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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма

17 март 2021 г., брой 11 (554), година XI

» на 11

Турчин осъди 
депутатите в 
България да му 
върнат €66 хил. » на 46

Паспорт, крем 
против слънце 
и... COVID 
застраховка

САЩ стартират 
студентските 
бригади от април

» на 12

Българи в Америка в съдебна 
битка за повече секции

Милениалите купуват 
жилища за милиони

Щат vs щат: 
И с локдаун, 
и без – 
смъртността 
е еднаква

» на 4 - 5

» на 19

» на 17

» на 36

Българин 
спасил 
над 40 души 
от 
удавяне

» на 22 - 23

на 17

Мария Бакалова стигна 
до „Оскарите“

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
https://axz53.app.goo.gl/radio


17 - 23 март 2021 г.2

ОТ РЕДАКТОРА

Последния месец все по-ожесточено се 
води някакъв безсмислен фейсбук спор 
около името, таланта и постиженията на 
Мария Бакалова – актрисата, изиграла дъ-
щерята на Борат в продължението на ед-
ноименния филм. Първо някакъв неин 
учител, професор бил, в някакъв софий-
ски театър нещо правел, обясни как Ба-
калова леко ку...еела и затова получила 
ролята. После половината държава напи-
са статус, появиха се още нейни учители 
по сутрешните блокове, показваха сним-
ки и разказваха мили спомени за нея. Сега 
пък Копринка Червенкова също се изказа 
по темата. По думите й за Мария Бакалова 
би било по-достойно да отиде да се събле-
че за някое списание, отколкото да участ-
ва в тази „помия“, защото става въпрос за 
скандално бездарие. „Това не е филм. Това 
са някакви неграмотно направени скечо-
ве, които са лошо вързани - много лошо“, 
обяснява тя. Червенкова е завършила в 
Москва и от 1975 г. работи във в. „Култура“ 
и дълги години беше негов главен редак-
тор, т.е. десетилетия тя оглавява офици-
алната културна критика в страната. Във 
времето преди социалните мрежи там се 
случваха погромите срещу „лошото“ изку-
ство. Аз лично съм изненадан от мнението 
на Червенкова, в чиято работа през годи-
ните съм срещал предимно адекватни на 
времето си тези, дори и леко клонящи към 
онази историческа епоха, в която е прека-
рала най-много от живота си. Но мнение-
то й за „Борат 2“ ме изненада, определяй-
ки го като „скандално бездарие“. Не съм 
най-големият фен на поредицата, първа-
та част даже не помня дали догледах. Вто-
рата обаче ме изненада приятно – беше 
смешна, открехна завесата на много про-
блеми в американското общество и лице-
мерието спрямо жените. Но дали филмът 
се е харесал на мен, на вас или на Червен-
кова – няма особено значение. Изкуството 
трябва да създава дебат, понякога то шо-
кира, понякога използва гротеска за свои-
те цели, но добро изкуство, което оставя 
следи и променя обществата, провокира 
разговор. Филмът в САЩ повлия на прези-
дентските избори, завърши образа на Руди 
Джулиани като изкуфял идиот и сексист и 
допълни този на Доналд Тръмп. Филмът 
провокира реакция и донякъде обществе-
на промяна. В България обаче спорът е на 
ниво махленска свада на тема колко к...ва е 
Мария Бакалова. А това е ОТВРАТИТЕЛНО. 
Когато не се харесват действията на една 
жена и тя е млада, красива и секси, това 
веднага е определението, което й се ле-
пва. Особено когато липсват други доводи.

Аз не я познавах преди участието й в 
този филм, не сме трупали пясъчни кофич-
ки в Морската в Бургас, нито сме ходили на 
„Индуекса“ в „Меден рудник“ (където явно 
е израснала). Но участието й в „Борат 2“ е 
забележително – тя печели кастинг сред 
600 актриси от цял свят. А впечатляващото 
всъщност е как тя успява да остане в този 
образ в продължение на часове. В пове-

чето филми се правят дубли на отделните 
сцени, в които актьорите влизат в ролята 
за няколко минути и после пак. Бакалова 
го прави в продължение на часове, а Саша 
Барън Коен – в продължение на дни. Това 
е гениално, независимо дали крайният ре-
зултат ви допада лично на вас или не. И за-
това са всички тези номинации и награди 
за Бакалова, Коен и филма.

Но всъщност темата с тези мнения ме 
провокира още веднъж да се замисля 
дали правото на всеки да има мнение и да 
го изразява свободно в социалните мре-
жи е важно. Откакто го има Фейсбук, все-
ки си мисли явно, че мнението му е важно. 
BREAKING NEWS – не, не е. В социалните 
мрежи се навъдиха всякакви експерти – от 
футбол, до американска политика и виру-
сология. Какво мислите за Тръмп, Байдън, 
вируса, ваксините няма никакво значение, 
ама никакво. Важните мнения са на екс-
пертите. Дори мнението на доц. Мангъров 
е важно, въпреки че времето и фактите за 
пандемията отхвърлят неговите тези. Чо-
векът има опит и експертиза в тази област, 
затова и неговото мнение е важно. Ваше-
то – не. И е наистина по-добре човек да си 
замълчи, преди да изпляска някоя тъпотия 
във Фейсбук.

Копринка Червенкова някога е била 
смятана за експерт, за кинокритик, вероят-
но е имала силата да решава кое да бъде 
пускано и кое не. Ето защо нейното мнение 
всъщност заслужава коментар. През март 
2021 г. обаче Червенкова е просто истори-
ческа справка в родната културна история. 
Но в световната – тя дори не е бележка под 
чертата, отбелязана със звездичка *. Ни-
кой, никога не я е чувал извън пределите 
на България. За света обаче младата актри-
са в Бургас винаги ще бъде наричана „но-
минираната за „Златен глобус“ и „Оскар“ 
(след 15 март) Мария Бакалова“. А след 25 
април вероятно и „носителката на „Оскар“ 
Мария Бакалова“. Това остава завинаги. 
Още по-специално е, че тя ще бъде пър-
вата и засега единствена българка с таки-
ва номинации и награди. А Бакалова вече 
спечели един куп статуетки, включително 
и тази на критиците – определяна за най-
трудната награда в Холивуд, и победи ле-
генди като Глен Клоуз и Оливия Колман. 
Вероятно й е през точно онази окърваве-
на работа, показана във филма и възмути-
ла толкова много български критици, дали 
ще получи тяхното одобрение. Важно е да 
вземе „Оскар“-а, а след 9 години отразява-
не на тези награди смело мога да заявя, че 
моето мнение е важно по тази тема и Ма-
рия Бакалова ще го направи. А какво ми-
слите за Мария Бакалова вие – всъщност 
няма никакво значение, дори да сте Коп-
ринка Червенкова.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Какво мислите за Мария 
Бакалова – няма значение

https://www.globalbash.com
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Р
екорден брой секции ще бъ-
дат открити в чужбина за пар-
ламентарните избори в Бълга-
рия на 4 април. Решението за 
отварянето им вече бе взето 

от ЦИК, а списъкът с адресите им може 
да бъде открит в страницата на комиси-
ята. Мобилизация 
за гласуване се на-
блюдава сред бъл-
гарите от много 
държави по света - 
в Германия напри-
мер също ще бъдат 
открити рекорден 
брой секции - 62. 
Заради ограниче-
нията в Изборния 
кодекс обаче в Тур-
ция, САЩ, а и във 
Великобритания ще 
има само по 35 сек-
ции - макар че са 
били подадени за-
явления за откри-
ване на повече пун-
ктове за гласуване. 
В САЩ желание да 
гласуват на тези 
избори са подали 
5056 души, което е 
с над 50 процента повече, отколкото на 
миналите, а секциите, които трябва да 
бъдат открити, са 42.

Таванът от 35 секции важи за всички 
страни извън Общността. Активисти от 
Великобритания вече коментираха, че 

българите на Острова се намират в си-
туация на „предизвестено бедствие". И 
българските граждани в САЩ критику-
ват остро действащите рестрикции и 
според тях 35 секции в Америка са край-
но недостатъчни.

Затова българи от Чикаго, Ню Йорк, 
Ню Джърси, Мейн, Флорида, Тексас, Ин-
диана и Кънектикът подават иск до Вър-
ховния административен съд (ВАС), тъй 
като искат повече от разрешените по за-
кон 35 секции за гласуване на изборите 
за парламент в България.

„В понеделник ще подадем жалба. Ние 
сме обединени и координирани българ-
ски граждани от орязаните секции в 
САЩ. Наели сме адвокат от София, който 
да ни представлява“, каза пред BG VOICE 
Даниел Дженев от Чикаго.

„След ЦИК жалбата ще отиде и във 
Върховния административен съд в Бъл-
гария, където се надяваме да надделее 
разумът и да се приложи конституция-
та, а не законът, който й противоречи с 
лимита от 35 секции за страни извън ЕС. 
Дори сме готови да стигнем и до Консти-
туционния съд“, каза още Дженев.

„Не желаем да се 
откъсваме“

„Всички милеем за България. Не е нос-
талгия, а усещане, че има какво да кажем 
и с какво да допринесем. Не желаем да 
се откъсваме, децата ни също проявя-
ват интерес, занимаваме се с културни 
прояви и няма причина да се отделяме 
от България, още повече това да се случ-
ва зорлем“, казва журналистът Христо-
фор Караджов, който живее в САЩ от 25 
години. „Ако някой иска да бъде изоли-
ран, да не участва в българския полити-
чески живот и да не се занимава с бъл-
гарска култура, това винаги е възможно. 
Но тези от нас, които не искат да късат 
тази връзка, трябва да имат възможност 
да продължават да бъдат част от Бълга-
рия“, допълва той. Караджов ще е пред-
седател на секцията в Ориндж Каунти, 
Калифорния, пише „Дойче веле“.

Българи в САЩ в съдебна 
битка за повече секции
XВсички милеем за България, не искаме да бъдем изолирани, казват те

Атланта, Джорджия
Бостън, Масачузетс
Брумал - Филаделфия, Пенсилвания
Вашингтон (посолство)
Далас, Тексас
Денвър, Колорадо
Детройт, Мичиган
Арлингтън Хайтс, Илинойс
Дес Плейнс 1, магазин „Малинчо“, Илинойс
Дес Плейнс 2, Център „Малката  
България“, Илинойс
Джаксънвил, Флорида
Маунт Проспект, Илинойс
Минеаполис, Минесота
Лас Вегас, Невада
Лос Анджелис (Генерално консулство)
Нантъкет, Масачузетс
Ню Брънсуик, Ню Джърси
Ню Йорк (Генерално консулство)
Ню Йорк, Куинс
Питсбърг, Пенсилвания
Сакраменто - Кармайкъл, Калифорния
Солт Лейк Сити, Юта
Сан Диего - Оушънсайд, Калифорния
Сейнт Питърсбърг, Флорида
Сейнт Луис, Мисури
Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон
Синсинати, Охайо
Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния
Финикс, Аризона
Маями - Форт Лодърдейл, Флорида
Хюстън, Тексас
Чикаго (Генерално консулство)
Шарлът - Матюс, Северна Каролина
Ървайн - Тъстин, Калифорния
Алтамонт Спринг - Орландо, Флорида

Брамптън

Ванкувър

Калгари

Монреал 1, Българска православна църква 

„Свети Иван Рилски“

Монреал 2 Код де Неж

Монреал 3 Гринфийлд парк

Отава (посолство)

Торонто (Генерално консулство)

Китчънър

Едмънтън

Ниагара Фолс

Квебек

Вон

Къде ще се 
гласува в САЩ

Къде ще се 
гласува в Канада 

Българи гласуват в чикагското предградие Дес Плейнс. 

Сн.: Архив BG VOICE

(Следва на стр.5)
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Намирането на подходящи поме-
щения, предлагането на членове-
те на секционните избирателни 

комисии, комуникацията с посолство-
то - цялата тази дейност се извършва 
от доброволци. Сред тях е и Елена Хам-
барджиева от Ню Йорк. „Посолството и 
консулствата помагат единствено с до-
кументацията и комуникацията с Външ-
но министерство и ЦИК“, разказва тя. 
„През 2014 година отворих първата сек-
ция в Куинс, Ню Йорк. Оттогава участ-
вам в процеса. Тази година се заех да 

информирам хора как да си отворят сек-
ция. Свързвам се с тях във Фейсбук. Виж-
дам в кой град има повече заявления и е 
възможно да бъде разкрита секция и им 
обяснявам как може да стане това.“ Така 
се стига до мобилизация на български-
те общности, дори в условията на пан-
демия. „В Маями например се отвори 
секция от хора, които аз не познавам и 
които не се познават помежду си. Събра-
ха се в социалните мрежи и успяха“, раз-
казва Елена.

И всичко това преди същинския избо-
рен процес, който също е много измори-
телен. „Предната вечер отиваш да запе-
чаташ секцията. На следващия ден рано 
сутринта започва изборният ден, стоиш 
до 20:00 вечерта. После започва броене-
то, подготвянето и изпращането на про-
токолите. Ангажиментът е до след полу-
нощ“, разказва Христофор Караджов.

„Имаш право на България“
Ваня Креймър също живее от дъл-

ги години зад Океана. Но гласува всеки 
път. „Отразявала съм доста избори като 
журналист, досега никога не съм усеща-
ла толкова силно желание за гласуване“, 
споделя тя. Това е една от причините с 

нейни познати и съидейници да стар-
тират кампания, целта на която е да мо-
тивира повече българи в чужбина да се 
включат в изборите.

„Всичко започна с един разговор, в 
който обсъждахме ниската избирателна 
активност и липсата на мотивация у хо-
рата да отидат до урните. Както и често 
натрапваната вина, че нямаме морално-
то право да избираме управниците на 
България, след като не живеем постоян-
но в страната.“ Приятел на Ваня, който 
живее в Германия, предлага да финанси-
ра изработването на плакат, а реклам-
на агенция в България предлага напъл-
но безплатно професионална помощ. 
Така се ражда кампанията „Имаш право 
на България“, за нея се създават специа-
лен сайт и рекламен клип. А достъпът до 
плакатите е свободен за всички българи 
по света, които искат да ги разпечатат и 
да ги поставят на видни места в града, в 
който живеят.

„Дано следващото 
управление промени 
правилата“

„Нашият глас е наше конституцион-
но право“, казва Ваня. „Трябва да се бо-

рим за отваряне на още секции и пове-
че информация, които ще спомогнат за 
по-добра организация и гражданска ак-
тивност на изборите. Само активното 
гражданско общество и масовото гласу-
ване на българската диаспора в чужбина 
може да доведе до истинска промяна“, 
убедена е тя.

Българите в САЩ се опасяват, че тава-
нът от 35 секции ще доведе до струпва-
ния пред някои пунктове за гласуване. И 
то в условията на пандемия. Надяват се, 
че жалбата им ще има успех. Или че поне 
на изборите след четири години най-по-
сле ще се реши проблемът с гласуване-
то в чужбина. „Надявам се, че нараснала-
та избирателна активност на българите в 
чужбина ще бъде забелязана от следва-
щото управление и ще се даде възмож-
ност да гласуваме по достъпен начин, 
по пощата и по електронен път“, казва 
Елена Хамбарджиева. И Христофор Ка-
раджов се надява на същото. „Очаквам 
новото правителство да направи гласу-
ването по-лесно и да помогне за това 
българи да се връщат в България и да ин-
вестират в нея. Не с кухи патриотарски 
фрази, а просто защото е притегателно 
място в прагматичен план.“

Даниел ДженевЕлена Хамбарджиева Христофор Караджов 
Сн.: „Дойче веле“ Сн.: „Дойче веле“
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BG ТЕЛЕГРАФ
Борисов: Ваксините -  
на пропорционален принцип

Премиерът Бойко Борисов поис-
ка пропорционално разпределе-
ние на ваксините в Европейския 

съюз. „Споразумяхме се всяка държава 
да получи необходимото й количество 
по едно и също време. Но картината в 
момента е различна заради забавяне-
то на доставките от компаниите произ-
водители“, каза и австрийският канцлер 
Себастиан Курц на съвместна пресконференция с българския министър-предсе-
дател във вторник. Тя се проведе след срещата им във Виена с премиерите на Че-
хия, Латвия, Словения и Хърватия.

Двама печатали милиони 
долари във ВУЗ в София

Полицията и Софийската градска 
прокуратура са арестували и об-
винили мъж и жена за печата-

не на фалшиви банкноти на стойност 4 
млн. щатски долара и над 3,6 млн. евро, 
а престъпната дейност е извършвана на 
територията на висше учебно заведе-
ние. Единият от обвинените е работил 
на договор като печатар в столичния 

университет.Печатарската машина е била в помещение, подобно на хале, в сгра-
дата на учебното заведение. Има данни, че хората са неосъждани, но са част от 
по-голяма престъпна схема в Западна Европа.

София влиза в пълен локдаун 
в петък
София е пред почти пълно затва-

ряне заради третата вълна от 
коронавирус. След среща със 

здравния министър и шефовете на 
големите болници началникът на сто-
личната Регионална здравна инспек-
ция (РЗИ) д-р Данчо Пенчев обяви, че 
ще предложат на софийския щаб от петък да бъдат затворени училища, детски 
градини, ресторанти, заведения, молове, фитнеси, кина и театри. Мерките ще ва-
жат за града и областта. Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че ситу-
ацията в града се е влошила.

Оправдаха Йоан Матев за 
убийството в Борисовата градина

Софийският градски съд оправда 
Йоан Матев за убийството в Бо-
рисовата градина преди 6 годи-

ни. Присъдата не е окончателна. Според 
съдебния състав безспорно е доказано, 
макар и с косвени доказателства, че Ма-
тев е лицето, заснето на камерите. От 
друга страна обаче, нямало нито косве-

ни, нито преки доказателства, че Матев е държал ножа, с който е убит 15-годиш-
ният Георги Игнатов. Присъдата е подписана с особено мнение от председателя 
на състава и един от членовете на съдебния състав. Съдът също така измени на-
ложения домашен арест на Матев в мярка „подписка“.

Зимата се завърна в почти 
цяла България
Зимата отново се завърна със сняг и 

силен вятър в Западна България. На 
места валежите затрудняват движе-

нието. В източната част на страната пък 
вали дъжд. Най-сериозна е снежната по-
кривка в област Перник, където на мес-
та вече има 10 см. Силен снеговалеж затрудни трафика и по пътя между Дупница 
и Самоков. Най-сериозна снежна покривка се образува край село Клисура. Към 
момента движението в района е спокойно. В страната бе обявен и жълт код за 
силни пориви на вятъра (над 50 км/ч).

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

• Без такса за свързване
• Заплащане до секунда
• Опция за автоматично 
   пълнене
• Огромни спестявания
• Чиста връзка

при положение че искате да ползвате услугата, 
трябва да се обадите на 

универсалния callback номер  888-383-8974,
и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.) 
да ви даде нужните инструкции  и свръзка.

За да използвате услугата, трябва да се регистрирате и да създадете акаунт  в www.Klausau.com.
Регистрирайте се безплатно и плащайте само за времето, през което говорите. Може да се регистрирайте  онлайн или да ни се обадите на телефон.

