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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
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Български полицай 
спаси бебе в Ню Йорк

» на 9 » на 8» на 36

Къде е първият 
квартал от  
3D принтирани 
къщи в САЩ

$500 000 
гаранция за брата
на Ружа Игнатова

Българка, убила 
дъщеря си, се 
изправя пред 
съда в Италия

За какво ще гласуват 
българите в чужбина?

COVID-19: За българския 
модел и как се справя САЩ
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Чакат 
от Байдън 
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бензиновите 
коли

» на 15

Татяна Лолова 
се понесе 
към Небесния 
театър
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Миналата неделя българин, който ра-
боти като полицай в Ню Йорк, се пре-
върна в герой, след като спаси живо-
та на тримесечно бебе. Дилян Кръстев 
патрулирал на Бруклинския мост в не-
деля сутрин, когато към него се втур-
нала жена в паника. Тя през сълзи обяс-
нила на полицая, че детето й не диша. 
Кръстев веднага започнал да прави из-
куствено дишане на бебето и така спа-
сил живота му.

По-рано същия ден в Казанлък някол-
ко български полицаи са заснети как 
бият мъж. Той се оказва дрогиран и шо-
фирал по улиците на града. И понеже 
сме 2021-ва, фейсбук се раздели на две – 
„за“ и „против“ действията на полицаите.

Емоцията, разбира се, казва – ако този 
наркоман беше сгазил вашето дете/май-
ка/брат. Но правилата, а само те са ва-
жни в една държава и общество, казват 
съвсем друго. Защото, поне пред вас, си 
признайте – карали ли сте някога пили? 
А очаквате ли да бъдете бити с полицей-
ски палки?

Полицаите не са правораздавателен 
орган. Това е съдът. И ако той не рабо-
ти, както ще кажат мнозина – на 4 април 
имате възможност да подкрепите пар-
тия, която има ясна програма за съдеб-
на реформа, която би донесла разни ре-
зултати. Фейсбук не е място за промяна 
на това.

Има ясен регламент, описан в закон и 
правилници на МВР, кога един полицай 
може да употреби сила срещу задър-
жан. И никакви други аргументи няма в 
обратната посока – работата на полица-
ите е да останат хладнокръвни и с трез-
ва мисъл в сложни ситуации и да прило-
жат закона, който са се заклели да пазят. 
Защото биячите с палка и пагон не са по 
никакъв начин по-различни от дрогира-

ния шофьор. Всички те застрашават на-
шата сигурност. Тази полицейска агре-
сия утре може да се обърне срещу който 
и да е, по усмотрение на палконосителя.

Фейсбук във вторник и сряда се зани-
мава с друга тема – страната е на челно 
място по смъртност и брой заразени на 
100 000 души. Странното е, че същите 
хора, които споделят сега възмущени-
ето си от това, са почти същите, които 
искаха отваряне на ресторантите и об-
лекчаване на мерките. Всъщност това е 
пряката демокрация, референдумите, 
за които толкова много агитират други 
партии, участващи на тези избори. Рефе-
рендумът във фейсбук казва – сваляйте 
мерките, отваряйте ресторантите и ба-
ровете, нека животът да тече. Властите 
го правят, щото така иска суверенът. По-
сле същият суверен мрънка – много ум-
рели. То такъв ще бъде и резултатът от 
един друг референдум – за намаляване-
то на броя на депутатите и партийните 
субсидии, но това е друга тема. Пак за-
щото всичко е емоции – ОК е полицаи-
те да бият дрогирани и пияни, ОК е да 
намалим парите и броя на депутатите, 
щото ги мразим. Какви са реалните по-
следици от това обаче, не е ясно, мисъл 
няма, само емоции. Но всъщност нищо 
от това не е ОК.

България си остава държава, в която 
никой не спазва правилата – нито ние, 
когато ни кажат да си останем по домо-
вете и да не ходим по заведения (дори и 
да са отворени), нито тези, които тряб-
ва да следят за спазването на законите, 
а най-малко тези, които ги пишат.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

За биещите полицаи  
и правилата, които  
уж са за всички

https://www.globalbash.com
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З
а парламентарните избори на 
4 април 2021 г. в чужбина ще 
бъдат открити 465 секции в 69 
държави. Пълният списък със 
секциите беше публикуван на 

12 март от Централната избирателна ко-
мисия. Броят на секциите е много по-го-
лям в сравнение с изборите през 2017 г., 
когато те са били 371. Десетки хора ко-
ментират, че масовата мобилизация на 
българската диаспора се е увенчала с 
голям успех. В Германия, например, тази 
година секциите са рекордни на брой – 
62. Заради Изборния кодекс в Турция, 
САЩ и Великобритания ще има само по 
35 секции – въпреки че са били подаде-
ни декларации за откриване на повече 
пунктове за гласуване.

Това стана повод българи от Остро-
ва и от Америка да сезират ЦИК и Вър-
ховния административен съд в опит да 

изискат промяна на Изборния кодекс и 
увеличаване на секциите за вота на 4 ап-
рил. ВАС обаче отхвърли всички жалби.

Много българи в САЩ са категорични, 
че секциите в Америка са крайно недос-
татъчни. Това е една от причините някои 
от тях да се откажат да гласуват. Има и 
такива, които споделят, че не биха гласу-
вали, защото не виждат смисъл.

Един от тях е Любослав Иванов. Той 
живее във Флорида от вече 10 години, 
където учи и работи активно. Пред BG 
VOICE Любослав сподели, че

обича България 
и често се прибира

но никога не е гласувал. „Не мисля, че 
моят глас се брои заради корупцията в 
държавата. А и няма удобна за нас сек-
ция, най-близката е много далеч“, допъл-
ва той. Любослав разказва още, че със 
семейството му са напуснали България, 
за да търсят по-добро икономическо 
бъдеще. Биха се върнали само ако има 
прогрес в Родината.