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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https://www.highlanderimprovement.com
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Б
ългария е осъдена да плати 
15 000 евро обезщетение на 
младеж, малтретиран от по-
лицията, за което не е полу-
чил правосъдие. Това реши 

Европейският съд по правата на човека 
в Страсбург по делото „Ивайло Янчови-
чин срещу България". Съдът в Страсбург 
приема, че прокуратурата е направила 
всичко възможно, за да разследва слу-
чая, но съдилищата, които са се занима-
вали с делото срещу полицая Т.В., изоб-
що не са преценили, че той е използвал 
неоправдана и прекомерна сила срещу 
Янчовичин.

Историята е от 2013 година. Вечерта 
на 29 април полицията в Банско получа-
ва сигнал за вандалски действия в цен-
търа на града, разказва „Сега“. Изпратена 
е патрулка. Свидетел дава описание на 
трима младежи, които са видени да ми-
нават край счупени улични лампи. Поли-
цаите започнали да претърсват центъра 
на Банско. Там попаднали на 26-годиш-
ния Янчовичин, брат му и техен прия-
тел, които пиели бира пред магазин. Тъй 
като тримата съответствали на свидетел-
ското описание, полицаите им поискали 
документи. Те обаче нямали лични карти 
и затова били отведени в полицейското 

управление, за да бъде установена само-
личността им.

Българските съдилища, които са се за-
нимавали с казуса, констатират, че Ивай-
ло започнал да псува и обижда полица-
ите. И бил

отделен в друга стая
а брат му и приятелят им останали в 
коридора. Младежът е предупреден 

да спре да обижда, но вместо това той 
рита бюрото, на което един от полица-
ите пише заповед за задържането му за 
24 часа. След това започва да размахва 
и ръце. Затова полицаят го принудил да 
легне на пода с физическа сила. Полица-
ите свидетелстват, че момчето веднага 
започнало да крещи, че кракът му е счу-
пен.

Янчовичин отрича да е обиждал по-

лицаите. Казва, че си е разменил репли-
ки с полицая Т.В., който започнал да го 
удря, свалил го на пода и го ритнал в ко-
ляното. Момчето било откарано в мест-
ната болница. Прегледът констатира, че 
капачката на лявото му коляно е изва-
дена, а също има и хематоми по лицето 
и лявото рамо. След това бил върнат на 
паркинга на полицейския участък, къде-
то му дали да подпише заповед за задър-
жане. Ивайло отказал и се прибрал. Брат 
му и приятелят им останали в участъка 
за 24 часа.

Още на 30 април 2013 г. Янчовичин и 
майка му подават жалби. През декември 
полицаят е обвинен, че докато е изпълня-
вал служебните си задължения, е причи-
нил средна телесна повреда на младежа.

В началото на 2014 г. делото влиза в 
съда. Разпитани са свидетели, направе-
ни са очни ставки. Вещото лице по де-
лото обяснява, че посоката на изкълчва-
не на капачката предполага, че е имало 
пряк удар в коляното на Янчовичин. Съд-
ът обаче оправдава полицая с аргумент, 
че няма доказателства да е ритал младе-
жа.

България ще плаща заради 
ненаказано полицейско насилие

XДържавата бе осъдена от Европейския съд по правата на човека

Сн.: „Сега“
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Б
ългарин беше задържан за 
кратко в Москва, след като 
предложи брак по нестандар-
тен начин на говорителката 
на руското външно министер-

ство Мария Захарова. 40-годишният Бо-
рис Анзов получил и глоба от 500 рубли.

Глобата не е голяма, тя се равнява на 
около 11 български лева, а „дребното ху-
лиганство“ на Анзов се състои в това, че 
заедно с още трима души са облекли ка-
зашки носии, носили са оръжия играчки 
и са танцували край сградата на външ-
ното министерство в Москва.

Целият този странен спектакъл е бил 
устроен от българина

за да спечели сърцето 
на Захарова

Той от години публично флиртува с 

нея по време на пресконференциите в 
министерството и й носи подаръци.

През 2017 г. Маша Захарова се снима 
с българска народна носия - дар от влю-
бения журналист Борис Анзов.

Този път обаче говорителката реаги-

ра много по-хладно и явно не е приела 
предложението за брак.

„Какво да кажа? Смятам, че мъжете 
трябва да контролират емоциите си“, ко-
ментира лаконично в събота Мария За-
харова.

Арест за българин в 
Москва, предложил 
брак на Мария Захарова
XБорис Анзов поискал по нестандартен начин ръката 

на говорителката на руското външно министерство

Двама българи бяха спипани от 
жандармеристи в Одрин съc 126 ки-
ограма дрoгa при cпeцoпeрaция.

Рeгиoнaлнoтo кoмaндвaнe нa жaн-
дaрмeриятa в Иcтaнбул, eкипитe зa 
бoрбa c кoнтрaбaндaтa и oргaнизи-
рaнaтa прecтъпнocт cъoбщихa, чe 
нaркoтикът e внeceн oт Бългaрия в 
Турция прeз грaничния пункт Кaпъ-
кулe.

Бългaритe ce oтпрaвили към 
гoриcтa мecтнocт, къдeтo иcкaли дa 
cкрият caкoвeтe c дрoгaтa.

Cлeд прecлeдвaнe и гoнкa при 
oпeрaциятa в Oдрин oт cилитe нa 
рeдa ca иззeти 126 килoгрaмa нaр-
кoтици, прeнocима рaдиoурeдбa и 
aвтoмoбила, изпoлзвaн зa дocтaв-
кaтa нa нaркoтицитe.

Двaмaтa бългaрcки грaждaни 
ca били зaдържaни нa мяcтo и ca 
aрecтувaни и изпрaтeни в зaтвoрa c 
бързo рeшeниe нa cъдa.

Прoдължaвa рaзcлeдвaнeтo зa oт-
кривaнe нa cъучacтницитe в Турция.

Сн.: Колаж Фейсбук, профил на Борис Андов

Спипаха българи 
със 126 кг дрога

http://imgtrucking.com
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Т
урчин осъди българския пар-
ламент да му възстанови сума-
та от 66 хиляди евро, които му 
били отнети. Чужденецът бил 
спипан на ГКПП „Калотина“ с 

недекларираните пари, скрити в чорап 
в бельото му, пише „България днес“.

Заради това турчинът получил 1 г. ус-
ловно с 3-годишен изпитателен срок. 
Той обаче възразил срещу изземането 
на парите, като се позовал на европей-
ския принцип за свободно движение на 
капитали и регламент на ЕС, който про-
тиворечи на българското законодател-
ство.

Тъй като Народното събрание не е 
синхронизирало закона с правото на 
ЕС и не е отменило член от Наказател-
ния кодекс, то е осъдено да възстано-
ви авоарите на нарушителя, солидарно 
със Софийския окръжен съд, който про-
изнесъл присъдата по делото. Това ста-
ва ясно от решение на Софийския град-
ски съд.

Магистратите се съгласяват, че парла-
ментът не е изменил законодателството 
така, че да съответства на регламент от-
носно

контрола на пари в брой
които се внасят и изнасят от Общност-
та. Според правото на ЕС държави-
те членки разполагат с възможността 
сами да изберат подходящите санкции, 
но следва да се спазва принци-
път за пропорционалност, 
като строгостта на санк-
цията да съответства 
на тежестта на нару-
шението и целта на 
закона.

Турският граж-
данин е спипан 
на 7 октомври 
2016 г. малко 
преди обяд на 
митнически пункт 
Калотина на вли-
зане в България. 
Митничарите го по-
питали няколко пъти 
има ли нещо за деклари-
ране, но проверяваният мъж 
отрекъл. Последвал личен обиск, 
при който служителят се натъква на бял 
чорап „Пума“ с пачката евро, скрит от 
вътрешната страна на дънките му в об-
ластта на слабините. Банкнотите от по 
50 и 100 евро са сгънати на руло и об-
вити с ластици. Тогава турчинът споде-
ля, че има пари и в задните джобове на 
панталона си.

Пред криминалистите той се опра-
вдава с това, че поради умора е възмож-

но да не е 
разбрал за 
з а д ъ л ж е -
нието си да 

декларира 
пренасяната 

от него сума. 
Освен това по-

сочва, че не е ви-
дял поставените 

указателни табели и не 
е разбрал униформения, тъй 

като

„езикът му бил лош“
Прокуратурата започва да разследва 

турчина за нарушаване на валутния за-
кон и недеклариране на парични сред-
ства, пренасяни през границата на стра-
ната, в общ размер 66 440 евро.

Районният съд в Сливница му дава 1 г. 
условно с 3-годишен изпитателен срок, 

а решението е потвърдено окончателно 
на втора инстанция от Софийския окръ-
жен съд. 

С присъдата е постановено изземане-
то на парите в полза на държавата.

Магистратите не дават вяра на думите 
на подсъдимия. Те се позовават на сви-
детелите – основно митничари, които 
разказват за случая. 

Така съдът приема, че чужденецът е 
бездействал по отношение на вменено-
то му задължение да декларира прена-
сяни суми над 10 хил. евро.

Подсъдимият е имал представа в съз-
нанието си за общественоопасния ха-
рактер на деянието, предвиждал е об-
щественоопасните последици и е искал 
те да настъпят, коментира прокурорът, 
като набляга на факта, че сумата е била 
на необичайно за съхраняване на па-
рични средства място, а именно в чорап 
в бельото на подсъдимия.

Турчин си върна от 
депутатите €66 хил., 
скрити в гащите
XПричината – Народното събрание не е синхронизирало закон с правото на ЕС

Служителите по граничните пун-
ктове не за първи път попадат на 
находка в бельото на преминава-
щи. Митничарите знаят, че нару-
шителите често избират да прена-
сят там нелегално пари и ценности. 
Така преди време на ГКПП „Капи-
тан Андреево“ униформените спип-
ват 52-годишен мъж, който набутал 
680 грама бижута в гащите си. През 
2016 г. на пункта служители хващат 
румънка, която опитала да пренесе 
1,3 кг злато за 67 бона в бельото и 
джобовете на чантата си. Бижутата 
били обвити в найлонови пликове 
и облепени с тиксо. Друга нейна съ-
народничка е арестувана, след като 
става ясно, че пренася над 34 хил. 
евро. Парите били разпределени в 
две найлонови торбички, които же-
ната залепила с тиксо под пантало-
на си.

Жени бутат 
пачки в 
бикините

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
осолството на САЩ в Бълга-
рия е в готовност да започ-
не интервюта за J1 визи, не-
обходими за участие в Work 
and Travel (Bridge USA), от 

началото на април 2021 г. Това съобщи-
ха фирми в България, които традицион-
но организират студентски бригади в 
САЩ.

Новината идва след месеци неяснота 
и чакане на отговори за визовите про-
грами и студентските бригади и в мо-
мент, в който традиционно визовите ин-
тервюта вече се провеждат.

„Консулството на САЩ в България 
обяви, че планира да започне провеж-

дането на визови интервюта по програ-
ма Work and Travel USA 2021 през април, 
тъй като в края на месец март изтича 
президентската прокламация (10052), 
ограничаваща издаването на J1 визи“, 
написаха от „Usit Colours“ до учащите 
българи.

В съобщението се допълва още, че 

във връзка с пандемичната обстанов-
ка консулството ще започне работа със 
значително намален капацитет и във 
времето ще прави преоценка на

възможностите за 
провеждане на интервюта

в зависимост от развитието на COVID си-
туацията в България.

Ежегодно програмата J1 осигурява 
доход на хиляди студенти като служите-
ли на сезонна работа във водещите ку-
рортни места в цялата страна. Обикно-
вено само студентите от програмата са 
около една трета от броя на работната 
ръка в курортите. Те помагат за функ-
ционирането на много от сезонните 
фирми. Въпреки това лятото на 2020-та 
ще бъде запомнено с редица ограниче-
ния заради COVID-19, което силно нама-
ли броя на заминалите студенти.

„Спадът в броя записани студенти е 
голям - засега близо 70% по-малко хора 
са се записали за бригада в САЩ“, споде-
лиха агенции пред BG VOICE.

„В момента неиздаването на визи е 
много по-силно във връзка с проклама-
ция на Тръмп, забраняваща издаване-
то на тези визи, отколкото извънредна-
та ситуация, в която сме в България. Но 
това, разбира се, е моята логика на база 
информацията“, сподели пред BG VOICE 
още през януари Станимир Найденов, 
мениджър в „Integral“.

През юни 2020 година администраци-
ята на Тръмп удължи забраната за изда-
ване на зелени карти извън САЩ. Така 

замрази издаването на

редица категории 
работни визи

Тръмп считаше имигрантите за „риск 
за американския пазар на труда“ и бло-
кира влизането им в САЩ при издаване-
то на Прокламация 10014 и Проклама-
ция 10052.

Новият държавен глава на САЩ обаче 
заяви, че затварянето на вратата за за-
конните имигранти „не води до напре-
дък в интересите на Съединените щати“.

„Напротив, това вреди на Съедине-
ните щати, включително като пречи на 
някои членове на семейството на граж-
дани на Съединените щати и законно 
постоянни жители да се присъединят 
към семействата си тук. Освен това вре-
ди на индустриите, които използват ра-
ботна сила от цял свят“, заяви Байдън.

Байдън предложи законодателство, 
което да ограничи президентските пра-
вомощия да издава

бъдещи забрани 
срещу имигрантите

Междувременно стотици защитници 
на програмата организираха подписка 
до президента, призовавайки го да от-
мени Прокламация 10052 или най-мал-
кото да остане с валидност до 31 март.

„Пиша, за да призова Вас и Вашата ад-
министрация да облекчите ограниче-
нията за пътуване на участниците, за да 
може заедно да предотвратим насто-
ящата криза през 2021-ва“, гласи част от 
писмото.

Благодарение на имиграционна-
та политика, при администрацията на 
Байдън отново има възможност да се 
създаде по-благоприятна среда за ту-
ристическия бранш и по-специално за 
издаването на временни работни визи. 
Бил Кийтинг, представител на кабинета 
му, сподели, че това е поредната стъпка 
за фирмите, които се опитват да работят 
лятото - от хората на щандове за сладо-
лед до касите в магазините за хранител-
ни стоки, всички те ще бъдат засегнати 
от новите правила. Такъв тип визи иг-
раят ключова роля в икономиката през 
лятото - те позволяват на ресторантите, 
хотелите и търговците да наемат стоти-
ци чуждестранни работници всяка го-
дина.

САЩ дават старт на интервютата  
за студентските бригади през април

XПървоначално броят на визовите интервюта ще бъде ограничен

АИДА БУРНУЧЯН
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

US ТЕЛЕГРАФ
Киносалоните в Лос 
Анджелис отварят отново

Киносалоните в Лос Анджелис отва-
рят отново врати. След седмици на 
забрани заради коронавируса, в 

столицата на киното вече могат да посе-
щават и салоните. Разрешена е и рабо-
тата на търговците, което позволява да 
се продават пуканки и напитки. Все още 
има ограничение на броя на зрителите, 
като салоните трябва да са пълни най-много на 25 процента от капацитета. Стоти-
ци желаещи вече изпълниха моловете и се наредиха на опашка.

Сестрата на Ким Чен Ун 
размаха пръст на САЩ

Сестрата на севернокорейския 
лидер Ким Чен Ун, Ким Йо Чен, 
предупреди САЩ „да не съз-

дават проблеми". В обръщение към 
държавните медии тя разкритикува 
Америка и Южна Корея за провеж-
дането на съвместни военни учения. 
Коментарът й дойде ден преди ви-
сши американски служители да прис-

тигнат в Сеул. Пхенян все още не е признал, че Джо Байдън е спечелил изборите 
в САЩ. Двете страни остават в конфликт по отношение на програмите за ядрени 
и балистични ракети на Северна Корея.

Историческа снежна буря 
застигна Колорадо
Хората в Колорадо, Уайоминг и Не-

браска се събудиха под дебела 
снежна покривка в понеделник, 

която доведе до затваряне на пътища и 
летища, прекъсване на електрозахран-
ването и предупреждения за образува-
не на лавини. Снегът в района бе над 
130 см, а почти 70 см сняг блокира и на 
международното летище Денвър. Според Националната метеорологична служ-
ба това е четвъртият най-обилен снеговалеж в историята на града. Бурята вече 
отстъпва, но големи части от пътищата в Уайоминг и Колорадо останаха затворе-
ни, както и пистите на летището в Денвър.

Кола се вряза в пешеходци  
в Сан Диего, има убити

Трима бяха убити, а много хора ра-
нени, след като превозно средство 
се вряза в пешеходци в Сан Диего, 

съобщиха от полицията. Шофьорът е за-
държан и полицията разследва. Не е из-
вестно дали инцидентът е умишлен или 
не. Той е станал близо до градския ко-
леж в Сан Диего. На мястото бяха изпра-
тени множество линейки. Длъжностни 

лица потвърдиха, че автомобил е блъснал множество пешеходци и поне трима 
души са били сериозно ранени.

САЩ остават №1 в износа  
на оръжие в света
Над една трета от оръжията, 

продадени в света през по-
следните пет години, идват от 

САЩ. Това показват данни на швед-
ския Стокхолмски международен ин-
ститут за изследване на мира (SIPRI). 
Цифрите подчертават ролята на Ва-
шингтон като основен доставчик на 
въоръжение в глобален мащаб. На 
САЩ се падат 37 процента от глобалните оръжейни продажби в периода 2016-
2020 г. Американско въоръжение е било продадено в 96 страни, като половината 
от него е било за Близкия изток.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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П
ървото голямо увеличава-
не на данъците в САЩ от 
1993 година е следващата 
законодателна инициатива, 
която планира президентът 

Джо Байдън. Така той смята да помогне 
за плащането по дългосрочната иконо-
мическа програма, създадена като про-
дължение на неговия законопроект за 
облекчаване на въздействието от панде-
мията, заявиха източници на Bloomberg.

За разлика от стимулите в размер на 

1,9 трилиона долара, следващата ини-
циатива, която се очаква да бъде още 
по-голяма, няма да разчита само на дър-
жавния дълг като източник на финанси-
ране.

За администрацията на Байдън пла-
нираните промени са възможност не 
само за финансиране на ключови ини-
циативи като инфраструктура, климат и 
разширена помощ за по-бедните, но и 
за справяне с неравенства в самата да-
нъчна система. Планът ще тества както 
способността на Байдън да привлече 
републиканците, така и способността 
на

демократите 
да останат единни

Въпреки че Белият дом отхвърля ка-
тегоричен данък върху богатството, 
както предлага сенаторът от Демокра-
тическата партия Елизабет Уорън, се-

гашното мислене на администрацията 
наистина е насочено към богатите.

Очаква се Белият дом да предложи 
серия увеличения на данъците, които 
ще отразяват най-вече предизборните 
обещания на Байдън.

Повишаването на данъците вероят-
но ще включва и отмяна на части от да-
нъчния закон на Доналд Тръмп от 2017 
г., които са в полза на корпорации и бо-
гати лица, казват запознати.

Едни от предложенията са за повиша-
ване на корпоративната данъчна ставка 
на 28% от 21%; повишаване на данъчна-
та ставка върху доходите на лица,

които печелят 
над $400 000

разширяване обхвата на данъка върху 
наследството; по-висока ставка на данъ-
ка върху капиталовата печалба за лица, 
които печелят поне 1 милион долара го-

дишно.
Цялостната програма тепърва ще 

бъде представена, като анализаторите 
прогнозират, че данъчните увеличения 
ще донесат на хазната между 2 и 4 три-
лиона долара. Все още няма определе-
на дата за обявяването му, въпреки че 
Белият дом заяви, че планът ще послед-
ва подписването на законопроекта за 
стимули срещу Covid-19.

„Ще имаме голяма активна дискусия 
за целесъобразността на голямото уве-
личение на данъците“, каза миналия ме-
сец лидерът на малцинството в Сената 
Мич Макконъл.

Ако бъдат приети, данъчните мерки 
вероятно ще влязат в сила през 2022 г. - 
въпреки че някои депутати и поддръж-
ници на Байдън извън администрация-
та твърдят, че тези действия трябва да 
бъдат забавени, докато безработицата 
остава висока поради пандемията.

Байдън планира  
най-големия скок на 
данъците от 1993 г.
XЦелта е намаляването на неравенствата в самата данъчна система

http://www.prospectlicensing.com/


17 - 23 март 2021 г.16

https://lionbg.net/


17 - 23 март 2021 г. 17

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

П
очти една година след като 
губернаторът на Калифорния 
Гавин Нюсъм обяви локдаун 
в целия щат заради разпрос-
транението на коронавиру-

са, маските все още са задължителни, 
храненето в ресторантите на закрито и 
други дейности са значително ограниче-
ни, а Дисниленд остава затворен.

Във Флорида е точно обратното – в 
щата няма наложени никакви ограниче-
ния. Губернаторът републиканец Рон Де-
Сантис забрани глобите за неносене на 
маски. И Дисни Уърлд бе отворен още 
през юли.

Въпреки различните им методи обаче, 
Калифорния и Флорида имат почти ед-
накви COVID данни.

Как два щата, с толкова различни под-
ходи към заразата, стигат до сходни про-
центи?

„Това се очертава като един от най-ва-
жните въпроси, които трябва да си за-
дадем сами – кои мерки, предприети за 
опазване на общественото здраве, са 
били най-ефективни, и кои са имали пре-
небрежимо

малък или дори 
обратен ефект

казва Амеш Адалиа, учен в Центъра 
за здравна сигурност на Университета 
„Джон Хопкинс“.

Въпреки че проучванията са доказа-
ли, че задължителното носене на маски и 
ограниченията на груповите събирания 
като хранене в ресторант на закрито мо-
гат да забавят разпространението на ко-
ронавируса, щатите с по-големи рестри-
кции невинаги са се справяли по-добре 
от тези без.

И Калифорния, и Флорида имат око-
ло 8900 случая на коронавирус на 100 
000 жители, откакто пандемията започ-
на, сочат данните на Федералния център 
за контрол и превенция на заболявани-
ята. Също така и двата щата се нареждат 
в средата на черната класация по смърт-
ност от COVID-19 в САЩ – в петък Флори-
да бе на 27 място, а Калифорния на 28-мо.

Кънектикът и Южна Дакота са друг 
пример. И двата щата са сред 10-те с най-
висока смъртност от коронавирус в Аме-
рика. Но докато губернаторът на Кънек-

тикът, демократът Нед Ламонт, наложи 
различни ограничения в целия щат през 
изминалата година след ранен скок на 
смъртните случаи, губернаторът репу-
бликанец на Южна Дакота Кристи Ноем 
не издаде никакви забрани до момента, 
в който смъртните случаи на вируса не 
скочиха през есента.

Докато Ламонт нареди задължителна 
карантина за идващите извън щата, Ноем 
даде старт на туристическа рекламна 
кампания за 5 млн. долара и посрещна 
посетителите на мащабно моторали, кое-
то, според здравните експерти, е винов-
никът за разпространението на корона-
вируса в Средния Запад.

И двата щата твърдят, че техният под-
ход е най-добрият.

„Дори и по време на пандемия, поли-

тиката за общественото здраве трябва 
да се съобразява с икономическото и со-
циално благосъстояние на хората“, каза 
Ноем неотдавна.

Ламонт пък наскоро обяви, че премах-
ва ограниченията за капацитета в ресто-
рантите, магазините и останалите биз-
неси от 19 март. Но баровете, които не 
сервират храна, ще останат затворени и 
задължението за носенето на маски ще 
продължи.

„Тук не е Тексас. Тук не е Мисисипи. Тук 
е Кънектикът“, каза Ламонт, препращай-
ки към щатите, които наскоро премахна-
ха ограниченията за носене на маски.

Ние открихме това, 
което работи

носенето на маски, социалната дистан-
ция и ваксинациите“, каза още той.

Докато новите случаи от коронавирус 
намаляват в национален мащаб, губер-
наторите в повече от половината щати 
предприеха през последните две седми-
ци действия за прекратяване или нама-
ляване на ограниченията.

Някои рестрикции срещу капацитета 
на посетителите в заведенията и магази-
ните паднаха в петък в Мериленд и Ок-
лахома. Мичиган, Минесота, Ню Джързи, 
Ню Йорк и Уайоминг разхлабват ограни-
ченията в близките седмици.

На повечето места губернаторите сами 
похвалиха собствените си подходи за 
борба с пандемията, докато критиците ги 
обвиняваха, че са били прекалено строги 
или прекалено либерални по отношение 
на мерките.

В Калифорния бавното отваряне се оч-
аква да набере скорост през април. Но 
републиканците в щата подкрепят иска-
нията за оставка на Нюсъм. В щата има 

събрани почти 2 милиона подписа от 
хора, засегнати от дългите ограничения 
върху бизнеса, църковните дейности и 
други. Губернаторът е подложен на силен 
натиск и заради затварянето на училища-
та и бавния ход на отварянето им.

Нюсъм настоя, че Калифорния е била 
лидер в борбата срещу вируса по време 
на годишната си реч на стадион „Доджър“ 
миналата седмица, където празните мес-
та бяха приблизително 55 000 - колкото 
жертвите на коронавируса в щата.

От своя страна в своята годишна реч 
ДеСантис обяви, че Флорида е в по-до-
бро състояние от останалите, защото

бизнесът и училищата й
 са отворени

В началото на годината безработи-
цата във Флорида е под прага на безра-
ботицата в цялата страна и значително 
по-ниска, отколкото в Калифорния.

„Докато толкова много щати дър-
жаха хората си затворени по време 

на тези дълги месеци, Флорида ги 
остави навън“, каза ДеСантис.

Да се определи кой подход е 
най-добър, е по-сложно от това 

просто да се погледне на щатските по-
литики и на процентите на случаите.

Както Флорида, и Мисури не въведе за-
дължително носене на маски, прекрати 
ограниченията върху бизнеса миналия 
юни и има обща смъртност от COVID-19, 
подобна на тази в Калифорния. В отсъст-
вието на щатски заповеди, много от по-
големите градове във Флорида и Мисури 
въведоха техни собствени задължения за 
носенето на маски и бизнес рестрикции. 
В Мисури може да се каже, че половината 
от населението все още е със задължени-
ето да носи маски.

Губернаторът републиканец Майк Пар-
дън се бе обявил за „балансиран подход“ 
към пандемията, което даде възможност 
за много решения на местните власти и 
позволи на икономиката на Мисури да 
се завърне силна. И новите случаи на ко-
ронавирус, и безработицата са на ниски 
нива, а потребителските разходи са се 
върнали на нивата отпреди пандемията, 
обяви Парсън миналата седмица.

Щатският здравен ръководител Рандол 
Уилямс вярва, че жителите са се вслуша-
ли в призива на Парсън за доброволно 
носене на маски, когато случаите на ко-
ронавирус в щата се покачиха минала-
та есен до едни от най-високите нива в 
страната.

Експерти по публично здраве смя-
тат, че индивидуалният избор може би е 
обяснението на факта защо щати със се-
риозни ограничения и такива без имат 
сходни резултати.

„Да се налагат строги мерки като заб-
раняването на семействата да посещават 
техните баби и дядовци, както и прияте-
ли, е като да се въведе подход за пълно 
въздържание в борбата с лекарствената 
зависимост и полово предаваните боле-
сти“, каза Адалиа от Университета „Джон 
Хопкинс“.

Щат vs щат: И с локдаун, и без – 
смъртността е еднаква

XВ Калифорния все още има строги ограничения, а във 
Флорида – никакви. Но резултатите им са почти еднакви

Сн.: БТА
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Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

М
оже да бъде изкушава-
що за трейдърите да ин-
вестират всичко в акции 
по време на бичи пазар*. 
Скорошната възвръщае-

мост от индекса S&P 500, който се пови-
ши със 75% спрямо достигнатото дъно 
през март 2020 г., може да убеди някои 
инвеститори да избегнат кеша за смет-
ка на акциите, пише финансовият анали-
затор Робърт Стивънс за Yahoo Finance. 
Това може да бъде насърчено допъл-
нително от ниската възвръщаемост по 
спестяванията.

Въпреки това паричните средства из-
глеждат като недооценен актив в мо-
мента. Вероятен мечи пазар** значи, че 
средствата в брой могат да се използват 
ефективно в дългосрочен план.

Кеш в условията 
на бичи пазар

Притежанието на големи количества 
кеш към момента може да значи про-
пускане на печалба при допълнителен 
ръст на пазарите в краткосрочен план. 
Инвеститорското доверие е силно, като 
очакванията са икономиката да нарас-
не с 3,1% през тази година. Това може да 
катализира оценките на акциите, така че 
инвестирането на всички налични сред-
ства на фондовата борса може да се ока-
же по-печелившо от притежанието на 
пари в брой в рамките на ограничен пе-
риод от време.

Въпреки това настоящият бичи пазар 
едва ли ще продължи завинаги. Рекорд-
ните нива, достигани от S&P 500, показ-
ват, че след всеки бичи пазар следва 
мечи пазар. Да се прогнозира кога това 
ще се случи, е невъзможно заради реди-
ца фактори, които могат да доведат до 
срив на пазара. Междувременно прите-
жанието на кеш за инвестиции по всяко 

време позволява на инвеститорите да 
се възползват от краткосрочните дви-
жения на пазара, например корекция, 
печелейки от закупуването на подцене-
ни акции.

Големи пазарни 
капитализации

Много пазарни оценки са на относи-
телно високи нива. Това може да сигна-
лизира, че инвеститорите не са взели 
предвид потенциални заплахи за ико-
номиката, включително допълнителни 
трусове, предизвикани от антитръсто-
вите регулации на технологичните ги-
ганти, или коронавируса.

Високооценените компании могат да 
не предоставят възможност за големи 
капиталови печалби заради липсата на 
сигурност. Междувременно притежа-
нието на кеш, докато оценките са по-
привлекателни, може да представлява 

ефективно използване на капитала.
Спестяванията също предоставят спо-

койствие, както и финансова сигурност 
в случай на непредвидени разходи. Ръ-
ководителят на Berkshire Hathaway Уо-
рън Бъфет и преди е приветствал при-
тежаването на средства в брой поради 
тази причина.

„Ние никога не сме искали да разчи-
таме на любезността на непознати, за да 
посрещнем утрешните си задължения. 
Когато съм принуден да избирам, няма 
да заменя дори съня си през нощта за 
възможността за допълнителни печал-
би“, заяви по-рано той.

Балансираното портфолио
Перспективата за ниска възвръщае-

мост от спестяванията означава, че дър-
жането на пари в брой за сметка на ку-
пуването на акции може да бъде само 
временна стратегия за много инвести-

тори.
„Едно нещо, което мога да ви кажа, е, 

че най-лошата инвестиция, която може-
те да направите, е просто да държите 
пари в брой. Всички говорят за това, че 
кешът е крал и всякакви подобни неща. 
Кешът ще струва по-малко през време-
то. Но добрите бизнеси ще струват пове-
че“, коментира Бъфет по-рано.

Въпреки това притежаването на ба-
лансирано портфолио, което съдър-
жа акции и парични средства, може да 
представлява логично разпределение 
на капитала в момента. То позволява на 
инвеститорите да се възползват от под-
ценените акции, които все още са налич-
ни, както и да избегнат високите оценки, 
които стават все по-чести в рамките на 
настоящия бичи пазар.

* цените на акциите се вдигат
** цените на акциите спадат

XДа избегнем ли кеша за сметка на акциите?

Уроците на Уорън Бъфет: 
Силата на кеша

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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М
акар и да има схващане, 
че поколението на ми-
лениалите е „мързели-
во“, всъщност предста-
вителите му не спират 

да разбиват този стереотип. Те изобщо 
не живеят все още при родителите си и 
вместо това си купуват жилища за мили-
они, пише Bloomberg.

Според проучване от миналата годи-
на на Националната асоциация на бро-
керите поколението на милениалите 
(родени от 1981 до 1996 г.) представлява 
най-големият дял от купувачите на жи-
лища в САЩ, като те са общо 38%.

„Те са много заинтересовани да прите-
жават дом, просто чакаха по-дълго, за да 
си купят първото жилище“, казва Брад-
ли Нелсън, главен маркетинг директор 
на Sotheby’s.

Откъсвайки се от идеята за „скромен 
първи дом“, която бе приета от по-ста-
рите поколения, богатите милениали 
действат по-мащабно, казва Нелсън.

„В миналото хората купуваха скромен 
имот, живееха в него до създаването на 
семейство и след това го продаваха, за 
да си купят по-голям имот“, посочва той. 
„Милениалите най-накрая

излизат от този модел
на поведение и не е необичайно първо-
то им жилище всъщност да бъде прос-
торно и луксозно, както и да струва ми-
лиони долари в САЩ или другаде по 
света“, допълва Нелсън.

В резултат на това поколението бър-
зо се превръща в доминираща сила при 
недвижимите имоти от висок клас.

„Поколението на т.нар. бейби бумъри 
се оттегля в по-слънчевите райони, до-
като работата от вкъщи позволява на 
милениалите да се позиционират в по-
малките и по-достъпни градове“, се каз-
ва в нов доклад на Sotheby's за 2021 г.

„С напредването на възрастта, за ми-
лениалите акцентът ще пада върху кри-
терии като устойчивост. Те са около 72,1 
млн. души и са най-голямото поколение 
възрастни, като имат уникални потреби-
телски предпочитания, които ще окажат 
дълбоко влияние върху посоката на па-
зара на луксозни жилища“, се посочва в 
доклада.

„Милениалите са най-образованото 
поколение в историята,

имат по-високи доходи
и са готови да наследят повече от всяко 
предишно поколение“ според доклад 
на Brookings Institute от май 2020 г.

Характеризирайки се с технологични 
познания и екологични ценности, пред-
почитанията на милениалите са готови 
драматично да оформят пазара – дина-
мика, която вече наблюдаваме по време 
на пандемията от Covid-19. Започвайки 
почти веднага след първата вълна на ви-
руса например, купувачите се стичат в 
райони, които предлагаха проходимост, 
природа и добро качество на живот.

Аспен, Колорадо, Остин, Тексас и Мон-
тесито, Калифорния – всички бяха глав-
ни бенефициенти, обяснява Нелсън. 
Общият обем на продажбите в Аспен 
достигна рекордно високо ниво от над 
1,5 млрд. долара през третото тримесе-
чие, докато в някои квартали на Парк 
Сити, Юта, средните продажни цени ско-
чиха с повече от 50% през лятото спо-
ред доклада на Sotheby’s.

Извън САЩ, полуостров Морнингтън 
на югоизточното крайбрежие на Австра-
лия също е бил свидетел на подобен на-
плив, се посочва в доклада.

Перманентни промени
„Занапред разработчиците вероятно ще 

интегрират безконтактни, високотехно-
логични функции в повече домове и ще 
се съсредоточат върху укрепването на 
показателите за устойчивост в новите 
сгради“, казва Нелсън.

От енергоспестяващите геотермални 
системи и слънчевите панели до зеле-
ните покриви, „това са характеристики-
те, които са най-привлекателни“, добавя 
той. „Ако домът е съобразен с околната 
среда и в гаража е инсталирано зарядно 
устройство на Tesla например, той би ге-
нерирал допълнителна печалба за про-
давача, защото ще има толкова много 
купувачи, които се интересуват от него 
и ще се готови да наддават“, допълва 
Нелсън.

Като цяло пазарът на луксозни недви-
жими имоти е готов за растеж.

Според проучване на Sotheby's през 
декември 63% от анкетираните компа-
нии заявяват, че очакват

цените на луксозните 
жилища

да се повишат през следващите три го-
дини на съответните им пазари. Пове-
че от 70% от анкетираните съобщават за 
повишено търсене в края на 2020 г.

В краткосрочен план обаче неравно-
мерното разпространение на ваксини-
те срещу COVID-19 и подновените огра-
ничения могат да попречат на интереса 
на чуждестранните купувачи. Само една 
трета от филиалите на Sotheby's очак-
ват да се увеличи търсенето през пър-
вата половина на 2021 г., става ясно от 
доклада.

Освен това, на фона на спада на об-
щите данъчни приходи, причинени от 
пандемията, правителствата в свето-
вен мащаб преоценяват данъците вър-
ху имуществото и данъците върху бо-
гатството като средство за запълване на 
бюджетни липси.

„При всички купувачи данъчните по-
следици ще бъдат по-голямата част от 

тяхната покупка на жилище“, казва Нел-
сън.

За бързо растящата кохорта от мла-
ди, заможни купувачи, желаещи да се 
сдобият с мечтаните си домове, миле-
ниалите се сблъскват с малък избор от 
жилища, които отговарят на техните 
уникални вкусове, казват специалисти-
те и наричат това „вятърът на лукса“.

И все пак Нелсън добавя, че с „нара-
стващото натрупване на богатство и на-
маляването на цената на капитала, това 
е обещаваща промяна за пазара на жи-
лища от висок клас“.

Вятърът на лукса: 
Милениалите купуват 
жилища за милиони

XПоколението им 
обръща модела и 
вече избира първия 
си имот голям и 
просторен

Уроците на Уорън Бъфет: 
Силата на кеша

https://angelovrealtor.com/
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Десетки държави спират 
ваксинирането с „АстраЗенека“

След публикации за здравословни 
проблеми и смъртни случаи мно-
го европейски държави решиха да 

спрат ваксинирането с ваксината срещу 
COVID-19 на „Астра Зенека“ и Оксфорд-
ския университет. Сред тях е и България. 
От СЗО и от Европейската агенция по ле-
карствата коментираха, че не може да се 
търси връзка между смъртните случаи в 
някои държави и ваксината. Въпреки това Франция, Германия, Швеция, Латвия, 
Португалия и др. замразиха ваксинирането с „АстраЗенека“.

Разследват дали Меган е 
тормозила хора в Бъкингам

Бъкингамският дворец е наел адво-
катска фирма да разследва твър-
денията, че херцогинята на Съсекс 

Меган Маркъл е упражнявала тормоз 
върху персонала. До момента няма яс-
нота коя е фирмата, а от кралското се-
мейство са заявили, че няма да пра-
вят изявления по въпроса. Преди това 
принц Хари и Меган нарекоха обвине-

нията в тормоз „организирана кампания да бъдат опетнени“.

Кола се вряза в хора в 
Лайпциг, двама загинаха
Кола се вряза в група хора в източ-

ния германски град Лайпциг. Два-
ма души загинаха, други двама са 

ранени. Това стана ясно от първите съ-
общения на полицията. Според власти-
те не става дума за терористичен акт, а 
за инцидент. Все още обаче няма инфор-
мация каква е точната причина за него. 
Водачът на автомобила, предизвикал 
трагедията, е петдесетгодишен. Той е задържан. Повече информация не бе съ-
общена.