Въпреки нежеланието на Любослав да 
гласува, много българи в САЩ се активи-
зираха рекордно и показаха засилен ин-
терес към изборите в България. 

„Имаше страшно голяма активност 
при заявлението за отваряне на нови 
секции. Само в Чикаго са над 10. Има в 
Южна Калифорния, в Сан Диего, Финикс, 
Лас Вегас и т.н.“, каза пред Bulgaria ON 
AIR проф. Христофор Караджов.

Той припомни, че техническото от-
варяне на секцията не е лесно. На мно-
го места, където досега е имало такива, 
са били давани под наем от училища и 
църкви, но сега това е невъзможно. Раз-
личните щати налагат различни ограни-
чения. Преподавателят е на мнение, че 
процедурата би могла да бъде по-лесна, 
но в ситуацията държавата нехае. В съ-
щото време вицепремиерът и външен 
министър Екатерина Захариева заяви, 
че в чужбина България ще открие пове-

че изборни секции от всякога.
Младото семейство Мария и Пламен 

Красимирови, които от няколко години 
са в Австрия, също ще гласуват на из-
борите през април. Те споделят, че имат 
удобна секция. Двамата допълват, че 
българската общност е успяла да събе-
ре нужните 60 заявления, за

да бъде гласуването 
по-удобно

Мария и Пламен са категорични, че 
ще дадат вота си, защото според тях все-
ки глас е важен.

Мария споделя пред BG VOICE, че за 
промяна към добро е нужно да се про-
мени мисленето на хората. „При по-ка-
дърно правителство обаче този процес 
ще се ускори. Като първо и най-важно 
нещо за промяна ще отбележа право-
съдната система“, допълва Мария.

Съпругът й Пламен Красимиров смя-
та, че е важно всички държавни инсти-
туции да започнат да работят прозрач-
но. „Правителството да бъде съставено 
от професионалисти, които знаят какво 
е нужно от всяко едно министерство. За 
да се гарантира максимална функцио-
налност и продуктивност. Първата стъп-
ка трябва да бъде дигитализация - елек-
тронно правителство, след което

радикални реформи
в правосъдие, образование и здравео-
пазване“, категоричен е той.

В много от градовете, в които има сек-
ции за гласуване, намирането на подхо-
дящи помещения, предлагането на чле-
новете на секционните избирателни 
комисии, комуникацията с посолството 
се извършва от доброволци. Общуване-
то между голяма част от българите става 
и чрез социалните мрежи, където актив-
но човек може да се информира. Така 
се стига до мобилизация на български-

Всеки глас е важен: 
За какво ще гласуват 
българите в чужбина
XВАС отхвърли искането на сънародниците  

в САЩ и Великобритания за повече секции
АИДА БУРНУЧЯН

Любослав Иванов от Флорида.

Сн.: Личен архив
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те общности, дори в условията на пан-
демия.

Мартин Балев живее в испанския град 
Торевиеха, като успешно от години ус-
пява да развива и свой собствен бизнес 
в страната. Споделя, че не е напуснал 
България поради финансови причини, а 
заради обстановката, която описва като 
сива и негативна. И все пак активно се 
интересува от политика и има категори-
чен фаворит за който ще гласува.

„Ще гласувам, защото симпатизирам 
на идеологията на един от кандидати-
те. Имам му доверие, а и съм му фен. От-
както имам фаворит, определено много 
повече време отделям, за да се сдобия 
с информация за дадената партия и 
за нейните членове“, сподели пред BG 
VOICE Мартин и допълни, че удобна сек-
ция в градчето им има благодарение на 
българската асоциация, на която самият 
той също е спонсор.

След излизането на Великобритания 
от ЕС тази година българската общност 
там попада в парадоксална ситуация - 
покрити са критериите

за разкриване 
на над 80 секции

(събирането на 60 заявления), но дейст-
ващият Изборен кодекс не позволява 
всички те да бъдат разкрити заради та-
вана от 35 секции за страни извън ЕС.

Активността на българите на Острова 
е безпрецедентна. Около 17 000 бълга-

ри са подали онлайн заявления за гла-
суване.

Дигиталният предприемач Виктор 
Узунов споделя, че удобна секция в Лон-
дон има – само на 20 минути с метро. 
Виктор живее в метрополитния град от 
десет години. Пред екипа ни сподели, 
че не е запознат добре със ситуацията в 
България, но би се върнал отново в Ро-
дината си, защото вярва, че има път за 
промяна.

„Бих желал да има прозрачност в биз-
неса. Да се дава шанс на малкия и сре-
ден бизнес, а не само на фирми, които са 
свързани с властта, без да имат нужна-
та компетенция в дадените сфери“, под-
черта дигиталният специалист пред BG 
VOICE.

Спортистът с редица постижения, 
Антон Златков, пък споделя, че живее 
в германското градче Бремерхафен от 
половин година. Причината да напусне 

България е ниското заплащане на работ-
ната ръка и управлението на страната. В 
Бремерхафен има удобна секция за гла-
суване, но все още не е решил дали ще 
даде своя глас. Споделя, че би се върнал 
в Родината си, ако се промени управле-
нието. „Да не се пренебрегват младите, 
които искат да се развиват, и управле-
нието да обръща внимание на всички 
граждани“, това казва Антон, че иска от 
държавата.

От своя страна „Министерството на 
външните работи“ обяви, че работи ак-
тивно върху организирането на избор-
ния процес. „Ще продължим да работим 
за това максимален брой наши сънарод-
ници да имат

достъп до 
изборния процес

каза зам. външният министър Георг Ге-
оргиев.

Датата на изборите 4 април не е в по-
мощ на сънародниците в чужбина, кате-
горичен е Георгиев. Като аргумент дава 
факта, че тогава се пада католическият 
Великден, и подчертава, че има страни, 
в които има много тежък локдаун, който 
не позволява излизането от вкъщи.

„Изборният процес се организира по 
най-добрия възможен начин, бюлети-
ните да могат да бъдат разпратени, ад-
министрацията в секциите да бъде оси-
гурена, изобщо всичко, което зависи от 
страна на държавата, да се постигне.

Включително и там, където не сме по-
лучавали веднага отговор от местните 
власти, ние сме повтаряли исканията 
втори, трети път, така че да няма никак-
во съмнение, че България прави абсо-
лютно всичко възможно българите зад 
граница да получат достъп до избори-
те“, допълва още зам.-министърът.

Спортистът с редица постижения - Антон Златков, 
живее в Германия.

Мария и Пламен Красимирови, които от няколко 
години са в Австрия.

Виктор Узунов живее в Лондон.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Съдът: Да не се взима 
книжката за неплатени глоби

Конституционният съд единодуш-
но обяви за противоконституцион-
но отнемането на свидетелство за 

правоуправление и спиране на автомо-
бил от движение заради неплатени гло-
би. Делото беше образувано по искане 
на омбудсмана Диана Ковачева след ма-
совите проверки за стари задължения 
на пътуващите за почивка в Гърция миналото лято. Според съда законодателят 
е ограничил упражняването на основни конституционни права на гражданите. 

Три жертви на катастрофа 
между автобус и камион

Трима души загинаха при тежка ка-
тастрофа между тир и автобус по 
пътя София - Варна. Произшестви-

ето стана малко преди полунощ в поне-
делник край великотърновското село 
Козаревец. Ударът е бил челен. От сила-
та товарът от камиона - каси с безалко-
холно, се изсипва в автобуса. На място 
загиват двамата водачи и пътникът, се-

дящ зад шофьора в рейса. „Прав участък, мокър асфалт, няма заледявания. Опе-
съчен е участъкът. Експертизите ще покажат каква е причината“, коментира инж. 
Венцислав Ангелов, директор на ОПУ-Велико Търново.

Бойко Борисов на среща  
с посланика на Русия
Премиерът Бойко Борисов се 

срещна с посланика на Руската 
федерация Елеонора Митро-

фанова по повод началото на манда-
та й в София. В рамките на разгово-
ра им в Министерския съвет са били 
обсъдени двустранните отношения 
и наличието на желание и от двете 
страни те да бъдат задълбочавани 
в дух на добронамереност и прагматичност, съобщиха от Министерския съвет. 
Срещата се състоя в разгара на новия шпионски скандал, при който бяха извър-
шени арести в Министерството на отбраната заради предоставяне на информа-
ция на Русия.

Сняг остави стотици  
без ток в Западна България

Много абонати в Западна Бълга-
рия останаха без електричест-
во заради обилния сняг, кой-

то затрупа страната през последните 
дни. Заради лошото време и повреди 
по електропроводите стотици абонати 
на енергото в няколко области остана-
ха часове наред на тъмно и студено. До 
късно в понеделник аварийни екипи са 

възстановявали щетите по мрежата. Във вторник сутрин работата продължи.

Спипаха хиляди кутии цигари 
„за сватба“ в Германия
Митнически служители задържа-

ха 178 800 къса (8940 кутии) ци-
гари и 178 литра алкохол в ра-

йона на Дунав мост - Русе. Водачът на 
превозното средство, в което са наме-
рени акцизните стоки, обяснил, че ги 
превозва за сватба в Германия. Случка-
та се разиграла около 00:10 часа, когато 
митническите служители отклонили за 
проверка микробус с хранителни стоки, напускащ страната. В част от кашоните в 
товарното помещение инспекторите открили акцизните стоки. Цигарите били от 
чужди марки, а алкохолът - водка, уиски и ракия.

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

39-годишната Павлина Митко-
ва се сдоби с обвинение за 
убийството на шестгодишна-

та си дъщеря в италианския град Маче-
рата. Това решиха магистратите от съда 
в града.

Жестокото престъпление стана пре-
ди малко повече от година. На 8 януа-
ри 2020 година Павлина е задушила дъ-
щеричката си Дженифър с възглавница. 
Момичето е по-голямото от двете деца 
на българката. След убийството жената 
инсценира пожар в дома си, за да при-
крие следите си.

Павлина имала изгаряния по лицето 
и ръцете. Пред карабинерите тя разка-
зала, че се сдобила с тях, докато се оп-
итвала да изкара детето от пламъци-
те. Разказът й обаче не бил убедителен, 
още повече, че малката Дженифър ня-
мала никакви изгаряния. По-късно ста-

нало ясно, че тя няма следи от токсични 
вещества в дробовете си, пише „Българ-
ски новини“. Това на практика означава-
ло, че смъртта й не е свързана с пожара. 
Аутопсията показала, че детето е било 
удушено.

Павлина продължава да

настоява, че е невинна
а един от адвокатите й е поискал да 
бъде назначена експертиза, която да ус-

танови психическото й състояние. „Има 
още много неща за изясняване. На пър-
во място, дали наистина момиченцето е 
било убито, като се има предвид, че наш 
консултант в процеса изказа хипотезата, 
че на него може да му е станало лошо. 
Освен това, не съществува мотив за 
престъплението. А без мотив само един 
психично болен човек може да убие. За-
това поисках от съдията да се разпоре-
ди за психиатрично освидетелстване 

на Павлина Миткова, която, като се има 
предвид нестабилното й психическо 
състояние, прекара и период от време 
в затворническа психиатрия“, каза адво-
катът Сабиони, цитиран от „168 часа“.