Испания ще тества 4-дневна 
работна седмица

Испания се подготвя за тестване 
от тази есен на 4-дневна работ-
на седмица, като правителство-

то е одобрило пилотен проект за ком-
паниите, които биха се заинтересували 
от подобен модел. Идеята е на малката 
лява партия Más País. Целта е да се пови-
ши производителността, но и на хората 
да се остави трети почивен ден, включи-
телно, за да балансират по-добре работ-

ното с личното време. Предварителните планове са с отпускането на 50 милиона 
евро да се тества в продължение на 3 години колко ефективна е 32-часова сед-
мица.

Ватикана няма да благославя 
еднополовите бракове
Католическата църква заяви, че 

свещениците и други нейни 
служители не могат да благо-

славят еднополови и други подобни 
„непозволени съюзи“. Доктриналната 
служба на Ватикана, Съветът за док-
трината на вярата издаде съответно 
постановление в отговор на въпроси 
и постъпки в някои енории за даване 
на такава благословия като реверанс 
към хомосексуалните католици, тъй като църквата не позволява еднополовите 
бракове. Папа Франциск одобри решението, съобщи съветът.

https://www.krilchev.com/
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П
оловината от младите, които 
живеят в САЩ, планират да 
инвестират очакваните че-
кове с помощи в акции. Това 
сочи проучване на Deutsche 

Bank, което се опитва да анализира каква 
сума от очакваните стимули може да дос-
тигне до фондовите пазари.

Данните от изследването показват, че 
половината от участниците на възраст 
между 25 и 34 години планират да ин-
вестират 50% от чековете си с помощи 
в акции, което кара германската инвес-
тиционна банка да заключи, че „голяма 
част от очакваните помощи под форма-
та на стимули вероятно ще достигнат до 
акциите.“

Междувременно, младежите 
на възраст между 18 и 24 го-
дини, участвали в проучва-
нето, планират да използ-
ват 40% от помощните си 
средства за инвестиции 
в акции, докато при гру-
пата на 35-54-годишни-
те делът е 37 на сто. Хо-
рата на възраст над 55 ще 
инвестират в акции едва 
16% от парите, които полу-
чат.

Като цяло онлайн проучване-
то сред 430 инвеститори на дреб-
но разкрива, че участниците планират 
да вложат голяма част (37%) от средства-
та, които евентуално ще получат, директ-
но в акции, което може да представлява 
значителен приток към пазара.

Проучването, което беше публикувано 
за първи път в края на миналия месец, се 
фокусира върху засилващата се тенден-
ция по-млади хора да навлизат в инве-

стирането на дребно, пише pro�t.bg. Из-
следването разкрива, че

предишните стимули
които бяха раздадени в последните ме-
сеци в опит за рестартиране на щатска-
та икономика в разгара на пандемията от 
коронавирус, „са били използвани масо-
во за инвестиции в акции.“

Повечето от участниците (72%) са отго-
ворили, че са получили такова плащане, 
а повече от половината (53%) са казали, 
че са инвестирали част от парите в акции. 
По-младите хора е много по-вероятно да 
са инвестирали стимулите си в акции, 
според проучването.

Анализатори отбелязват, че тези чеко-
ве все още са били малък дял от общи-
те средства, инвестирани на пазара, но 
прогнозират програма при следващите 
плащания.

Новите дребни инвеститори са счита-
ни за ключов двигател на поскъпването 
на акциите през последната година. Про-
учването установява, че повече от поло-
вината от участниците са увеличили ин-
вестициите си в акции през последната 
година, като малко по-малко от полови-
ната (45%) са инвестирали за първи път.

50% от младите в САЩ: 
Стимулите – в акции
XТова показва проучване сред 

стотици инвеститори на дребно

http://imgtrucking.com
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Х
оливудската приказка на Ма-
рия Бакалова продължава. 
Българката бе номинирана 
за „Оскар“ за ролята си на Ту-
тар в продължението на фил-

ма „Борат“. Само с това 24-годишната 
бургазлийка вече е в историята. Тя ста-
на първата в България, втората на Бал-
каните и едва третата в Източна Европа, 
номинирана за „Оскар“. Преди нея но-
минации имат родената в бившия СССР 
полска актриса Ида Каминска през 1967 
г. и наричаната последна гръцка богиня 
Мелина Меркури, която печели „Оскар“ с 
филма „Никога в неделя“ през 1960 г.

Мария научи за номинацията си от ре-
жисьора Джъд Апатоу, в чийто нов филм 
се снима в момента. „Снимахме супер го-
тина сцена с Педро Паскал и още от су-
тринта Джъд Апатоу ме попита: „Сигурна 
ли си, че не искаш да гледаш церемони-
ята по „Оскар"-ите, искаш ли да се отде-
лиш сама или

искаш ли да 
гледаме заедно

Аз му казах, че не искам със сигур-
ност“, сподели пред медиите Бакалова.

Тя смята за нахално дори да бъде спо-
мената в разговори редом до имената на 
Оливия Колман, Глен Клоуз или Аманда 
Сийфрид. Или Юн Йо-Джън - актриса с 
над 50 години опит. Затова не искала да 
гледа и продължила да снима. „По вре-
ме на един от кадрите Джъд се прибли-
жи и аз си помислих: „Боже, толкова ли е 
лошо, че дори не ми го казва на микро-
фона да го чуят и другите, нещо ще ми се 
кара сигурно... И чух: „Поздравления за 
първата ти номинация за „Оскар!“.

В следващите часове Мария получа-
ва още стотици поздравления, които не 
успява да прочете веднага. Едни от най-
вълнуващите са тези от България. „Бъл-
гарските думи определено ме правят 
най-щастлива, защото аз съм и винаги 
ще си остана българче. Гордея се от този 

факт“, сподели момичето от Бургас пред 
NOVA.

Мария разказа, че цената на успеха й 
е може би в детството, когато ходела на 
две училища от сутрин до вечер. Но е 
убедена, че човек винаги трябва да меч-
тае и да поема рискове. А нейната рецеп-
та за успеха е много работа и рискове.

„Старая се да вярвам на съдбата, на 

това, какво ще се случи. Да, работя въз-
можно най-много. Давам всичко от себе 
си да бъда възможно най-подготвена 
и дисциплинирана, пък каквото има да 
става - да става! Бих била щастлива, ако 
хората наистина се държат един към 
друг толерантно, с любов и респект, и са 
добри като човешки същества. Въпреки 
различията им и благодарение на разли-

чията им“, сподели Мария пред Dir.bg.
Номинацията за „Оскар“ беше предше-

ствана от

серия други награди
Тя беше отличена с наградата на аме-

риканското Общество на филмовите 
критици като най-добра актриса в под-
държаща роля. През миналия месец 
българката спечели и наградата на бри-
танската филмова критика за най-добра 
поддържаща роля. През миналата сед-
мица тя беше номинирана и за награ-
дите БАФТА на Британската академия за 
филмово и телевизионно изкуство. По-
рано Мария Бакалова получи и номина-
ция за „Златен глобус“, с която също оста-
ва в историята, въпреки че призът отиде 
при Розамунд Пайк.

За Мария зад нелепия хумор в „Борат“ 
стоят по-важни съобщения. И за нея, ма-
кар и да поставя някои чисто американ-
ски проблеми, филмът е протест срещу 
неравноправието.

„Мисля, че хората са достатъчно пора-
снали в последните няколко години, за 
да имат способност да се разсмеят. Ако 
имаш самоирония, това е висша степен 
на интелект. Надявам се хората наисти-
на да се осъзнали, че зад тези глуповати 
шеги, този нелеп хумор, стоят по-важни 
съобщения - за това каква е функция-
та на жената в ХХI век, трябва ли патри-
архатът да съществува, трябва ли да се 
променим само и само да се впишем в 
нормата. Защо? Може ли жената, освен 
да бъде майка, да има и професия? - Раз-
бира се, че може. Това е нещо, на което 
се опитахме да наблегнем“, каза Бакало-
ва, цитирана от БНР.

Мария е признателна на всички хора, 
които са били с нея през годините, и им 
благодари. „Тези думички са прости, но 
наистина означават много. Аз вярвам в 
любовта и нямам търпение да се върна 
в Бургас, за да се видя с мама и тате“, спо-
дели още актрисата.

Холивудската приказка на Мария  
Бакалова стигна до „Оскар“-ите
X„Борат“ е протест срещу неравноправието, смята 24-годишната бургазлийка

Сн.: БТА и Instagram
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Най-добър филм:

„Манк“
„Момиче с потенциал“
„Земя на номади“
„Юда и черният месия“
„Без звуци в живота“
„Минари“
„Бащата“
„Процесът срещу Чикаго 7“

Най-добра актриса  
в главна роля:

Вайола Дейвис -  
„Ма Рейни: Майката на блуса“

Андра Дей -  
„Съединени американски  
щати срещу Били Холидей“

Ванеса Кърби -  
„Да намериш отново себе си“

Кери Мълиган -  
„Момиче с потенциал“

Франсис Макдорманд -  
„Земя на номади“

Най-добър актьор  
в главна роля:

Риз Ахмед -  
„Без звуци в живота“

Чадуик Боузман -  
„Ма Рейни: Майката на блуса“

Антъни Хопкинс - „Бащата“
Гари Олдман - „Манк“
Стивън Юн - Минари“

Най-добър режисьор:

Клои Чжао - „Земя на номади“
Емералд Фенъл -  

„Момиче с потенциал“
Дейвид Финчър - „Манк“
Лий Айзък Чънг - „Минари“
Томас Винтерберг - „Още по едно“

Най-добра актриса  
в поддържаща роля:

Мария Бакалова – „Борат 2“
Глен Клоуз - „Елегия Хилбили“
Оливия Колман - „Бащата“
Аманда Сийфрид - „Манк“
Юн Ю-джун - „Минари“

Най-добър актьор  
в поддържаща роля:

Саша Барън Коен -  
„Процесът срещу Чикаго 7“

Даниел Калуя -  
„Юда и черният месия“

Лесли Одъм младши -  
„Една нощ в Маями“

Пол Раджи - „Без звуци в живота“
Лакийт Станфийлд -  

„Юда и черният месия“

Най-добра кинематография:

„Юда и черният месия“
„Манк“
„Новини от света“
„Земя на номади“
„Процесът срещу Чикаго 7“

Най-добър анимационен филм:

„Напред“
„Пътешествие към Луната“
„За душата“
„Духът на вълците“
„Овцата Шон: Фармагедон“

Най-добър чуждоезичен филм:

„Още по едно“
„По-добрите дни“
„Мъжът, който продаде кожата си“
Collective
Quo Vadis, Aida?

Най-добра оригинална музика:

Джеймс Нютън Хауърд -  
„Новини от света“

Емил Мосери - „Минари“
Трент Резнър и Атикъс Рос - „Манк“
Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Ба-

тист - „За душата“
Терънс Бланчард - Da 5 Bloods

Най-добър адаптиран сценарий:

„Борат 2“
„Бащата“
„Земя на номади“
„Една нощ в Маями“
„Белият тигър“ 

Холивудската приказка на Мария  
Бакалова стигна до „Оскар“-ите

Благодаря,  
България,  
че ни даде Мария

Актьорът Саша Барън Коен, който е 
режисьорът и продуцентът на „Борат“, 
не скри емоциите си след номиниране-
то на Мария Бакалова с „Оскар“.

„Поздравления, България! Ти ни даде 
невероятно талантливата и смела Ма-
рия Бакалова, която е пулсиращото 
сърце на филма „Борат 2". Толкова сме 
развълнувани за твоята номинация за 
„Оскар“, която пише история!“ - написа 
Саша Барън Коен в Туитър. Във филма 
той играе главната роля, партнирайки 
си с Мария Бакалова.

Бакалова показа  
българския  
талантлив човек

Първият учител по актьорско май-
сторство на Мария Бакалова, режисьор-
ът от нейния роден Бургас Симеон Ди-
митров, я поздрави за успеха.

„За мен е радост, че тя представя на-
цията и българската театрална школа, 

българския талантлив човек. Няма да 
коментирам филма, към който имам за-
дръжки, но това, което видях - два пъти 
гледах филма, аз се възхищавам на ак-
тьорското майсторство на това момиче, 
което има благодарната задача да из-
пълнява роля, която драматургически е 
много богата. Тя тръгва от едно идиотче 
и стига до една цивилизована дама. Тази 
голяма амплитуда на психологическо 
поведение тя я защитава изключител-
но професионално. Нещо повече - ви-
дях колко пестеливо и колко е гъвкава 
и пластична във всеки момент, тъй като 
скокообразната композиция на филма й 
дава възможност да влиза все повече и 
повече в нови води“, смята Симеон Ди-
митров.

Благодарение на 
нея филмът успя

Чувствам се много щастлив. Може би 
по-щастлив, отколкото когато аз бях но-
миниран“. Това заяви световноизвест-
ният български аниматор и илюстратор 
с над 80 филмови отличия и признания 
Тео Ушев. През 2017 година неговият 
филм „Сляпата Вайша“, по едноименния 
разказ на Георги Господинов, беше но-
миниран за наградата „Оскар“ за късо-
метражен анимационен филм.

„Всяка номинация на българин в Ака-
демията е открехване на вратата по-ши-
роко. Когато влезеш – подлагаш крак, 
за да може другите след теб да влизат 
по-лесно. Надявам се всичко това, кое-
то се случва, да направи така, че все по-
вече българи да бъдат номинирани за 
„Оскар“, посочи Ушев.

„Гледах „Борат 2“ още когато излезе. 
Тя се справи изключително добре. Тя 
прави филма. Благодарение на нея този 
филм имаше такъв успех“, категоричен е 
той.

Отзивите
Драмата за златните години на Холивуд „Манк“ на Net�ix 

води с 10 номинации за наградите „Оскар“, включително и за 
най-добър филм. За първи път две жени са номинирани в ка-
тегорията най-добър режисьор - Клои Чжао и Емералд Фенъл. 
Клои Чжао е първата режисьорка от азиатски произход, полу-
чила номинация за „Оскар“.

Номинациите бяха оповестени от Приянка Чопра Джонас и 
Ник Джонас.

Наградите „Оскар“ на американската Академия за кинема-
тографично изкуство и наука ще бъдат раздадени за 93-ти път 
на 25 април.

Ето и кои са номинираните в различните категории:

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

Номинациите  
за „Оскар 2021“
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П
опулярна инфлуенсърка 
с милиони последователи 
реши да се превърне в лице 
на бутафорни книги от кар-
тон. Предимствата им спо-

ред нея – могат да украсят дома и да не 
се дават пари за истински, които излизат 
скъпо.

Но не всичко около инициативата ми-
нава гладко.

Мади Бурсиага е перфектната инфлу-
енсърка - французойката е сексапилна, 
руса, с огромни сини очи и огромен бюст 
(най-вероятно силиконов).

Тя има над 2,4 млн. последователи, 
които радва със свои предизвикателни 
кадри от екзотичните си почивки и раз-
ходки за ръка с не по-малко

сексапилното й гадже
Мади освен това има собствена линия 

козметични продукти и грим и поддържа 
блог, в който дава съвети в тази насока. 
С други думи, блондинката държи да из-

глежда не само привлекателна, но и на-
четена и с предприемчив дух, разказва 
webcafe.

Е, явно Бурсиага не е чак толкова на-
четена, след като се опитва да реклами-
ра фалшивите книги в акаунта си. Според 
27-годишната французойка бутафорните 
книги са идеални за инфлуенсърите, кои-
то искат да заблуждават последователи-
те си, че четат.

По мнение на Мади това е перфект-
ният декор за дома на всеки уважаващ 
себе си инфлуенсър. Самите ко-
рици са тематични - биогра-
фии на Коко Шанел и Ив 
Сен Лоран и книги със 
заглавия като „Любов, 
стил, живот“.

Всички те са с 
пастелни корици в 
приятни неутрални 
тонове и позлате-
ни страници, които 
всъщност са просто 
кант от по-тънък кар-
тон. С други думи, фал-
шивите книги пасват на 
всеки интериор, изглеждат 
готино и ще паснат в къщата на 
инфлуенсърите, които искат да 
се похвалят с някое и друго хартиено из-
дание върху масичката си за кафе.

Производителите на въпросните бу-
тафорни книги наемат Бурсиага за се-
риозна кампания, която би трябвало 
да се развие във времето, но нещата не 
протичат по план. Мади има достатъчен 
брой последователи, за да популяризи-
ра всичко, което реши - от бански костю-
ми, през сенки за очи до тропически дес-
тинации.

Но идеята за фалшиви книжни издания 
жестоко разгневява потребителите.

Блондинката заявява, че „истинските 
книги са скъпи“, и затова призовава хо-
рата да си купуват бутафорни замести-

тели.
Постът й, който вече е изтрит, както 

и всички останали публикации на тема 
„фалшиви книги“, е заринат от

негативни коментари
Един потребител заявява, че така или 

иначе всичко в живота на инфлуенсъри-
те е бутафорно, така че не се учудва, че и 
книгите в дома на Мади не са истински.

„Някой обясни ли й, че си купуваш 
книги, за да ги четеш, а не за да ги сни-
маш“, пише друг последовател на Бурси-
ага. Книгите не са за декорация, гневят 
се редица хора, които са едновременно 
ядосани и изумени от идеята за фалшиви 
книжни издания.

Един потребител в Twitter пък прави 
видео, в което демонстрира колко аб-
сурдно и неправдоподобно изглеждат 
въпросните картонени книги. На живо си 
личи, че изданията всъщност са изкуст-

вени и нямат страници, а само 
лъскави корици с имена на 

прочути дизайнери.
Друга подробност е, 

че бутафорните кни-
ги всъщност никак 
не са толкова евти-
ни.

Мади предлага 
промокод, който 
ще предостави на 

клиентите „ексклу-
зивна цена“ от 19,99 

евро. Освен това само 
за периода на промоци-

ята всеки, който си поръча 
една изкуствена книга, ще по-
лучи и една бройка безплатно. 

Въпросът е, че всъщност в Западна Евро-
па една истинска книга струва горе-долу 
същата сума.

Картонените книги пък могат да бъдат 
закупени от популярни китайски сайтове 
като AliExpress за около 2-3 евро бройка-
та.

А според френските закони Мади, коя-
то иначе живее в Дубай, може сериозно 
да си изпати. Тя вече е обект на разслед-
ване от страна на френската прокурату-
ра по обвинения в дъмпинг, нелоялна 
търговия и фалшификация на стоки за 
търговия на дребно.

Притежанието на фалшиви продукти 
също се наказва сериозно във Франция.

Инфлуенсърка: Хайде 
на книгите от картон, 
истинските са скъпи

XКрасавицата ги препоръчва на онези, 
които искат да заблуждават, че четат

Мади Бурсиага 

Мади и гаджето й. 

Сн.: Instagram

Сн.: Instagram

https://www.msbinsuranceagency.com/
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С
лучвало ли ви се е да имате 
нужда от нещо съвсем малко 
– фалшиво писмо, фалшиво 
обаждане, фалшиво алиби... - 
за да не се налага да се чер-

вите заради предишни лъжи и да про-
дължите спокойно напред? Е, едни хора 
са превърнали това в бизнес, с който 
хем осигуряват малките лъжи на клиен-
тите си, хем печелят, и то добре.