Въпреки това искането му беше от-
хвърлено от съдията, който вместо това 
прие тезата на обвинението в лицето на 
Франческа Перлини.

Така майката, чиито действия потре-
соха италианското градче, ще бъде из-
правена пред съда през юни и ще бъде 
съдена за умишлено убийство.

Според следователите няма съмне-
ние, че Миткова е предизвикала умиш-
лено пожар в жилището си, като отво-
рила кранчето на газта на готварската 
печка в кухнята, след което я подпали-
ла. Сега обаче те трябва да изяснят мно-
го от неизвестните страни в престъпле-
нието, и най-вече – какъв е мотивът за 
убийството.

Вече повече от година историята с 
малката Дженифър е обект на много 
журналистически разследвания в меди-
ите на област Марке.

Всички бяха потресени от трагедията, 
разиграла се в къщата, където живеело 
семейството на невръстната жертва.

В Италия: Българка на съд 
за убийството на дъщеря си
XВсе още не е 

изяснен мотивът 
за жестокото 
престъпление

http://imgtrucking.com
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Б
ратът на Ружа Игнатова склю-
чи споразумение със съда в 
Южен Ню Йорк. Според до-
кумента Константин, който е 
обвинен за съучастие във фи-

нансовата пирамида OneCoin, създаде-
на от сестра му и източила над 4,5 млрд. 
долара от инвеститори, ще бъде пуснат 
под домашен арест.

Срещу огромната сума обаче Игнатов 
няма да се освободи от ограниченията, 
които са му наложени заради течащото 
срещу него съдебно дело.

Игнатов бе арестуван на 6 март 2019 
година на летището в Лос Анджелис, 
докато се готвел да напусне САЩ. Той 
пристига на 27 февруари, като е провел 
редица срещи с местни лица, промоти-
ращи OneCoin. Два дни след ареста му 
САЩ официално обявиха, че той е обви-
няем, както и сестра му Ружа, която е в 
неизвестност. Тогава съдът прецени, че 
не подлежи на освобождаване под га-
ранция, тъй като има висок риск да се 
укрие.

По време на процеса Игнатов се съ-
гласи да сътрудничи на власите с раз-
крития за престъпната дейност на фи-
нансовата схема. В показанията си пред 
съдия той разказа как е действала съз-
дадената от сестра му пирамида. Сама-
та Ружа изчезна мистериозно в края на 
2017 г. и е обявена за издирване от Ин-
терпол. При разпитите брат й внесе яс-
нота за йерархията в управлението на 
OneCoin

поименно посочи босовете
на високи нива, даде информация за 
структурите на няколко континента, 
прибирането на парите от вложители-
те и тяхното легализиране през банки. 
Имаше очаквания, че Игнатов ще посо-
чи и имената на български бизнесмени 
със спорна репутация, участвали в афе-
рата за милиарди до-
лари, но това не се 
случи до момента.

Заради дадените 
от Игнатов показа-
ния той бе включен 
в програма за защита 
на свидетели и изве-
ден от затвора през 
лятото на 2020 г., 
припомня „България 
днес“. Във връзка с 
механизма за осигу-
ряване безопасността 
и запазване живота на свидетеля, той е 
прекарал това време в защитено тайно 
жилище, смятат наблюдатели на проце-
са. По тяхно мнение обаче най-вероят-
но разследващите не са получили очак-
ваната информация от Игнатов. Той не е 
стигнал докрай в разкритията си за най-
грандиозната финансова измама в све-
та през последните десетилетия или пък 
по някакви причини се е отказал от съ-
трудничество с властите.

В подкрепа на тази теза е и фактът, че 
ангажираните със случая агенти на ФБР 
в края на миналия ноември поискаха от 
съда да отсрочи с шест месеца произ-

насянето си по казуса. Мотивът за това 
бе, че времето е необходимо, за да про-
дължи сътрудничеството на Игнатов за 
разследването. Съдия Едуардо Рамос 
насрочи дата в средата на май за произ-
насяне на присъда за Игнатов, подведен 
под наказателна отговорност за пране 
на пари, за което може да отнесе

до 90 години затвор
Вследствие на тези обстоятелства 

Константин е изваден от програмата за 
защита и респективно му е наложена 
ограничителна мярка - поставяне под 
домашен арест, но срещу огромна па-
рична гаранция.

Според споразумението за промяна 
на мярката бившият шеф на OneCoin и 
активен свидетел на правителството по 
делата срещу босове на пирамидата се 
поставя под 24-часов домашен арест. 

Мярката трябва да 
се изпълнява с обез-
печено наблюдение 
на местоположени-
ето на Игнатов, на 
който са наложе-
ни и ограничения 
за излизане от ад-
реса и пътувания. 
През цялото време 
той ще бъде с грив-
на на крака, която 
ще има връзка чрез 

GPS система с щатски-
те охранителни институции. В тази връз-
ка две седмици след освобождаването 
си Константин трябва да си купи или по-
дсигури iPhone.

Задължително условие е

в жилището да няма 
други хора

В подписаното от Игнатов споразу-
мение той декларира, че ще изпълнява 
всички заповеди на съдебните власти 
и дава съгласие парите му от гаранция-
та да бъдат отнети, ако наруши услови-
ята на споразумението. Някои от тях са 
неявяване пред съда, ако бъде осъден, 

да се предаде, за да изтърпи присъдата. 
Съдът от своя страна може да конфис-
кува парите, ако установи нарушение 

на условията от страна на Игнатов. Във 
връзка с новата мярка на Игнатов са от-
нети документите му за самоличност.

Той може да напуска адреса си само 
заради посещение при лекар, отиване в 
съда или среща с адвокат. Излизания по 
други поводи стават само след разреше-
ние от съда.

Майката на аферистите Ружа и Кон-
стантин Игнатови бе обявена за шефка 
на финансовата пирамида, която про-
дължава да действа под ново име в мно-
го страни по света. Според запознати 
участието на Веска Игнатова е пълна бу-
тафория, зад която стоят други босове 
на измамната схема. Твърди се, че двама 
от тях са адвокати от България.

Веска се показа публично за първи 
път в Румъния през август 2020 г. Това 
стана на сбирка на компанията, която 
организаторите определиха като съби-
тието на годината за възраждането й.

Майката на Ружа и Константин бе во-
дещ оратор на събитието и корпора-
тивен представител – позиция, която е 
свободна след ареста на сина й и изчез-
ването на дъщеря й.

$500 000 гаранция за 
брата на Ружа Игнатова
XОбвиненият в съучастие във финансовата пирамида OneCoin ще е под домашен арест

Константин Игнатов

Константин Игнатов със сестра си Ружа

Снимки: архив
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О
т понеделник България вле-
зе в трети 10-дневен локда-
ун. До 31 март ще останат 
затворени училища и дет-
ски градини, заведения, мо-

лове, фитнеси.
Затворени са и всички нехранителни 

магазини с площ над 300 квадратни ме-
тра. Спират да работят кина, театри, му-
зеи.

Ресторантите в хотелите се задължават 
да организират изхранването на тури-
стите по стаите.

Забраняват се и всякакви масови ме-
роприятия – провеждането на събори, 
конгреси, сватби и кръщенета с повече 
от 15 души, както и организираните ту-
ристически пътувания.

Спортните мероприятия ще продъл-
жат да се провеждат, но без публика.

Новите ограничения
макар и меки, в сравнение с въведените 
в други европейски държави, дойдоха в 
момент, когато здравната система вече 
се задъха, а броят на приетите в болница 
и тежките случаи, нуждаещи се от лече-
ние в интензивни отделения, достигнаха 
рекордни стойности.

Новият 10-дневен локдаун идва и само 
20 дни след пълното отваряне на държа-
вата на 1 март, когато заработиха заве-
денията, и само седмица, след като ми-
нистърът на здравеопазването Костадин 
Ангелов обяви, че няма натиск над здрав-
ната система.

Дни по-късно, на 18 март, Национални-
ят оперативен щаб отбеляза ръст на за-

болелите с 40% само за седмица, както и 
скок с 18% на настанените в болница и с 
21% на тежките случаи в интензивни от-
деления. А мерките изведнъж станаха на-
ложителни.

„Може да изглеждаме непоследова-
телни, но не сме. Всички решения, кои-
то взимаме, са основани само на науката 
и практиката - такива, каквито са нався-
къде около нас“, обоснова се здравният 

министър. По думите му непоследовате-
лен е вирусът, който не спира да се про-
меня и да изненадва. Той даде пример с 
различните нови варианти като британ-
ския, южноафриканския и нигерийския и 
допълни, че от няколко дни вече се гово-
ри и за френски вариант, който не се хва-
ща с PCR тест.

Премиерът Бойко Борисов също ко-
ментира, че е нужно да се приложат най-
строги мерки, защото здравето на хората 
е най-важно.

„В началото на март казах, че ако на-
тискът върху здравната система се уве-
личи, няма да се поколебая да подкре-
пя въвеждането на нови ограничителни 
мерки. Експертите от щаба са единодуш-
ни, че здравната система се задъхва. За-
това до 31 март ще приложим по-строги 
мерки. Казах и стоя зад думите си: избо-
рите идват и си отиват, но здравето и жи-
вотът на хората са преди всичко, дори 
да понесем политическа щета от наши-
те опоненти. Зная колко много всички 
се нуждаем от социални контакти и кол-
ко си искаме свободното движение. Ви-
наги съм бил честен с хората, ще бъда и 
сега. Ако не реагираме - последиците ще 
са тежки. Вярвам в науката и разума. Вак-
синацията продължава. Важно е сега да 
позволим на лекарите да се преборят с 
новия пик на заразата“, обоснова се Бо-
рисов.

На час по лъжичка
Още не влезли мерките, здравният ми-

нистър Костадин Ангелов в неделя обя-
ви, че не може да каже дали 10 дни ще са 
достатъчни, за да се ограничи разпрос-
транението на коронавируса, след като 
броят на заболелите и приетите в болни-
ца непрекъснато се покачва в последни-
те седмици.

„Моята надежда е в тези дни, в които 
мерките ще бъдат по-строги, хората да 
разберат смисъла им. Думата „локдаун“ 
е нещо, което се случва в други държа-
ви. В България няма затваряне на всичко, 
няма вечерен час. Опитваме се даваме 
глътка въздух на хората. Целият свят е из-
правен пред тази криза. Не мога да пред-
скажа какво ще се случи след тези 10 дни 
и дали ще има нужда от продължаване на 
мерките“, каза Ангелов.

Разчита се и на ваксините
Ако не се появят нови мутации и щамо-

ве на COVID-19 и ако спазваме мерките, 
случаите на заразени хора ще започнат 
да намаляват след май месец. Ако така се 
развият нещата, есента ще имаме малко 
случаи, като ендемична проява на отдел-
ни места, каза проф. д-р Тодор Кантар-
джиев пред Dir.bg

Той се надява за това да спомогне и ма-
совото ваксиниране в България, въпреки 
че страната все още остава на последно 
място по брой ваксинирани в Европей-
ския съюз.