„Лъжите не са нещо негативно, те са 
просто необходими. Ние, хората, лъжем 
често, за да защитим личния си живот 
или семейството, или пък за да не на-
раним някого“, казва Щефан Айбен. Той 
ръководи твърде необичайната фирма 
със седалище в град Бремен – агенция 
за алибита.

Тайните на клиентите остават скри-
ти. „Нали точно за това си плащат“, казва 
Айбен. Изненадващо е обаче колко мно-
го хора изпитват трудност да си призна-
ят за някоя вина и вместо това са готови 
да платят, за да си остане тя в тайна.

Една и съща причина води хората при 
нас, казва 43-годишният шеф на агенци-
ята: „Те не искат да се оправдават“. Айбен 
се е наслушал на какви ли не истории от 
живота, а неговата фирма се грижи да 
създава алибита за двойния живот на 
клиентите.

Какви услуги се предлагат?
Тя може да организира дори фалши-

ви резултати от детектор на лъжата и да 
помогне за приключване на нежелани 
интимни контакти чрез фалшиви теле-
фонни обаждания. Понякога в тази роля 
влизат и актьори.

Айбен и колегите му помагат и за на-
бавяне на изпратена уж от клиента 
поща от която и да е точка на света - без 
въпросният човек изобщо да е стъпвал 
там. Всичко това е като детска игра за 
„професионалните лъжци“ от агенцията 
в Бремен. Възможностите са почти без-
гранични: от производство на фалшиви 
визитни картички и подправени доказа-
телства за трудов стаж, та чак до фиктив-
ни гала вечери с раздавания на награди, 

на които уж присъстват зрители и жур-
налисти.

Само малка част от клиентите използ-
ват услугите на фирмата, за да прикри-
ват свои интимни връзки, уверява Ще-
фан Айбен. Което обаче е трудно да се 
провери, тъй като всички поръчки се па-
зят в строга тайна.

Днес във фирмата на Айбен работят 
10 щатни служители, но агенцията полз-
ва услугите на близо 2000 временни съ-
трудници, които включва при нужда.

Ползват я и мъже, и жени
Агенцията рядко отклонява поръчки – 

прави това, само ако се налага да се на-
рушават закони. Затова пък алибитата, 
които Айбен и колегите му продават, са 
железни: през всичките години досега 
нито едно от тези алибита не се е прова-
ляло, казва шефът на фирмата.

Услугите на неговата агенция използ-
ват и мъже, и жени. След клиентите му 
има безработни, които се срамуват от 
социалното си положение; болни от 
рак, които не желаят работодателят им 
да научи за тежката им болест; женени 
адвокати, водещи двоен живот; прости-
тутки и порнозвезди, които не искат де-
цата им да страдат заради тяхната про-
фесия и затова си набавят фалшива - за 
пред хората.

Междувременно агенцията за фалши-
ви алибита предлага услугите си също и 
в Австрия, Швейцария и Испания.

Агенция за лъжи – за всеки, 
който има нужда

XПрофесионалисти организират 
фалшиви събития, правят 
фалшиви обаждания и др.

Създателят на агенцията Щефан Айбен. 

Сн.: „Дойче веле“

http://www.bulstate.com/
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М
еждународната ситуа-
ция към днешна дата си 
е все така оплетена. Хора 
се самоизолират, крият 
от COVID-19, спасяват се, 

дори и в бомбоубежища. Това се случва, 
както в САЩ, така и в цял свят, все едно 
населението се готви за трета световна 
война.

Заигравката с хорските страхове е до-
ходоносен бизнес. Но докато в България 
от това не пада чак толкова голяма пе-
чалба, в САЩ някои

дружества и фирми 
печелят луди пари

изграждайки частни бомбоубежища, 

които да спасяват семейства от евенту-
ален ядрен конфликт със Северна Ко-
рея, Русия или от опасната пандемия от 
COVID-19.

Къде ще се скрие средностатистиче-
ската американска фамилия от зараза-
та?

В портфолиото на една от големите 
фирми за строителство на ядрени укри-
тия в САЩ се предлагат разнообразни 
услуги за скриване на хора 
след ядрен взрив. Срещу 
скромната сума от 200 000 
до 4,2 милиона долара все-
ки може да се сдобие с лук-
созен бункер, който да го 
предпази и от COVID-19.

От „кутийка на смъртта“

до подземна яма 
с басейни и 
киносалон

строителните предприема-
чи предлагат всякакви вари-
анти.

Среднос татис тическо-
то американско семейство 
обаче може да си позволи 
максимум „кутийка на смър-
тта“. Това е луксозен стома-
нен сандък, в който могат да 
живеят 8 души за период от 
1 година.

Противоядреният Ноев 
ковчег е напълно оборуд-
ван. Има кухненски бокс, 
всекидневна, спалня, баня с 
душ кабина и машинно от-
деление. Склад няма, но под 
пода са предвидени малки 
дупчици за консерви и су-
хари. „Кутийката на смъртта“ 
се продава срещу скромни-
те 200 000 долара.

Най-забавната част от ме-
роприятието е, че до „тай-

ното бомбоубежище“, за което дори 
съседите не знаят, достигат всички не-
обходими ресурси:

ток, вода, кабелна, 
интернет

За съжаление обаче при евентуал-
на експлозия най-вероятно нито един 
от тях няма да може да бъде доставен 
до „строго секретната локация“, просто 
защото няма да има нито ел. централи, 
нито чиста вода. За комуникациите дума 
да не става. Твърди се обаче, че този сю-
жет е премислен.

Бомбоубежището е снабдено с бензи-
нов генератор, инсталиран в машинно-
то, както и с въздушен филтър, изчист-
ващ въздуха от радиоактивния прах. 
Тези джаджи би трябвало да спасят кри-
зисното положение. Дали? Е, няма какво 
да се притесняваме. Луксозната атмос-
фера ще неутрализира минусите на това 
укриващият се

да бъде последният 
жив човек в района

В интерес на истината, срещу скромните 
$200 000 купувачите на ковчега получа-
ват приятно местенце. Стените на кутий-
ката са изцяло облицовани с дървена 
ламперия, по пода има приятен мокет, 
а на мебелите би завидял и някой про-
чут италиански дизайнер - разкошен ди-
ван с плюшени възглавници, люлеещи 
се столове с кожена тапицерия, масивна 
дървена масичка, тоалетната пък се хва-
ли с гранитни плотове и висок клас са-
нитарни мебели.

„Кутийката на смъртта“:  
С бомбоубежище срещу COVID-19

XСрещу $200 000 се скриваме от света и заразата

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Е
два четирима души се занима-
ват с поддръжката на бомбоу-
бежищата в София като тяхната 
задача е да проверяват осветле-
нието, системите за вентилация, 

входовете и други детайли, за която дър-
жавата дава стотици хиляди от бюджета, 
пише БГНЕС.

Две бомбоубежища има в Благоевград, 
едното - кръчма, второто - зазидано.

Възрастните благоевградчани помнят 
тунела под парк „Ловен дом“, той е във 
формата на латинската буква „V“, тъй като 
е с два входа. Този между Младежкия дом 
и Регионалния исторически музей – вля-
во от стълбите за Братската могила, от на-
чалото на демокрацията е кафе-аперитив 
под името „Тихият кът“. След него вече е 
тунелът с дължина 800 метра. Навреме-
то тук

можеха да се укрият 
1500-2000 души

покрай стените имаше пейки за сядане, 
както и шахти за вентилация. Днес входът 
на тунела е заведение, вторият вход, за-
граден с решетки, е при бившия Летен те-
атър зад Регионалния исторически музей. 
Това укритие, пробито под хълма, е строе-
но заради евентуални бомбардировки по 
време на Студената война и е било пред-
назначено за населението на Горна Джу-
мая, днес Благоевград. Второто укритие, 
предназначено за членовете на БКП и 
стопанските ръководители на града, е по-
малко, намира се на края на града - в Са-
пунджи дере.

Неговият вход обаче е бетониран, тъй 
като пред него в момента се намира Гра-
ничното полицейско управление, което 
преди това бе е административната сгра-
да на „Гражданска защита“.

Половината от бомбоубежищата

са в лошо състояние
или са неизползваеми. Общият брой на 
скривалищата на територията на страна-
та е 711. От тях 370 броя са в добро или 
задоволително състояние.

Според градските легенди първото ук-
ритие излизало чак при днешния квартал 
„Изгрев“, а това на БКП – при село Бистри-

ца, намиращо се на 9 км над Благоевград. 
Легендите обаче са едно, а истината съв-
сем друга. Още по царско време Горна 
Джумая е имала „План за евакуация на 
околийския център“, каквото е било се-
лището, преди да стане след победата на 
9-септемврийската революция окръжен 
център. Днешният план за укриване на 
населението на областния център обаче 
е секретен. Със строителството на първи-
те жилищни кооперация „умира“ нуждата 
от масови укрития, такива стават мазетата 
по простата причина, че населението на 
Благоевград през 80-те години на мина-
лия век достигна 75 000 жители, а

в тунела под Ловния дом
могат да се поберат най-много 2000 души. 
Укрития се строят и в административни-
те сгради, като за целта бетонът не се пес-
ти. Примери за това са строителството на 
сградата на Окръжния народен съвет, в 
която днес се помещава Община Благоев-
град, и сградата на ОК на БКП, днес адми-
нистрация на Американския университет 
и Правно-историческия факултет на ЮЗУ, 
зала „Яворов“ и др.

Общият брой на бомбоубежищата на 
територията на страната е 711. От тях 
370 броя са в добро или задоволител-
но състояние (може да бъдат приведени 
в готовност за укриване веднага или до 
една седмица), а останалите 341 броя са 
в лошо състояние или са неизползваеми 
по предназначение“. Това заяви през май 
2018 г. бившият вътрешен министър Ва-
лентин Радев в отговор на депутатски въ-
прос за състоянието и собствеността на 
бомбоубежищата на територията на Бъл-
гария. Според него само 152 противора-
диационни укрития са в добро или задо-
волително състояние.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за защи-
та при бедствия, колективните средства 
за защита са имоти - публична държавна, 
публична общинска или частна собстве-
ност - и се поддържат и управляват от ве-
домствата, на които са предоставени, от 
кметовете на общини или от собствени-
ците им.

Направи си сам малък бункер

Скривалищата в София – 
обслужвани от четирима души

XТе се използват за кръчми, останалите са зазидани

Преди няколко години, когато пенси-
ониран китайски изобретател показа 
своето устойчиво на земетресения лег-
ло, реакциите разбираемо бяха смесе-
ни. То изглежда като нещо средно меж-
ду малък бункер и камери за изтезания. 
В представените анимации леглата се 
спускат в метални кутии и метални ка-
паци се плъзгат отгоре над тях, за да ги 
покрият, което леко ни кара да се при-
тесняваме за крайниците си. Вътре в 
металния ковчег има вода, храна, пожа-
рогасители, противогази и медицински 
принадлежности.

Тази идея да превърнем простран-
ствата, в които прекарваме близо една 
трета от живота си, в контейне-
ри, устойчиви на бедствия, съ-
ществува от десетилетия. Веро-
ятно новите модели биха могли 
да научат нещо от старите.

„Клетката на 
Морисън“ 
(„Morrison Shelter“)

Проектирана от Джон Бей-
кър и кръстена на министъ-

ра на сигурността на Великобритания, 
така наречената „Клетка на Морисън“ 
е създадена да бъде алтернатива на 
стандартните бомбоубежища в мазета 
и други бункери. Тези клетки се заку-
пуват и човек сам си ги сглобява, като 
в комплекта има стоманени плочи, ме-
тални мрежи и необходимите инстру-
менти. Освен това комплектите са пре-
доставяни безплатно на домакинства с 
ниски доходи. През деня клетките мо-
гат да служат като маси, а през нощта те 
се превръщат в място за спане за бри-
танците. Над половин милион бройки 
се появяват по време на Втората све-
товна война. 

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Отива си една седмица, в която битка-
та за ваксините придоби нови измере-
ния. „АстраЗенека“ свали прогнозата си 
за доставка на ваксини за Европейския 
съюз с още минус 10 милиона дози, а Ев-
ропа отговори с проверка за безопас-
ността на препарата във връзка с инци-
денти в различни части на Съюза.

И въпреки че не чухме ясни доказа-
телства, че ваксината е свързана с пови-
шен риск от тромби, редица европейски 
държави превантивно спряха цели пар-
тиди. България пък спря изцяло вакси-
нацията с „АстраЗенека“.

Така временно беше прекратена вак-
синационната програма, която в по-
следните три седмици можем да обоб-
щим с изречението „кой как се нареди“, 
докато болници и кабинети си играят на 
„тука има, тука нема“.

Проблемът обаче е много по-голям. 
Европейският съюз тотално се губи в 
отношенията си с компаниите. Уж вак-
сини няма, а из Европа има неизполз-
вани количества. 900 000 дози „АстраЗе-
нека“ залежават във Франция, а според 
„Ню Йорк таймс“ Европейският съюз е 
изнесъл 34 милиона дози за трети стра-
ни, въпреки недостига за гражданите на 
Съюза. В същото време милиони дози от 
европейската ваксина стоят в САЩ, без 
да се използват.

Докато гледаме как животът се нор-
мализира в Америка, Великобритания и 
Израел, в Европа започва битка, в която 
все повече страни явно ще се оправят 
самосиндикално.

Словакия, която е втора по смъртност 
в Съюза, направи поръчка на руски вак-
сини, което взриви управляващата коа-
лиция и ще принуди здравният минис-
тър да си подаде оставката. Унгария пък 
показа договор, с който плаща на китай-
ския производител „Синовак“ по 72 до-
лара за две дози, което нарежда вакси-
ната сред най-скъпите в света в момента.

Милиони дози от същата китайска 
ваксина вече са доставени в Персий-
ския залив.

Сякаш светът постепенно и пред очи-
те ни се разпределя на зони на влияние. 

Но тук европейците, колонизирали пла-
нетата чрез „търговски и акционерни 
дружества“ след Великите географски 
открития, не играят ролята на колониза-
тори, а на колонизирани, защото един-
ствената европейска ваксина в момента 
се бори със сериозни имиджови про-
блеми. Дали причината не е свързана с 
нейната доста по-ниска цена, в сравне-
ние с тази на нейни конкуренти?

Това е голямото предизвикателство 
пред Европейската агенция по лекар-
ствата - да реагира бързо, да отговаря 
бързо на въпросите и да го прави по 
категоричен начин. Това е и предизви-
кателство пред българските власти - да 
кажат в прав текст докога спират вак-
синацията с „АстраЗенека“ или прос-
то няма „АстраЗенека"? Означава ли, че 
„АстраЗенека“ е единственият избор за 
българите, че като я пуснат, да тичаме 
сякаш са пуснали бананите?

Втора доза за приелите първа ще има 
ли? Или еднодозови ще останат да се 
пазят от ковида, докато Европа се чуди 
как да се справи с недостатъчните про-
изводствени мощности на единствената 
си ваксина?

От компанията също допускат огро-
мни комуникационни провали. Така и не 
можем да видим техен представител на 
централно ниво, който да отговори на 
притесненията на хората в цяла Европа, 
което е много голяма грешка.

Ваксините очаквано се превърнаха в 
политическо оръжие и геополитически 
инструмент. Орбан окрупнява властта 
си и е готов да плаща много повече, за 
да покаже, че общата европейска стра-
тегия не работи. От това се възползват 
руснаци и китайци. Подобна е картината 
и в Словакия.

В България БСП също призова мно-
гократно българското правителство да 
купи „Спутник“ с ясното съзнание, че ако 
го направи, София ще бъде порицана от 
Брюксел. С това БСП спечели определе-
ни дивиденти преди изборите. Но ако 
седмица преди изборите, хипотетич-
но, Борисов заяви публично, че започ-
ва преговори с Москва за руската вакси-
на, дивидентите автоматично ще отидат 
при него. Дори и без да завършва прего-
ворите или да поръчва ваксината, за да 
спечели гласовете на евроскептици. Ако 
направи това, след изборите дивиденти-
те ще се върнат при неговите опоненти.

Виждате ли на каква игра ставаме сви-
детели в момента и колко тънка е тя? 
Така че говорейки за третата вълна, ни-
кога не трябва да забравяме, че става 
дума чисто и просто и за бизнес, и за 
много пари, докато умират хора. Тъжно 
и трагично, но и толкова познато от вой-
ните за влияние.

СВЕТОСЛАВ 
ИВАНОВ*

Странният случай 
с ваксините

*Текстът е от рубриката „Коментарът на водещия“ в предаването „120 минути“ на bTV

 блог

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Голямата драма на Мегън Маркъл 
е, че иска да ползва привилегиите 
на една институция, чиито правила 
не понася и отказва да спазва. 
И при нашите комунисти е така 
- плюят по Запада, но умират за 
неговите благинки и дечицата си 
все там пращат.“

Бившият депутат от СДС Иван 
Сотиров коментира интервюто на 

принц Хари и Мегън Маркъл

„Нашето общество е показало и 
показва, че не може да спазва мерки.“

Директорът на Александровска болница 
Борис Богов

„Има провокатори, които пускат [в 
социалните мрежи] нарочно, че са се 
събрали повече хора [в заведение], за да 
ни принудят да затворим целия бранш.“

В това изрази убеденост премиерът Бойко 
Борисов на правителствено съвещание

„Има държава, която е 
разделена на две, и аз 
съм роден от другата 
страна на страната.“

Васил Гарванлиев, 
представителят на 

Северна Македония 
в „Евровизия“, след 

като обяви, че има и 
българско гражданство, 

а баба му е била 
българка

„С автоматите на улицата и който се появи, 
да го избиваме, така ли?“

Така главният държавен здравен инспектор 
Ангел Кунчев отговори на настоятелните 
въпроси на журналисти кога ще се въведат 

ограничения, за да не се стигне до повторна 
криза в здравната система

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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22 000 

60 см 

 в цифри

хиндуисти се из-
къпаха ритуално 
в река Ганг. Така те 
сложиха началото на 
един от най-големите 
религиозни фести-
вали в света. Аскети 
Нага садху, покрити с 
пепел, носещи саби и 
тризъбци, поведоха 
къпещите се в север-
ния град Харидвар за 
фестивала за духовно 
пречистване. Хин-
дуистите вярват, че 
къпането в река Ганг 
пречиства от грехове 
и носи спасение.

години от разруши-
телното земетресение 
със сила 9 по Рихтер и 
последвалото го смър-
тоносно цунами бяха 
отбелязани в Япония. 
Природното бедствие 
отне живота на над 8000 
души и доведе до ядрена 
катастрофа във Фукуши-
ма, която се смята за най-
тежката ядрена авария 
след тази в Чернобил. 
В цялата страна имаше 
възпоменателни служби.

пътни знаци са били от-
краднати или повредени 
на територията на Бълга-
рия през миналата годи-
на. Щетите от това деяние 
са 620 000 лева. Данни-
те съобщи директорът на 
„Областно пътно управле-
ние Разград“ инж. Людмил 
Янев. Само на една отсечка 
в Разград с ъглошлайф са 
били изрязани 20 пътни 
знака.