Според Кантарджиев недоверието 
към ваксините и говоренето за техните 
нежелани странични ефекти се подклаж-
да от хора със задни мисли, които целят 
политическа кариера и финансови изго-
ди. Ваксината на „АстраЗенека“ беше на-
бедена, че при някои от хората се полу-
чава тромбоза, съсирване в дълбоките 
кръвоносни съдове, които имат тежки 
и понякога фатални последици, каза ди-
ректорът на Националния център по за-
разни и паразитни болести.

И докато говорим за недоверие, то на 
личните лекари се налага да висят по 
опашки, за да получат по няколко флако-
на ваксина за дългите си списъци от же-
лаещи имунизация пациенти.

COVID-19: За българския 
модел и как се справя САЩ
XВ България започна трети локдаун, в Америка се надига оптимизъм

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Здравният министър Костадин 
Ангелов обявява мерките. 

Сн.: БТА

Третият локдаун отново опразни училищата. 

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Неспазването на дого-
ворите и засилващата 
се трета вълна стана-
ха причината шест 
европейки страни, 
сред които и Бълга-
рия, спешно да по-
искат въвеждане на 
компенсаторен ме-
ханизъм за ваксини-
те.

В началото всяка дър-
жава е имала право да 
поръча желаните количе-
ства в рамките на нацио-
налната си квота и ако не 
я запълни, останалите свободни количе-
ства се разпределят между останалите. 
След това всяко правителство подписва 
с производителите поръчка за закупу-
ване със съответното количество дози и 
договаря график на доставките им. Вак-
сините са собственост на всяка държава, 
която ги е поръчала, и тя може да прави 
каквото желае с тях. Франция например 
наскоро подари ваксини на Чехия и обе-
ща да изпрати в Африка, обяснява в свой 
коментар журналистката в Брюксел Йов-
ка Димитрова.

България, чието население е 1.55% 
от европейското, е имала право на 35 
млн. ваксини от поръчаните общо от ЕС 
2.3 млрд. дози от 7 производители. Впо-
следствие поръчката се увеличава на 
2.6 млрд. дози, а българският дял - на 40 
млн. Вместо това България поръчва пър-
воначално 13 млн., а след допълнител-
ните европейски договори - 18.6 млн. 
Количеството е повече от достатъчно за 
ваксинирането на 9 млн. души.

Проблемът идва от това, че предпоче-

тените от българските вла-
сти препарати на Sano� 

и AstraZeneca се оказ-
ват „проблемни". Пър-
вата ще се забави с 
почти година, а вто-
рата има производ-
ствени трудности, с 
които не може да се 

справи.
Останалите два до-

говора, с които в Бълга-
рия започва ваксинаци-
ята – P�zer/BioNTech и 
Moderna, съответно за 1 
млн. и за 500 000 със срок 

на доставка до септември, пък се оказват 
крайно недостатъчни.

В живо включване във Facebook пре-
миерът Бойко Борисов обясни, че не це-
ната на отделните препарати е била оп-
ределяща при избора на доставчик.

„Когато обсъждахме колко и от кои 
ваксини да се вземат, първи в изпитвани-
ята бяха AstraZeneca. Ние затова ведна-
га поръчахме от тях. След това излязоха 
Moderna, P�zer и „Джонсън и Джонсън“, 
обясни той.

Най-големият наличен договор - с 
AstraZeneca за 4.5 млн. ваксини, обаче е 
едностранно намален от компанията със 
75% за първото тримесечие и с около 
60% за второто. Редуцирани са доставки-
те със същите проценти и за останалите 
държави членки, но те имат повече вак-
сини от другите два производителя, зато-
ва успяват да напреднат повече във вак-
синацията.

Процесът се оказа най-бавен в Бълга-
рия и в Латвия. В Родината към края на 
миналата седмица са ваксинирани едва 

около 4% от населението, като малко над 
1% са получили и двете дози на ваксина-
та.

Благодарение на Европейската коми-
сия България успя в последния момент 
да избегне катастрофа, след като първо-
начално се беше отказала от цялата си 
квота от ваксината на Johnson & Johnson 
- четвъртата на пазара, пише Йовка Ди-
митрова. Впоследствие правителството 
презакупува 2 млн. дози чрез коорди-
натора Швеция, които събират недопо-
ръчани количества от квотите на четири 
други държави.

Какво е положението 
в САЩ

В това време, от другата страна на Оке-
ана, САЩ отбелязват значителен спад в 
новите случаи в сравнение с пика през 
януари. През март средният брой днев-
ни случаи е около 55 000, което е с око-
ло 5 пъти по-малко в сравнение с рекор-
да от 280 хиляди заразени, отбелязан на 
9 януари.

Властите обаче все още са предпаз-
ливи в разхлабване на мерките. Някои 
щати, особено по Източното крайбре-
жие, все още се борят за намаляване на 
новите случаи.

В същото време губернаторите на ня-
кои от щатите започнаха еднолично да 
разхлабват мерките, като позволяват от-
варяне на баровете, фитнесите и казина-
та. Много американци препланират за 
лятото отложените от миналата година 
сватби.

Миналата седмица въздушните пъту-
вания в САЩ пък отбелязаха рекордни 
стойности от началото на пандемията, 
което показва нетърпението на хората 

да започнат да пътуват отново.
Оптимизмът се подклажда и от факта, 

че до края на миналата седмица в страна-
та вече са били ваксинирани над 81 млн. 
души, което съставя близо 25% от насе-
лението. 44 млн. от тях, или 13,45%, вече 
са получили и двете дози на ваксината.

„Разпространението на британския 
щам в страната е тревожно въпреки бър-
зия ръст на ваксинираните“, предупреди 
топ инфекционистът д-р Антъни Фаучи. 
„Твърде рисковано е да обявим победа, 
преди да снижим нивото на заразени в 
обществото до много, много под 53 хиля-
ди случая дневно“, заяви той. „Затова, за 
съжаление, не е изненадващо, че вижда-
ме увеличаване на броя на случаите, въ-
преки че успяваме да ваксинираме по 
2-3 милиона души на ден“, отбеляза Фа-
учи.