1269 

ще е дълга бюлетината за пар-
ламентарните избори в 
България на 4 април. 
По-дълга ще е само в 
Благоевград, където 
има един независим 
кандидат. В бюлетина-
та ще бъдат изписани 
имената и номерата 
на 31 формации - 8 
коалиции и 23 партии. 
Всички те ще се борят за 
доверието на 6 732 316 из-
биратели в България.

10 
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П
рополисът е продукт, произ-
веждан от медоносната пче-
ла. Има безброй научни до-
казателства за благотворния 
му ефект върху човешкия 

организъм, затова горещо благодарим 
на работливите пчелички за направата 
и разпространението на този природен 
антибиотик.

Употребата на прополис датира от ве-
кове. Първите данни за използването 
му датират от 350 г.пр.н.е. С него гърци-
те лекували абцеси, асирийците – рани 
и туморни образувания, а египтяните го 
включвали в балсамиращите разтвори за 
мумифициране.

Макар в наши дни да е известно, че 

прополисът не е универсална природна 
съставка, която лекува всичко, качества-
та му са неоспорими. А още по-хубавото 
е, че не вреди дори и в големи количе-
ства. Намира приложение в козметика-

та, хранителната и фармацевтичната ин-
дустрии. И може да причини неудобства 
само при хора, алергични към пчелни 
продукти - това са под 5% от населени-
ето на Земята

Прополисовата тинктура лекува над 
40 заболявания, между които язва, гас-
трит и колит. Тя

засилва 
кръвообращението

има диуретичен ефект и помага за жлъ-
чеотделянето. Едно от най-важните й 
вълшебства е, че крепи имунитета и не 
дава на организма да се залежи от про-
студни, грипни състояния, белодробни 
бронхити. Тя има антибактериално, анти-
гъбично и антивирусно свойство. Помага 
при лъчетерапия.

Прополисът е един от петте продукта, 
образуващи се в пчелната пита. Пчели-
те си го набавят от смолата на дървета-
та смърч, ела, бор, череша и круша. Ка-
цайки върху кората на дървото, 
те „гребват“ парченце смо-
ла и с крачета го офор-
мят до получаване на 
топче. Отнасят го до 
кошера, където за-
пълват простран-
ството между рам-
ките на пчелната 
пита. Така, в резул-
тат на биохимични 
реакции, се получава 
прополисът в полезния 
му вид.

Прополисът има богат химичен 
състав – десетки видове киселини, вита-
мини и минерални вещества подсилват 
здравословния му ефект. Най-важни от 
тях са групата на флавоноидите със сил-
но изразен фармакологичен и противо-
възпалителен ефект. Затова прополисът 
е известен в медицината

с антибактериалното си 
действие

Въздейства и като локално обезболя-
ващо средство с ефект, по-силен от тези 
на обикновените аналгетици.

Прополисът е ефективно средство за 
лечение на редица здравословни нару-

шения. Той подсилва имунната система, 
дезинфекцира и ускорява процеса на 
зарастване при драскотини, прорезни 
и прободни рани. Има доказано успоко-
яващо действие върху леки изгаряния, 
прилага се и върху рани от генитален 
херпес. Лекува инфекции, причинени 
от бактерии, грипни заболявания и гъ-
бички. Успокоява и възпаления в устна-
та кухина – венци, език, гърло, сливици 
и дихателни пътища. Заздравява зъбния 
емайл и предотвратява образуването на 
кариеси.

Медът, обогатен с прополис, се препо-
ръчва за стомашни болести като язва на-
пример

Има защитен ефект върху кожата. През 
студените месеци е предпочитан като 
съставка в балсамите за устни и в бяла-
та козметика.

Прополис се съдържа и във фармацев-
тични продукти, използвани срещу рак 
на носа и гърлото.

Прополисът: Тайните  
на природния антибиотик

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

При синузит се слагат в 1 л вода 
15 г прополис, 2 с.л. мед и 1 с.л. 
лайка. След завиране се вдишва 
парата. Процедурата се повтаря 
поне 14 дни.

При възпаление на венците в 
стъклен буркан се слагат 150 мл 
силна домашна ракия и пропо-
лис с големината на орех, затва-
ря се плътно. След две седмици 
се вземат по две супени лъжи-
ци от тинктурата и се разтварят 
в кафяна чашка вода. Жабури се 
3-4 пъти дневно.

При възпалено гърло се 
приготвят прополисови 

топчета по следния начин: 
Карамелизират се 2 с.л. 
захар, прибавя се пропо-
лис с големината на орех 
и е разбърква внимател-

но, докато се разтопи. 
След това се правят мал-

ки топченца - не по-големи 
от таблетка витамин С, овал-

ват се в пудра захар. За един ден 
се смучат бавно не повече от 4 
такива топчета. Тази рецепта е 
полезна и при възпаление на 
венците, и при профилактика 
против грип.

При гъбички на краката се 
смесват се равни части пропо-
лис и антимикотичен спирт. За 
по-бързо разтваряне на пропо-
лиса предварително го начупе-
те на малки парченца. Един път 
дневно след измиване краката 
се намазват с така приготвения 
спирт.

Домашни рецепти 
с прополис

Прополисовата 
тинктура лекува 
над 40 заболявания

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Моделите на прочутата модна къща 
дефилираха, докато се забавляваха

В парижки 
нощен клуб: 
Шоуто на 
„Шанел“

С
лед величествения Гран 
пале, модна къща „Шанел“ 
избра интимната обстанов-
ка на парижки нощен клуб за 
виртуалното си шоу в един 

чувствен свят, където момичетата се за-
бавляват, докато дефилират в нови тоа-
лети.

Една „по-топла“ и „по-жизнена“ есте-
тика в тон с времето, според Виржини 
Виар, творческият директор на „Шанел“, 
наследила Карл Лагерфелд преди две 
години.

Манекенките, облечени в бляскави 
прозрачни модели, небрежно оставят 
палтата си в гардеробната, довършват 
грима си, разминават се по стълбище-
то на частния клуб „Кастел“ в Сен-Жер-
мен-де-Пре с облицовани с червен ве-
лур стени.

Обожавам контрастите
затова за по-обемните зимни модели ис-

ках малко пространство... Представях си 
как моделите се разминават, докато де-
филират“, посочва Виржини Виар в опи-
санието на дефилето.

„Мислех за дефилетата, за които Карл 
ми е разказвал, за времето, когато ма-
некените са се обличали и гримирали 
сами“.

Дизайнерката играе с контрастите и 
на ниво обеми и материи - дълго пал-
то от туид разкрива боси крака, обути в 
обемни боти от черна изкуствена кожа. 
Костюм с панталон от черен туид и мал-
ки карета от синьо ламе е с фини през-
рамки от перли.

Ски костюмите са в бяло с бродерии 
или от розов туид и се комбинират със 
сандали.

„Тази колекция е смес от две влия-
ния - атмосферата на зимните спортове, 
които обожавам, и идеята на парижкия 
шик от 70-те години до днес“, подчерта-
ва Виар.

Сн.: БТА

https://www.zneimerlaw.com/
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И
ма хора, останали в истори-
ята с невероятните си под-
визи. Един от тях е големи-
ят български спортист със 
завидни заслуги в плуване-

то – Добри Динев.
7 ноември 1978 г., Димитровден по 

стар стил, хиляди са пристигнали на 
събор във варненското село Гебедже - 
днешния град Белослав. Хората се весе-
лят цял ден, когато малко преди 18 часа 
стотици тръгват към жп гарата, за да 
хванат последния влак за Варна.

За да стигнат до нея обаче, трябва да 
минат през дългия 150 м понтонен мост 
над дълбокия канал, свързващ Варнен-
ското и Белославското езера или да ча-
кат ферибота.

Заради изграждането на заводите в 
Девня и необходимостта кораби да мо-
гат да плават до тях, съществуващият 
дотогава канал трябвало да бъде раз-
ширен, а старият каменен мост в Бе-
лослав бил разрушен. На негово място 
бил изграден понтонният - само „вре-
менно“, докато тръгне ферибот. Но дори 
след като ферибот вече имало, „времен-
ният“ понтонен мост не бил премахнат.

Така във фаталната вечер пред пон-
тона в Белослав се струпва тълпа, сред 
която

много млади семейства 
с малки деца

Точно в този момент двамата морски 
старшини, обслужващи моста, го отво-
рили, за да премине танкерът „Въча“.

След затварянето му понтонният 
мост все още не е бил стабилизиран, ко-
гато е бил атакуван от тълпата. Нито ох-
раната, нито спуснатата бариера спрели 
напиращите да преминат по плаващата 
пътека, за да хванат влака, който в този 
момент навлиза в жп гарата. Никой не 
обръща внимание и на табелите на пон-
тона, че конструкцията е предназначе-
на за единично преминаване и в двете 
посоки.

На единия бряг със семейството си 
тогава е и 30-годишният варненец До-
бри Динев. Колебанието му трае само 
секунда. Поглежда дъщерите си и без 
да чува молбите на съпругата си, скача 
в ледената вода. Голяма част от хората 
не могат да плуват. Има много деца. До-
бри започва от тях. Първите, които из-
важда на брега, са момиченце и мом-
ченце, които

се държат геройски
за обърналия се понтон

Връща се отново, и отново, и отно-

во. Спасява 43-ма, спасява ги от сигур-
на смърт...

На въпрос защо е скочил във водата и 
мислил ли е за собствените си деца, До-
бри отвръща: „Хората се давеха. Аз бях 
там, не можех да ги оставя...“

В спасителната операция се включват 

катери и десетки водолази. Два дни те 
вадят труповете от водата. Според офи-
циалната информация загиналите в Бе-
лослав са 65, сред които много деца. 
Най-малката жертва е 4-годишният Сви-
лен Стоянов. Очевидци на трагедията 
обаче и до днес твърдят, че удавените 

са много повече.
Преди да си отиде от този свят през 

2015 г., славният варненец от 1994 г. жи-
вее и работи в Канада. В Монреал той 
основава клуб „Приятелите на Добри 
Динев“ и популяризира България и род-
ната плувна школа. В Канада Динев е от-
даден и на ирисовата диагностика и има 
хиляди пациенти не само от Канада.

Приема в дома си и помага на всеки 
български плувец, участвал в кръг от 
Световната купа или първенството на 
планетата. Улица във Варна днес носи 
името на Добри Динев.

Днес за трагедията в Белослав напом-
ня паметник на южния пристан на фери-
бота.

Подобна е

историята и на плувеца 
от Кавказ

Шаварш Карапетян е роден във Ва-
надзор, Армения, на 19 май 1953 г. От 
малък е със спортни постижения в плу-
ването.

„Плувецът от Кавказ“ става свидетел 
на катастрофа – автобус с 92-ма души 
потъва в язовир с ледена вода, дълбок 
10 м. Веднага щом вижда това, без да се 
замисли, Шаварш се хвърля в ледените 
води.

Немислимо как успява да се гмурне 
40 пъти, като на всеки 20-25 сек. вади 
на повърхността човек от дъното. Пра-
ви го до тоталното си изтощение и успя-
ва да извади 36 души. 9 успяват да из-
плуват сами, след като Шаварш счупва 
стъклото на автобуса, при което

наранява сериозно 
краката си

След тотално изтощение и загуба на 
кръв губи съзнание. Откаран е в болни-
ца и развива двустранна бронхопнев-
мония, месец и половина е лекуван с 
40-градусова температура и инфекции 
от мръсните води, влезли в тялото му 
след счупване на стъклото.

И още веднъж съдбата изправя Кара-
петян пред изпитанието да е случаен 
свидетел на бедствие. Девет години по-
късно, на 19 февруари 1985 г., се оказва 
близо до горящата сграда на културно-
спортния комплекс в Ереван. Без да се 
двоуми, се хвърля в огъня редом с по-
жарникарите и помага за потушаването 
на пожара и за търсене на заклещени от 
огнената стихия хора.

1978 г.: Добри Динев 
спаси 43-ма от удавяне
XОт 1994 г. смелият българин живее в Канада, където популяризира България

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Добри Динев

Шаварш Карапетян
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OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR 
department has several full time CDL A positions 
open for Owner Operators. Steady shipments, 
hazmat and non hazmat accounts. Please call 
Simona at 8472614912 ext107 for more details. 
Better pay, home time and miles. 8472614912 
№18467
НАЕМАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Наемам шофьор CDL-
class-A. 70 цента на миля или заплата и всеки 
уикенд рестарт в Чикаго. Тел: 347-543-6879 
№18484
CDL DRIVER NEED, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60169, Транспортна 
компания набира hazmat and tanker шофьори 
за OTR (дълги мили). $0.70 cent на миля или 
заплащане на ден. $50 за всеки допълнителен 
стоп. Layovers pay. Всеки уикенд в къщи. Direct 
Deposit всеки петък. 1099 Tax, Safety Bonus, 
PrePass, I-Pass 508-292-6787 Slav 5082926787 
№18468
NOW HIRING:, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Safety assistant, 
experience required, great pay, Shop Mechanic - 
$30 per hour to start 7086554483 №18449
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR 
department has several full time CDL A positions 
open for Owner Operators. Steady shipments, 
hazmat and non hazmat accounts. Please call 
Simona at 8472614912 ext107 for more details. 
Better pay, home time and miles. 8472614912 
№18466
CLASS C DRIVER, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60191, Търся шо-
фьор за box truck 26ft (class c). Заплащане 35% 
от оборота. За предпочитане с опит, но може 
и без, само трябва да можете да карате ръч-
ни скорости. 630 930 1955 - Иван 6309301955 
№18469
ШОФЬОР С КЛАС, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.53,26 ft 16 ft, шофиори С клас заплаща-
не 30 процента от цената на товара Мобилен 
773/600-3511, офис 224/210-2893 7736003511 
№18470
LOCAL CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A driver 
za local rabota. Chicago - Rockford. Vsqka vecher 
v kashti. $ 1150 - $ 1500 na sedmica. Ednakvi 
tovari vseki den. 7739412232 №18471
CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60056, Company 
Driver. Нови камиони, лично отношение, дълги 
мили. 8476680373 №18473
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за ками-
они в Schaumburg търси да назначи човек за 
почистване и поддръжка на сервиза, пълен 
работен ден. За повече информация тел, 630-
350-9989 6303509989 №18474
CDL -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for CDL-A 
Driver for Over the Road . Automatic Volvo Truck. 
Pay is up to 0.65 CPM . Experience Need. From 
$1500- $2200 per Week! Direct Deposit Every 
Week! $500 Bonus when do 6 months with us! 
7739837254 №18451
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся dispatcher с 
опит за работа с dry van. Не звънете ако не сте 
в САЩ. 8476680373 №18439
CDL КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Транспортна 
компания набира Drivers and Owner Operators. 
Леки товари, отстъпки на горивото, ремар-
кета, ифта, пермити. Коректно отношение и 
24/7 Диспеч. Midwest loads, дълги дистанции 
в 48 щата. Всеки уикенд в къщи. Direct Deposit 
всеки петък. 1099 Tax, Safety Bonus, PrePass 
5082926787 №18433

Chicago + suburbs

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Looking for 
excellent caregiver for NW suburb,$14-$17 per 
hour 7735927072 №18490

TARSYA CDL DRIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL driver 
s pone 6 meseca opit. S HazMAt $0.75 cpm, bez 
$0.68 cpm. 2016 Volvo truck, I shift, v otlichno 
sastoyanie. Profesionalno i korektno otnoshenie. 
Weekly 3200-3600 miles. Cell 224-659-1690 
Evgeni №18491

REGIONAL CDL DRIVER, 

Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60108, Търсим 
regional CDL A шофьор, работа от Понеделник 
до Петък. Кара се 300-400 мили на ден -$1600 
на седмица.Платен отпуск след 8 месеца в ком-
панията. Минимум 2 години опит. За повече ин-
формация:7739481286- Георги №18493

CHILD HELP, 

Цена US$ 200.00, Зипкод 60564, Looking for 
someone to help with 3 little kids for a couple of 
hours Monday - Friday. Daily hours needed are 
3:30pm - 8:30pm. 3312163592 №18494

CDL DRIVER $1500, 

Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, TARSIM 
CDL DRIVER ZA REGIONALNA (MIDWEST 
IL,WI,MI,OH,IN,KY,IA,MO) PICK UP I DELIVERY 5 
DAYS A WEEK (SATURDAY & SUNDAY HOME) DO 
2000 MILI NA SEDMITSA.ZAPLASHTANE $1500 
NA SEDMITSA. 708 953 9035 VERA №18496

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
Ho� 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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL A DRIVER , 
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, Looking for 
CDL A Driver fo LOCAL Trips Every Day Home 
from Chicago to IA,WI, Mi,or IN. 350 miles up to 
600 miles a day! Pay is $240 up to $350 depends 
on the Trips miles. For more info Call 7739837254 
№18497

IT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, ESAH Inc. is looking 
to hire a Full-time IT Technician in our o�  ce in 
Palatine, English is required. For information call 
847/327-0224 HR Department №18501

AMAZON CDL A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, AMAZON CDL A 
Driver Home Every Other Day $600 per trip $1800 
Weekly (Merrillville) AMAZON CDL A Driver Home 
Every Other Day $600 per trip $1800 Weekly 3 
Round Trips per Week $1800 Weekly SIGN UP 
BONUS, REFERAL BONUS, HOLIDAYS AND GOOD 
INSPECTION BONUS Call or text: 219-230-9539 
№18502

SAFETY POSITION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Job brief Truck 
company in Elk Grove Village is looking for a 
reliable Safety person to ensure everyone in the 
company complies with health and safety laws. 
You will also be responsible for establishing 
policies that will create and maintain a safe 
workplace. 2245771112 №18479

ПРЕДЛАГА РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, AvenueBG търси 
сервитьори full time and part time. За повече 
информация позвънете на телефон 630 885 
1266 №18476
CDL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Over 
The Road Driver . Flexible Driving Time. Up to 
$0.65 CPM Very Good Dispech Service! Volvo Ishift 
Truck. Bonus Money Holidays. 2 Drivers need. For 
more info Call or Text 7739837254 №18477
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18481
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18482
CONTRACTORS NEEDED, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60056, Zdraveite, malka 
Dry Van � rma naema kontraktori sas sobstveno 
oborudvane i pozitivna naglasa za rabota. 
Ako iskate da pravite dobri pari i ste lesni za 
komunikacia - pozvanete. Rosen 262-960-9564 
2629609564 №18458
CDL CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Търсим шофьори 
за Regional Runs. Заплащане .80 cpm ( single ) 
или 30% от gross на камиона. Всеки weekend 
вкъщи. Volvo камиони , Dry Vans. За контакт 224 
935 0978 или 224 600 1186 2249350978 №18460
OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
фирма набира Owner Operators. Предлагаме 
Hazmat, expedited, сухи и reefer товари. Добро 
и коректно заплащане. Моля обадете се на Си-
мона тел:(847)-261-4912 еxt. 107 8472614912 
№18464

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в 
Bensenville търси да назнаци помо-
щици и механици (с опит и без опит) 
добро заблащане за повече инфор-
мация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, 
Tarsiat se rabotnisi za montirane i 
demontirane na stilaji ,raboti se izvan 
Chicago , transport,hotel ysigureni 
,dobro zaplashtane za informasia se 
obadete na 7736064860 №18488

PRODUCTION ASSISTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Tърсим 
Production Assistant. Full Time.W-2.
Да подпомага дейността на мени-
джър проекти.Изискава се перфек-
тен английски и шофьорска книжка.
Офиса е в Burr Ridge.Обадете се на 
630-227-1111 за повече детайли и 
назначаване на интервю. №18489

OTR DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Наби-
раме CDL drivers за OTR заплащане 
70cpm za Hazmat i 65 cpm za dry load. 
7738182886 №18499

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания 
търси да назначи шофьори с ми-
нимум 2 години опит. Автоматик 
камиони с АPU. Заплащане според 
опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413 
№18426
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CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL CLASS A ОТR DRIVER. Mostly 
Midwest, Expedited Loads / Hot Shots! Clean 
Driving Record!Минимум 2 Години опит. 2012 
Volvo 13 speeds Manual DRY VAN 1099 позиция 
Заплащане 25% За повече информация на тел: 
(847) 807-5331 8478075331 №18434
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Търсим шофьор 
за регионална работа до 200 мили. Всяка вечер 
у дома. $250 на ден. Тел: 708-831-8432 №18438
18411 ШОФЬОР - КНИЖЕН ЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Търсим шофьор 
с клас А за pick up and delivery. 2016 Фрейтла-
инер глайдер с книжен лог бук и dry van. Пла-
щаме всички мили, екстра стопове, престой, 
бонус за чиста дот проверка. Заплащане на 
1099 с директен депозит. Изискват се 2г. стаж 
3128859679 №18403
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL OTR driver. Чисто Досие! 2012 
Volvo 13 speed. Extremely Clean Truck! All Empty 
and Loaded miles paid! Detentions and Layovers! 
Bonuses! $0.55 per mile Dry van Only For More 
Info Call (847) 807-5331 №18405
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A 
шофьор $275 per day or 30% load rate.Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18413
STEADY LINES , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, IL-
NC,TX,CO,NJ,PA,TX,KS load go to same place all 
time contact EMIL 847 254-2504 №18406
CDL CLASS A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 1 годинa опит. Автоматик камиони 
с АPU. Заплащане според опита- $0.65-$0.70 
cpm! 7736036413 №18376
CDL DRIVER CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Local rabota. 
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq, se 
obadete na 312-210-2049 3122102049 №18418
CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Само за най-опит-
ните с чисто досие водачи. Специално отноше-
ние и най-добро заплащане (до70ц/миля или 
до 350/ден).За диспечер с 20г. опит в транспор-
та.Каране-по договаряне! 7734128280 №18384
CDL-DRIVER , 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL 
HAZMAT driver really good paying!Trips are 
� exible the truck parking is in Bensenville IL 
closeto the O\’Hara!! 7733878224 №18401
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспорт-
на компания търси шофьор със CDL. Заплаща-
не според опита . За информация търсете Зори 
224-659-2356. №18357
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18360
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор за 
пикап и деливери със CDL. За повече информа-
ция звъннете на 224-595-9093. №18330
LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся Шофьор за 
Регионална работа-всяка вечер в къщи.Запла-
щането е $250-300 на ден.За повече информа-
ция на тел.847-749-9161 №18372
DISPETCHER NEED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Plana 
Transportation Inc. looking for experienced 
dispatcher to book loads full time.Dry vans 
only,company it`s been business 13 years.Call 
Peter 224-520-2269 2245202269 №18348
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транспортна ком-
пание набира контрактори за съвместна рабо-
та. Предлагаме работа за пикап- деливери в 
райони предпочитани от контракторяа , фюел 
карта и помощ с подновяване на лицензи и 
други необходими документи. За повече ин-
формация се обадете на 224-659-2356 търсете 
Зори. №18328

CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся CDL driver 
за Midwest или през ден-два в къщи.Имам то-
вар който се прави почти през ден.За повече 
информация на тел.847-749-9161 №18373

РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ 
Тел. 773-865-0406 №18338

CDL A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Looking to hire 
CDL A driver with clean record New Volvo truck 
, pay is .65cents per mile Must pass drug test A 
lot of home time Call Stan 2242563655 for more 
info №18339

АТЛАНТА

CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18483

ФЛОРИДА

CDL A TRUCK DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18480

COAST TO COAST

CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, MALKA 
TRANSPORTNA COMPANIA TARSI TRUCK DRIVERS 
FOR REGIONAL RUNS. DRY VAN LOADS (HAZ-MAT 
E PREDIMSTVO, NO NE ZADALJITELNO). VOLVO 
TRUCKS. PLASTAME .80CPM ZA SOLO ILI 30% OT 
GROSS NA TRUCK. CONTACT 224 935 0978 ILI 224 
600 1186 2246001186 №18446

CDL A DRY VAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, С опит и чист 
рекорд.Специално отношение.За контрак-
тор/диспечер 20 год в бизнеса.Старт вед-
нага.Каране,pay и почивка-по договаряне. 
7734128280 №18383

ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции в 48 щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим собственици на 
камиони. За повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не отго-
ворим. №18344

SOMEWHERE ELSE

TARSIA JENA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27502, Zdraveite - Tarsia 
jena da gleda 3 mesechno bebe sas zapochvane 
na rabota vav nachaloto na April. Nie sme 
v Apex, North Carolina. Molia pishete mi na 
emaila: boryana08@gmail.com ako imate interes. 
Boryana Milcheva 7242345368 №18462

PERSONAL ASSISTANT, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Nuzna e 
Personalna asistentka za business v Pennsylvania 
i Maryland. Must speak English and have driver 
license 3039748716 №18408

МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Нужна е млада 
помощница за Управлението На 18 домове в 
Harrisburg , Pennsylvania tocconsult@yahoo.com 
; 3039748716 3039748716 №18412

DISPACT IN BULGARIA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Hiring dispatcher 
with experience and � uent English to work from 
Bulgaria. For more info call 773-580-4032 or 
0877775997 7735804032 №18390

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

TARSQ RABOTA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili text na telefon:773-712-3757. 
№18378

ФЛОРИДА

ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България 
+9год опит dry,R,Flat, Step, HZ 5618770865/call-
text-voice 5618770865 №18459

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

FOR RENT 1 BED , 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, FOR RENT 
UPDATED 1 BED IN ARLINGTON HEIGHTS, 
WALKING DISTANCE TO DOWNTOWN. RENT 
INCLUDES-PARKING, WATER, HEATING, COOKING 
GAS. TENANT PAYS ELECTRICITY. FEATURES: SOLID 
CONCRETE BUILDING, STORAGE, ASSIGNED 
APRKING AND BALCONY. 3124511561 №18498

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Стая под наем в 
двустаен апартамент в Шилер парк с тераса, 
парко място, централен климатик и отопле-
ние, пералня-сушилня, фитнес. Подходяща за 
трак драйвър. Цена $450. Тел: 516-808-1379 
5168081379 №18478

FOR RENT, 
Цена US$ 1,395.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2 bedroom 1 bathroom apartment in 
Arlington Heights(Rand/Thomas) available for 
RENT as of March 1st. Rent includes heat, central 
A/C, cooking gas, water, garbage, parking. Free 
laundry on the same level. For more information 
call 773 996 8900. №18442

ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Давам обза-
ведена стая под наем в уютен апартамент, на 
супер локация в близост до магазин Малинчо 
в Des Plains. Наемът е $420 с всички включени 
консумативи 13475894266 №18444

2/ 2BATH DES PLAINES, 
Цена US$ 1,490.00, Зипкод 60018, prostoren 
apartament v centura na Des Plaines s central 
heat and air. Pesha do Bulgarskoto uchilishte. 
Blizo do transport i magistrali. Clean building and 
unit. 17738148485 №18447

1 BEDROOM DESPLAINES, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60018, Goliam 
apartmanent v centara na Des Plaines. Obnoveno 
kuhnia i bania. Pesha do magazini i Bulgarsko 
uchilishte. 17738148485 №18448

1 BED IN PALATINE , 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60074, Beautiful 
1 bedroom apartment in Palatine. New pergo 
� oors in unit. Updated kitchen and bath. Heat 
included. 7738148485 №18452

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, Обзаведена 
стая под наем от прриземен етаж в Elmwood 
park.В наема са включени всички консумати-
ви+ интернет ,бепплатна пералня със сушил-
ня.Депозит за един месец .Без договор ,но за 
кратък период/по-малко от една година / на-
емът ще бъде по -висок. 7733879465 №18455

ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Дава се one 
bedroom апартамент под наем в Arlington 
Hts( Golf Rd&Goebberd Rd).След основен 
ремонт.Наем $1150 (в наема е вклучена 
вода,отопление,паркинг,фитнес и басейн). 
2247625962 №18407

FOR RENT 1BED AH, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60025, FOR 
RENT REMODELED 1 BEDROOM ARLINGTON 
HEIGHTS. HEAT/COOKING GAS INCLUDED. 
FEATURES: TERRACE, ONE ASSIGNED AND ONE 
UNASSIGNED PARKING, 3RD FLOOR, STORAGE, 
CONCRETE BUILDING. CLOSE TO MARIANOS AND 
DOWNTOWN. 3124511561 №18382

FOR RENT, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2bdr 1 bth apartment in Arlington 
Heights (Rand/Thomas) available for RENT. Heat, 
Central A/C, water, cooking gas, parking included 
in the rent. For more information call 773 996 
8900 №18368

ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард.. $550 на месец. Тел.312-799-1138 
№18370

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines 7739344547 №18341

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, търся в Чикагол-
енд тел. 773 552 5068 №18487

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ , 
Цена US$ 20.00, Зипкод 60559, Търся учител по 
български за около 10 часа на седмица. Вечер 
или уикенди. Оставете съобщение или тектс на 
847-275-4194 №18495
ТЪРСЯ ДОБРО МОМИЧЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Търся запознан-
ство с жена до 40 години,за сериозна връзка с 
цел брак.35 годишен,не пия,не пуша,моля само 
сериозни момичета mail:white_fang87@yahoo.
com №18374
ТЪРСЯ СЕРИОЗНА ДАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 33 годишен,не 
пия ,не пуша,1.80 висок,Черна коса и кафви 
оЧи.Търся жена до 40 години за съвместно съ-
жителлство 88888888 №18351

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
GPS,ELD,DVR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS 
trackers,ELD,Dash cams,Remote start 
6084660182 6084660182 №18461
ИНВЕСТИЦИИ., 
Цена US$0.00, Зипкод 60074, Ивестиции: Как да 
инвестираме и да има добри доходи от вашето 
вложение. Ползи и видове възможности за ин-
вестиция. За повече имформация и въпроси се 
обадете. 8474630199 №18399
VHS КАСЕТИ НА DVD, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18380
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Трансфер на 
негативни филми в дигитални снимки, JPEG 
формат. Запазете вашите стари ленти като ги 
направите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №18381
ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и от-
лични резултати. бързо и евтино.speak russian 
and english.телефон:(773)807-2422.Илия 
№18385
GLEDANE NA DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60194, Gledam deca 
v doma si v Ho� man estate. Predlagam 
raznoobrazna hrana igri i zabavleniq.Tel 224 659 
1156 №18393
POPRAVKA NA DREHI, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Predlagam 
vsiakakvi shivashki popravki na drehi. Imam 
profesionalen opit 16 + godini. Za informacia: 
757.842.1313 ili 630.340.0217 №18398

SOMEWHERE ELSE
НОВИ АВТОЧАСТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1359, Нови авточасти 
на ниски цени. Ново зареждане на бутони ел 
стъкла, ремонтни комплекти за стъклопо-
демници, водачи и ролки. Копчета и щипки 
за калници и брони и тапицерия. Аксесоари. 
Онлайн магазин www.aliansbg.com/automall 
879606998 №18425

COAST TO COAST
TAX PREPARATION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, STAYKOV CPA PLLC. 
Obadete ni se dnes za danaci, shte vi napravim 
danacite evtino, barzo i tochno! 847-316-0205 ili 
online at www.staykovcpa.com №18428

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW 
X1 xdrive28i с нови гуми,нови накладки и 
дискове,clean title! 7739642928 №18500
TRUCK WIT TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продвам truck 
trailer set VOLVO 670 & Trl Trommobile 2000.
Trailer with new tires, shock absorbers,and air 
bag. За повече информация 708-831-8432. 
№18453
TRAILER ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продавам dry 
van trailer Thronmobile 2000 с нови гуми, shock 
absorbes and air bag. За повече информация 
708-831-8432 №18454
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У
жасяващите убийства на жени 
не са рядко явление в Турция. 
И всяко ново такова убийство 
хвърля в шок обществото. Дъл-
бока следа в колективната па-

мет остави най-вече убийството на 23-го-
дишната Шуле Чет в Анкара през май 
2018 година. Двама пияни мъже, един от 
които нейният шеф, брутално я изнасил-
ват, след което я изхвърлят през прозо-
реца на офиса, разказва „Дойче веле“. По-
късно заявяват пред полицията, че Чет 
сама посегнала на живота си. Съдебно-
медицинската експертиза обаче устано-
вява, че младата жена има счупен врат и 
разкъсвания в аналната област, а в кръв-
та й са констатирани упойващи вещества 
- все признаци, които не говорят за само-
убийство.

Съдебният процес продължава поло-
вин година, съпътстват го демонстрации 
и прояви на солидарност от страна на 
женските движения, а отзвукът в социал-
ните мрежи е особено силен. Всичко това 
дава плодове: съдът в Анкара осъжда 
главния обвиняем на доживотно лишава-
не от свобода, а неговият съучастник вли-
за за 19 години зад решетките.

Гражданските групи, защитаващи пра-
вата на жените, още тогава се надяват, 
че общественият натиск, предизвикан от 
този трагичен случай, ще подтикне към 
действия и турското правосъдие. Но от-
тогава до днес сякаш нищо не се е проме-
нило. Не секват новините за убийства на 
жени, които биват представяни като са-
моубийства.

„Самоубийството“ на Айтен
Медиите последно съобщиха за драма-

та с 35-годишната Айтен Кая от Диарбе-
кир, която беше намерена обесена в къ-
щата си. Следствието стигна до извода, че 
жената се е самоубила и прокуратурата 
прекрати делото. Близките на покойната 
обаче не се примириха. Те са убедени, че 
става дума за убийство - още повече, че 
резултатите от следствието изобилстват 
от противоречия. В документа от аутоп-
сията например не е посочен точният 
час на смъртта. Освен това цялото тяло 
на жертвата било осеяно с кръвоизливи, 

които са необичайни при самообесва-
не. Аутопсията установила и кръвоизли-
ви, причинени три дни по-рано, което по 
време съвпада с деня, когато съпругът на 
Айтен Кая, сезонен работник, си бил вкъ-
щи. Въпреки многобройните улики оба-
че прокуратурата отказа да поднови раз-
следването.

Адвокатката Гурбет Гьозде Енгин от 
женското сдружение „Роза“ обяснява, че 
в рамките на следващите няколко седми-
ци

още четири жени умират
при сходни обстоятелства, а прокурату-
рата всеки път прекратява разследване-
то. Хатидже Чорук от друга женска ор-
ганизация твърди, че отговорност носи 
цялата турска съдебна система: „Вина-
ги трябва да сме подозрителни, когато 
смъртта на жена се обявява за самоубий-
ство. В такива случаи все по-често става 

дума за прикриване на така наречените 
женоубийства (фемицид)“.

Истанбулската правозащитничка Лей-
ла Сойдънч също смята, че проблемът е 
структурен: „В едно правосъдие, домини-
рано от мъже, много престъпления сре-
щу жени си остават ненаказани“. По ней-
ните думи, убийците могат да разчитат, че 
ще се измъкнат от съдебно преследване, 
ако инсценират самоубийството на жерт-
вата си.

Социалните мрежи и действията на 
гражданските групи за защита на женски-
те права увеличават натиска върху съот-
ветните институции в Турция. Но и прави-
телството в Анкара, и съдебната система 
дълго време си затваряха очите за про-
блема. Политическа воля за трайна бор-
ба срещу убийствата на жени така и не се 
забелязва. А според организацията „Ще 
спрем убийствата на жени“ само през 
миналата година в страната са били ре-

гистрирани 300 убийства на жени, а 171 
смъртни случая, включително и предпо-
лагаеми самоубийства, са били категори-
зирани като „съмнителни“.

Много жени в Турция горещо се на-
дяват на Истанбулската конвенция, коя-
то има за цел да възпре насилието над 
жени и да се бори срещу него. Държави-
те, които подписаха конвенцията (Бълга-
рия не я ратифицира - бел. ред.), поеха ан-
гажимент да създадат рамкови условия 
за борба против насилията срещу жени. 
Турция ратифицира Истанбулската кон-
венция още преди пет години и я присъ-
едини към националното си право като 
Закон за предотвратяване на насилието 
срещу жени и за защита на семейството.

Според критиците обаче изискванията 
на Истанбулската конвенция не се прила-
гат на практика, нито пък се взимат пред-
видените мерки за закрила на жените и за 
оказване на помощ в случаи на насилие.

Изнасилена и изхвърлена: 
Ужасяващите убийства

XМного случаи на убити жени се прикриват като самоубийства

Протестна акция след убийството на 23-годишната Шуле Чет. 

Сн.: DW

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Астрологична прогноза 
17 - 23 март 2021 г.

ОВЕН
Периодът е много провока-
тивен. Не трябва да се поста-
вя начало на продължител-
ни дела. Успешни ще са само 
тези, които са бързи и крат-

косрочни. Желателно е да се говори по-малко. 
Затова трябва да бъдете внимателни и предпаз-
ливо да произнасяте думите, съобщавайки за 
решенията си. Следете какво казвате, не поже-
лавайте на никого зло. Ако някой ви извади от 
равновесие, помнете, че светът е ваше огледало 
и човекът, който ви ядосва, само ви показва ва-
шите слабости.

РАК
Дръжте емоциите си под кон-
трол, тогава всичко ще се по-
лучи добре и ще можете да 
постигнете целите си. Опитът, 
натрупан по-рано, ще бъде 

полезен, както в деловите, така и в личните от-
ношения. Общуването изисква самоконтрол и 
търпение повече от обикновено. Лесно е да на-
правите добро впечатление - достатъчно е да 
действате естествено и спокойно. По-добре е 
да не планирате нищо уморително. Връзките с 
близките могат да са напрегнати, но вие успява-
те да овладеете ситуацията.

ВЕЗНИ
Вървите по течението. Ако 
зелената светлина не све-
ти пред вас, няма смисъл 
да преминавате на черве-
но. По този начин Вселена-

та ви изпраща знак, че трябва да изоставите 
плановете си и да промените пътя. Понякога 
е по-добре да се действа по обходни пътища. 
Решавайте проблемите постепенно, завърш-
вайте даден проект, преди да започнете друг. 
Грижете се за себе си и не правете компро-
миси със своите интереси заради някой друг. 
Взимайте решенията с разума си.

КОЗИРОГ
Звездите ви обещават къс-
мет с парите. Периодът е 
подходящ за творчески за-
нимания, както и да се по-
грижите за здравето си. 

Заложете на повече движение, на срещи и раз-
говори, на общуването си с околните. Отделе-
те време за семейството си. Това ви помага да 
се радвате на здраве и да помогнете при ре-
шаването на здравословен проблем на много 
близък човек. Пазете се от силни емоции, кон-
тролирайте ги, за да не ви попречат на работа-
та и семейните отношения.