Д-р Фаучи е загрижен от 
бързото разпространение на британския щам и 
разхлабването на мерките в САЩ. 

Сн.: АП/БТА

България е поръчала най-много дози 
от ваксините на AstraZeneca. 

http://imgtrucking.com
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Б
ум в наемането на служите-
ли и спад на безработицата 
прогнозират икономисти в 
САЩ. Cлeд знaчитeлния бpoй 
paбoтни мecтa, кoитo бяxa из-

гyбeни в страната през минaлaтa гoдинa, 

пpeз cлeдвaщитe някoлкo мeceцa ce 
oчaквa бързо набиране на нoви кaдpи, 
най-вече в pecтopaнтьopcтвoтo.

Coбcтвeникът нa шecт бapa и pecтopaн-
ти в Чикaгo Keвин Boн плaниpa дa yдвoи 
cвoя пepcoнaл дo 90 дyши пpeз cлeдвa-

щитe ceдмици. Пpeз изминaлия мeceц 
тoй e въpнaл oкoлo 40 oт cвoитe cлyжи-
тeли, cлeд кaтo pecтopaнтитe oтвopиxa c 
50% кaпaцитeт, пишe Вlооmbеrg.

Пoчти 300 000 нoви paбoтни мecтa 
ca oткpити в ceктopa нa pecтopaн-
тьopcтвoтo, кoeтo e пъpвoтo знaчитeл-
нo yвeличeниe oт чeтиpи мeceцa нacaм 
пo дaнни нa Mиниcтepcтвoтo нa тpyдa 
нa cтpaнaтa. Aнaлизaтopи кaзвaт, чe paз-
пpocтpaнeниeтo нa вaкcинитe и pъcтът 
нa личнитe cпecтявaния щe нacъpчaт

aмepикaнцитe 
дa xapчaт пoвeчe

a paбoтoдaтeлитe щe нaeмaт нoви cлyжи-
тeли.

Cпopeд икoнoмиcти oт Gоldmаn 
Ѕасhѕ Grоuр бeзpaбoтицaтa щe пaднe дo 
4,1% дo кpaя нa гoдинaтa (oт 6,2% пpeз 
фeвpyapи).

Bъпpeки пoзитивнитe пpoгнoзи oбaчe 
пpeд икoнoмикa cтoят oщe мнoгo нeиз-
вecтни. Cпopeд пocлeдни дaнни зaявлe-
ниятa зa oбeзщeтeния зa бeзpaбoтицa 
в Aмepикa минaлaтa ceдмицa ce пoви-
шиxa дo нaй-виcoкoтo нивo oт cpeдaтa 

нa фeвpyapи. Пoдaдeнитe зaявлeния 
пo peдoвнитe дъpжaвни пpoгpaми ca 
ce yвeличили c 45 xил. дo 770 xил. пpeз 
минaлaтa ceдмицa, пoкaзвaт дaннитe нa 
Mиниcтepcтвoтo нa тpyдa. Пo пpeдвapи-
тeлни дaнни иcкoвeтe ca нapacнaли c 24 
318 дo 746 496 бpoя.

Общият брой на заявленията, отра-
зяващ приблизително броя на всички 
хора, подали молби за държавни помо-
щи, се понижава за девета седмица до 
4,12 млн. през седмицата, приключила 
на 6 март.

Първоначалните заявления по дър-
жавните програми подчертават как па-
зарът на труда все още се бори с пан-
демията. Заявленията са подадени през 
същата седмица, когато президентът 
Джо Байдън подписа пакета за стимули-
ране на икономиката на САЩ за 1,9 трлн. 
долара, който удължава програмите за 
подкрепа за безработица до септември.

Щатите с най-голямо увеличение на 
първоначалните заявления минала-
та седмица включват Тексас, Илинойс и 
Вирджиния. Междувременно Охайо от-
чита най-голям спад.

300 000 нови работни места  
в барове и ресторанти в САЩ
XВ същото време от Министерството на труда отчитат ръст на молбите за безработица
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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
124 млн. ваксини срещу 
COVID-19 поставени в САЩ

САЩ са поставили досега 124 
481 412 ваксинни дози срещу 
COVID-19, съобщиха от американ-

ския Център за контрол и превенция на 
болестите. Поставените дози са от вак-
сините на „Moderna“, „P�zer/BioNTech“ и 
„Johnson&Johnson“. Центърът каза, че 
81 415 769 души са получили най-малко 
една доза, а 44 141 228 човека са напълно ваксинирани. Според Центърa за кон-
трол и превенция на заболяванията пред изминалата седмица са били регистри-
рани средно по около 53 000 нови случая.

10 убити при стрелба  
в супермаркет в Колорадо

Поредна кървава стрелба в 
САЩ. Въоръжен мъж уби десет 
души, включително полицей-

ски служител, в супермаркет в Коло-
радо. Атаката продължила няколко 
часа преди служителите на реда да 
изведат заподозрения от сградата. 
Стрелецът влязъл в магазина и от-
крил огън. Полицаите обградили ра-

йона, а два часа по-късно предупредили гражданите да избягват мястото и да не 
излъчват случващото се на живо в социалните мрежи. Стрелецът е арестуван. Той 
е бил ранен при задържането му.

Рекорден брой деца в центрове 
за мигранти в Тексас
Администрацията на Джо Байдън 

публикува първите си официални 
снимки от два центъра за задър-

жане на мигранти в Тексас, които показ-
ват очевиден натиск и рекорден брой 
деца, които са в домовете. Видеата, за-
снети през изминалата седмица, бяха 
публикувани от американската митни-
ческа и гранична защита. Те показват условията на живот в домовете в Ел Пасо и 
Дона. Там деца без настойници, както и цели семейства живеят под един покрив.