ТЕЛЕЦ
Нужно е да поработите вър-
ху себе си. Благоприятно е да 
се работи с повтаряне на по-
ложителни утвърждения. В 
този период лесно можете да 

се простудите, а хрипкавият глас и кашлица са 
предупреждение за това, че не вървите по пра-
вилен път. Избягвайте да се натоварвате с много 
задачи или работа. Това време е подходящо за 
релакс, спокойни разходки, както и за общуване 
с хора, които са симпатични, приятелски настро-
ени към вас и знаят как да ви развеселят.

ЛЪВ
Необходимо е търпение, за 
да се избегнат разногласия и 
спорове, но вие не искате да 
се карате с никого. Не всич-
ки обаче ще могат да избегнат 

разногласия с другите. Понякога ще възникват 
разгорещени дебати. Но ситуацията бързо ще се 
променя към по-добро и скоро ще е възможно 
да се намерят решения, които да удовлетворя-
ват всички ви. Добър период за обсъждане на 
въпроси, свързани с работата. Вие сте креатив-
ни с всичко, което поемате, и това ви дава шанс 
да постигнете успех.

СКОРПИОН
Периодът е добър за вас, тъй 
като ви очакват новини, на 
които отдавна се надявате. 
Възможно е някой ден да е 
натегнат - грижете се добре 

за здравето си, не се претоварвайте и избяг-
вайте да влизате в конфликтни ситуации на ра-
ботното си място. Отдайте се на повишеното 
ви настроение. Периодът не е добър за пъту-
вания, за работа или контакти с чужденци. Бла-
гоприятни дни за разрешаване на въпроси от 
имуществено естество, за реализация в дело-
вата сфера и за парични печалби.

ВОДОЛЕЙ
Ще е нервен и неприятен пе-
риод за онези от вас, които 
очакват да реализират фи-
нансови постъпления от оп-
ределена дейност. Внима-

вайте, лекомислено започвате да флиртувате 
в работата, а това няма да доведе до нищо до-
бро. Избягвайте да взимате важни решения или 
да стартирате инициативи, тъй като е възможно 
нещата да се развият съвсем различно от пла-
нираното. Дайте шанс на любовта, но най-вече 
бъдете творчески настроени, създавайте чуде-
са, ако друго не става.

БЛИЗНАЦИ
Хора от вашето обкръжение 
може да не се държат така, 
както сте очаквали. Запазе-
те спокойствие - със сигур-
ност ще има начин да уре-

дите нещата, да разрешите проблемите и да се 
възползвате от ситуацията. Появяват се много 
нови задачи, които изискват нужното внима-
ние. Трудно е да се концентрирате върху нещо 
точно определено. Дори обичайните неща мо-
гат да ви отнемат повече усилия от обикнове-
но. Най-чувствителните и впечатлителни лич-
ности ще имат поводи за притеснения.

ДЕВА
Спокоен период, подхо-
дящ за завършване на стари 
неща, реализиране на някои 
работни идеи. Избягвайте из-
лишните разговори, старайте 

се да не изпуснете нещо, което не е за казване. 
Бъдете внимателни към любимия човек - много 
е важно, за да се поддържа хармония във вза-
имоотношенията. Периодът ви предлага добри 
шансове, гледайте да не ги пропуснете. Някой 
ще забележи какъв изключителен човек сте. За 
облекчаване на умората е препоръчително да 
намерите време за релакс.

СТРЕЛЕЦ
Обърнете внимание на семей-
ството си, което има нужда от 
вашата подкрепа. Бъдете бди-
телни и се предпазвайте от 
финансови загуби. Направе-

те нещо специално за семейството си, покажете 
им, че държите на тях. В едни случаи деловите 
задачи никак не са малко, а времето за изпълне-
нието им е ограничено, а в други става въпрос 
за приключване с делата в настоящата фирма 
и преминаване на нова работа. Периодът ще е 
подходящ за уединение – насаме със себе си 
или с партньора си.

РИБИ
Най-добре ще е да се занима-
вате със спорт и с творчество. 
Опитайте да разведрите об-
становката в семейството и 
потърсете начин да се изви-

ните, ако това е нужно. Важно е да имате повече 
пари, но дали всичко не опира до отношението 
ви към финансите, които имате и с които разпо-
лагате? Помислете над това, отговорите си стру-
ват. Приемете засечките в работата като вид обу-
чение. Не пропускайте да отделите време, което 
да посветите само на себе си, ако имате нужда 
от това.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Яйцата се разбиват на висока ско-
рост за минута с миксер. Доба-
вя се захарта и се разбива за 3-4 

мин. Тогава се прибавя меко масло и 
есенцията лимон и се разбива за мину-
та на средна скорост.

Киселото мляко се поръсва със сода 
и разбърква. Оставя се за минута да 
шупне.

Бананите се обелват и пасират за-
едно с киселото мляко. Сместа се сла-
га при разбитите яйца и хубаво се раз-
бърква.

Накрая се добавя пресято брашно, 
щипка сол, бакпулвер и на ниски обо-
роти се разбива добре с миксер.

Сместа се слага в кръгла (24 см) та-

вичка. Кексът се пече на 180 градуса в 
предварително загрята фурна. Ако та-
вата не е с добро покритие, се намазва 
с масло и поръсва с брашно, преди да 
се сипе сместа за печене.

Пържолите се изтъняват с чукче, 
посоляват се и поливат с олио. 
Запичат се на грил тиган или 

на скара за две минути само от едната 
страна. Слагат се в тава за печене.

За приготвяне на соса лукът и мор-
ковът се режат на колелца. Запичат се 
в грил тиган за няколко минути до зла-
тисто.

В тиган се затоплят леко две лъжи-
ци олио и се слагат доматите. Добавят 
се запечените лук и моркови, мед, гор-
чица, соев сос и малко сол. Сосът ври 5 
мин. на слаб огън, след което се пасира 
и претрива през фино сито.

Пържолите се поливат с прецедения 

сос. Покриват се с нарязано на колелца 
топено сирене.

Пекат се на 180 градуса в предвари-
телно загрята фурна за 30 мин.

Да ви е сладко!  

Бананов кекс с 
кисело мляко

Пържоли с 
доматен сос и 
топено сирене

»  4 свински вратни пържоли – 
800 г

»  1/2 ч.л. сол
»  2 с.л. олио
»  100 г топено сирене

За соса:
»  250 г домати консерва
»  1 глава кромид лук
»  1 морков
»  2 с.л. олио
»  1 с.л. мед
»  1 ч.л. горчица
»  1 с.л. соев сос
»  щипка сушен джинджифил
»  щипка сол

Продукти

Продукти
»  3 яйца
»  1 1/2 ч.ч. захар - 180 г
»  125 г масло
»  1 капсула лимонова есенция 

(кората на 1 лимон)
»  1 ч.ч. кисело мляко - 200 г
»  1/2 ч.л. сода бикарбонат
»  3 банана
»  250 г брашно
»  щипка сол
»  1 ч.л. бакпулвер

https://www.serdikabg.com
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Домашно куче извади невероятен късмет в 
Германия, след като оцеля, „возейки“ се в 
предната решетка на автомобил в продъл-

жение на около 30 км, и то по магистрала.
Жител на германския град Швебиш Хол е карал 

километри с животното в решетката на колата си, 
без въобще да разбере.

27-годишният собственик на Volkswagen Passat 
заяви, че не е усетил да е блъснал кучето. Той шо-
фирал с животното до работното си място в Крал-
схайм.

Негов колега, паркирал автомобила си точно 
срещу неговия, видял, че колата е повредена. Той 
намерил кучето и се обадил на ветеринар. Оказа-
ло се, че домашният любимец е само леко ранен 
от приключението.

Кучето е върнато на собственика си малко по-
късно.

27-годишният Сам Асгари, подобно на 
известната си любима Бритни Спиърс, 
често дава интервюта и има многоми-

лионна публика в Instagram. В неотдавнашен раз-
говор пред Forbes той разказа за бъдещите си 
планове в кариерата и личния си живот.

Актьорът и певицата започнаха да се срещат 
след снимките на Slumber Party през 2016 г. 4 го-
дини по-късно Сам е готов да направи следва-
щата стъпка, като призна, че иска да бъде „млад 
баща“.

„Приоритетите ми в живота са да остана сми-
рен и да разбера откъде съм дошъл и къде оти-
вам. Искам също така да стана баща. Искам да 
бъда млад баща“, каза той.

Асгари няма деца до този момент, а половинка-
та му Бритни има двама сина от бившия си съпруг 
Кевин Федърлайн.

Куче оцеля след 30 км 
„возене“ в решетка на кола

Гаджето на Бритни Спиърс 
иска да стане баща

Ирина Шейк: Аз съм майка  
на 100%
Ирина Шейк повдига завесата към 

отглеждането на дъщеря си с бив-
шия си приятел Брадли Купър. За 

списание Elle 35-годишната моделка го-
вори за възпитанието на 3-годишната 
Леа, която споделя с 46-годишния ак-
тьор. Въпреки че Шейк и Купър вече не 
са заедно, те продължават да поставят 
момиченцето си на първо място и под-
държат приятелски отношения. Тримата 
често са забелязвани заедно на разход-
ки, като усмивките не слизат от лицата 
им.

Ирина на няколко пъти е хвалила 
Брадли относно бащинските му прояви, 
като заявява, че все още не разбира тер-
мина съвместно родителство.

„Когато съм с дъщеря ми, аз съм май-
ка на 100%, а когато Брадли е с нея, той е 
баща на 100%, казва моделката.

Кайли Миноуг се е омъжила 
тайно?

Бионсе стана изпълнителката с най-много награди 
„Грами“ в историята, като в неделя вечер изпревари 
Алисън Краус, която държеше рекорда досега.

На 63-ото издание на годишните награди на американ-
ската звукозаписна академия Бионсе получи цели три „гра-
мофончета“, с което вече има 28. Тя спечели в категории-
те за най-добро ар енд би изпълнение за „Black Parade“, за 
най-добро музикално видео за „Brown Skin Girl“ (в което е 
с деветгодишната си дъщеря Блу Айви) и за най-добра рап 
песен за „Savage“ (заедно с Меган дъ Стелиън).

Американската певица H.E.R. (Хър) получи „Грами“ в ка-
тегорията „песен на годината". 23-годишната изпълнителка 
взе „грамофончето“ за песента си „I Can't Breathe". Тейлър 
Суифт грабна приза за албум на годината в неделя. Поп су-
перзвездата беше наградена за албума си „Folklore“.

Кайли Миноуг предизвика слухо-
ве, че се е омъжила на тайна це-
ремония за годеника си Пол Со-

ломонс, след като сподели две свои 
снимки в Instagram, на които носи 
бяла дантелена рокля и държи букет 
от жълти цветя.

След като попзвездата качи кадри-
те, феновете й в социалната мрежа 
веднага започнаха да се чудят дали 
пък сватбата вече не е факт.

52-годишната певица и 46-годиш-
ният изпълнителен директор на GQ 
се сгодиха по Коледа, а неговата „раз-
вълнувана“ мащеха разкри това ми-
налия месец.

Още в началото на тази година за-
почнаха да се въртят слуховете, че 
изпълнителката на хита Spinning 
Around се готви да се омъжи за Пол в 
родината си – Австралия.

Кайли и нейният уелски красавец в 
момента се намират в Мелбърн.

Бионсе – най-
награждаваната 
певица с „Грами“
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Момче на 11 години откри статуетка на 
2500 години по време на семейна екскур-
зия в Южен Израел.

„Статуетката е на жена с голи гърди, но глава-
та и шията й са покрити с шал. Тя е с размери 7 см 
на 6 см и вероятно е от 5-6 в.пр.н.е.', каза археоло-
гът Орен Шмуели. Той я описа като рядка находка.

Известна е само една друга подобна фигурка, 
намерена в същия район. Фигурката вероятно е 
носена като амулет за късмет или плодородие.

Момчето е получило награда за това, че е съоб-
щило за откритата статуетка.

Едно от последните сензационни открития пък 
в Помпей е откритие на тялото на богат древен 
римлянин, загинал при изригването, със запазен 
кристализиран мозък, и на неговия роб, затрупа-
ни от вулканичния прах на Везувий.

Известният италиански певец Джани Мо-
ранди е бил хоспитализиран по спешност 
с изгаряния на ръцете и краката. Инциден-

тът се случил, докато 76-годишният певец е рабо-
тил в градината на вилата си в Сан-Ладзаро-ди-
Савена до Болоня.

Моранди е подрязвал храстите, които после 
решил да изгори. В този момент се подхлъзнал, 
загубил равновесие и паднал директно в огъня. 
За щастие, лицето на Моранди не е пострадало, 
но ръцете и краката му били силно обгорени. Пе-
вецът е откаран с автомобил на спешна помощ в 
централната болница в Болоня, след което е пре-
пратен в специализирания център по изгаряния 
в Чезена.

Животът на музиканта не е застрашен. Той бър-
зо се съвзел от първоначалния шок.

Израелче намери 
статуетка на 2500 г.

Джани Моранди  
в болница с изгаряния

Деми Ловато иска да е  
с... жена

Бившата съпруга на Безос 
се омъжи за учител

Деми Ловато призна, че много пове-
че обича любовните отношения с 
жена, в сравнение с това да бъде с 

някой мъж.
28-годишната певица е признавала, че 

е бисексуална, много пъти. Сега звезда-
та сподели, че срещите й с жена, чието 
име не иска да спомене, са били много 
по-добри от това да е с който и да било 
мъж. Тя осъзнала, че вече не се интере-
сува от романси с човек от противопо-
ложния пол.

„Захванах се с момиче и си казах: „Това 
е много повече". Чувствах го като по-до-
бро“, обяснява тя.

Деми каза още, че е усетила облек-
чение, когато развалила годежа с Макс 
Ерих. Двамата бяха заедно около поло-
вин година. Актьорът предложи брак на 
изпълнителката през юли, но през сеп-
тември се разбра, че те са скъсали.

Приятелката на Гришо иска 
да посети България
Приятелката на Григор Димитров 

- Лолита Османова, сподели, че 
много иска да посети България. 

Рускинята отговори на въпроси на свои 
фенове в чат на живо в Инстаграм.

„Никога не съм била в България, но 
мисля, че е прекрасна страна. Хората са 
много готини. Надявам се някой ден да я 
посетя. Ще видим. Много харесвам бъл-
гарската музика. Имам няколко песни в 
плейлистата си“, каза изгората на Дими-
тров.

Турнирът, на който първата ни раке-
та участва, е надпреварата от категория 
ATP 500 в Акапулко.

Григор и Лолита не крият връзката 
си и демонстрират любовните си чув-
ства. Двамата са една от най-харесвани-
те двойки в социалните мрежи, а попу-
лярността им расте с всеки изминал ден.

Макензи Скот - бившата съпруга 
на най-богатия човек в света и 
ръководител на Amazon Джеф 

Безос, се омъжи за учител по природни 
науки в частно училище в Сиатъл.

По-рано беше съобщено, че Макензи 
е дарила над $1,7 млрд. за благотвори-
телност. Твърди се, че даренията са да-
дени на организации, работещи за ра-
венство между половете, запазване на 
демокрацията и предотвратяване на 
изменението на климата. Най-голямата 
сума е получена от организации, които 
се застъпват за расово равенство - над 
$586 млн.

Според Forbes, след развода Макен-
зи се е превърнала в най-богатата жена 
в САЩ. През 2019 г. тя получи една чет-
върт от дела на Безос в Amazon. Състоя-
нието й след това възлиза на $36 млрд.
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Да, процедурата по застрахова-
не на пътуване по принцип е 
скучна, трябва да се чете вни-
мателно полицата и да се за-
дават много въпроси. Но си 

спомнете, че преди година обикновено 
не покриваха епидемии, а сега застра-
хователните полици за COVID-19 все по-
вече се нареждат до паспортите и слън-
цезащитните продукти като основни 
изисквания за ваканции и почивки.

За застрахователите се създадоха 
нови възможности, тъй като все пове-
че страни изискват задължително по-
критие, в случай че посетителите се 
разболеят от коронавирус на тяхна те-
ритория. А и все още твърде много неща 
могат да се объркат, за да си позволи чо-
век лукса да „изгори“ с провалено скъпо 
пътуване.

В някои региони броят на резерваци-
ите за полети нараства, което поражда 
крехки надежди за съживяване на лет-
ния трафик. Но също така поражда опа-
сения туристическите дестинации да 
бъдат затрупани от сметки, ако летува-
щите се окажат

блокирани от вируса
Повече от дузина държави от Ару-

ба до Тайланд изискват застраховка за 
COVID-19 за гостуващи (Коста Рика, на-
пример, иска да имате покритие до 2000 
долара), като Йордания е най-новата, 
обмисляща подобна защита, разказва 
Ройтерс.

Основни елементи, за които е пре-
поръчително да се проверява:
n  застраховане на отменено пътува-

не заради заразяване с коронави-
рус преди потегляне

n  застраховка за заразяване по вре-
ме на пътуването

n  застраховка за принудително по-
ставяне под карантина

n  застраховка за извънредни меди-
цински разходи или медицинска 
евакуация от друга държава

n  включване на специална (и око-
ло 40% по-скъпа) опция за обез-

щетение при внезапна промяна 
от правителство или регулатор на 
условията за пътуване (но тук има 
тънкости като например пътуване-
то да е прекъснато не по-късно от 
48 часа преди началото му, т.е. не 
действа, ако ви изненадат неприят-
но на летището)

n  никой не покрива риск от типа 
„ама, малко ме е страх да пътувам в 
цялата тази неизвестност“.

Един от съветите на специалистите е 
предварително да се обмисли кой е най-
големият риск и най-големият разход в 
предстоящото пътуване. За едни това е 
самолетният билет, заложник на внезап-
на промяна в плановете на авиокомпа-
нията. За други може да се окаже нео-
чаквано принудително поставяне под 
карантина и всички разходи, свързани 
с нея...

Застрахователните обезщетения за 
COVID-19 обикновено покриват лече-
ние до $100 000 и могат да включват от

разходи за тестване 
за коронавирус

и услуги като евакуация до местно по-
гребение или кремация. Тези обезще-

тения, въведени от застрахователите в 
средата на 2020 г., се продават или като 

добавки, или като отделни полици с по-
критие за болест или поставяне под ка-
рантина...

Ако пътуването се прекъсне заради 
карантина, има планове, в които може 
да се поиска възстановяване на допъл-
нителни разходи за храна, настаняване 
и превоз. За разболели се по време на 
пътуването отпада ограничението за по-
критие на 5 дни здравни разходи, но все 
още са в сила лимитите за сумите, кои-
то могат да се изплатят по това перо - за 
САЩ, например, те са в рамките между 
50 и 300 долара на ден. Например, има 
страни, изискващи всички пристигащи 
- дори собствените им граждани - да са 
с отрицателен тест за коронавирус. Но 
ако човек се разболее в чужбина, тъкмо 
когато се подготвя да се прибере, може 
да остане там и полицата да покрие дос-
та от разходите - но обикновено за не 
повече от 7 дни след изтичането на сро-
ка й.

XВижте за какво трябва да помислите, за да не изгорите с провалено скъпо пътуване

Паспорт, крем против 
слънце и... COVID застраховка

Йордания обмисля въвеждането на задължителна COVID застраховка.

На остров Аруба вече са я въвели.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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