Започва изплащането  
на вторите COVID-помощи

Тази седмица трябва да започнат да 
пристигат вторите COVID-помощи 
по банковите сметки, като повече-

то плащания се очаква да бъдат полу-
чени до сряда. Директните помощи за-
почнаха да се обработват в петък и ще 
бъдат достъпни до сряда, 24 март, се 
казва в съвместно изявление на Минис-
терството на финансите и IRS. IRS вече 

изпрати чекове на 90 милиона души, живеещи в САЩ. Плащанията от 1400 дола-
ра са част от американския спасителен план на Джо Байдън от 1,9 трилиона до-
лара, който той подписа на 11 март.

Може да обвинят Тръмп  
за щурма на Капитолия
Изпълняващият длъжността фе-

дерален прокурор на окръг 
Колумбия Майкъл Шервин, на-

значен от Доналд Тръмп, предупре-
ди, че бившият президент може да 
бъде подведен под отговорност за-
ради подбуждане към хулиганство и 
11-те коктейла „Молотов“ в Капито-
лия. Той добави, че бунтовниците мо-
гат да бъдат осъдени на 20 години затвор. Майкъл Шерван бе назначен през май 
2020 г. от бившия министър на правосъдието Бил Бар, който бе сред най-верните 
хора на Доналд Тръмп.

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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Б
ългарски полицай в Ню Йорк 
се превърна в истински ге-
рой, след като спаси живота на 
едно тримесечно момченце.

Дилян Кръстев патрулирал 
на Бруклинския мост в неделя сутрин, 
когато към него се втурнала жена в па-
ника. Тя през сълзи обяснила на поли-
цая, че детето й не диша.

Кръстев веднага започнал да прави 
изкуствено дишане на 3-месечното мом-
че, което било в безсъзнание, а партньо-
рът му извикал линейка. Само навремен-
ните действия на офицера са спасили 
живота на бебето.

Полицейският комисар на Ню Йорк 
Дермонт Ший публикува в Twitter:

„Благодарение на

бързата намеса 
на полицаите

бебето вече се възстановява“.
Дилян Кръстев е член на Българо-аме-

риканската полицейска асоциация. Той е 
роден в Сливен.

Офицер Кръстев има диплома по Кри-
минално право от Колежа „Джон Джей“ в 

Ню Йорк.
Той е ветеран с 10-годишен стаж в ню-

йоркската полиция и е част от специали-
зирания отряд за борба с тероризъм към 
града.

През миналата година Дилян Кръстев 
получи похвала от нюйоркската полиция 
и по друг повод – той и негов колега пре-
къснаха обир в Бруклин. След като обир-
джия напада и взима телефона на жерт-

вата, Кръстев и колегата му го спрели, 
докато се опитвал да ограби друг човек.

„Страхотна работа“
написаха и тогава от полицията в Ню 
Йорк, публикувайки снимка на българи-
на и колегата му.

От Българо-американската полицей-
ска асоциация също са горди с офицер 
Кръстев и често то споменават в съоб-

щенията си.
Нашият член на Б.А.П.А. от полиция-

та в Ню Йорк, офицер Делян Кръстев, е 
един от милионите примери, които биха 
могли да бъдат дадени за милионите до-
бри постъпки от полицаите в града. Ние, 
членовете на Б.А.П.А. в цяла Америка, 
напълно подкрепяме колегите си в Ню 
Йорк! Значките ви не са „опетнени"!, на-
писаха те.

Български полицай в Ню Йорк 
спаси бебе и стана герой
XДилян Кръстев и друг път е получавал публични похвали от нюйоркската полиция

Сн.: Facebook и Twitter

http://www.prospectlicensing.com/
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С
енатори демократи от Ка-
лифорния поискаха от пре-
зидента Джо Байдън да оп-
редели окончателна дата 
за поетапното премахване 

на леките автомобили, използващи пе-
тролни горива, докато Белият дом се оп-
итва да пренапише правилата за еми-
сиите на въглероден диоксид и други 
вредни газове, отделяни от превозни-
те средства, пренебрегнати от бившия 
държавен глава Доналд Тръмп.

В писмо, изпратено до Байдън в по-
неделник, сенаторите от Демократиче-
ската партия Алекс Падила и Даян Файн-
стайн призоваха президента на САЩ „да 
последва примера на Калифорния и да 
определи краен срок, до който всички 
нови автомобили да бъдат без емисии“. 
Те също така призовават Байдън да въз-
станови правото на Калифорния да оп-
ределя свои екологични стандарти за 
автомобилите.

През септември губернаторът на Ка-
лифорния Гавин Нюзъм подписа изпъл-
нителна заповед, с която нарежда на 
щатската агенция за въздушните ресур-
си да определи 2035 г. като краен срок 
за преминаване към продажби само на 
превозни средства

които не отделят емисии
Кандидатпрезидентската кампания на 

Байдън от 2020 г. отказа да постави кон-
кретна дата за забрана на продажбите 
на нови автомобили, задвижвани с пе-
тролни продукти, но той обеща да уве-
личи дела на електромобилите, както и 
на свързаните с тях зарядни станции.

През януари Байдън заяви, че него-
вата администрация ще замени целия 
федерален автопарк от 650 000 автомо-
била „с чисти електрически превозни 
средства, произведени точно тук, в Аме-
рика, от американски работници“, на-
помня Ройтерс.

Двамата сенатори също така посочват, 
че Байдън трябва да използва компро-
мисната сделка, която Калифорния на-
прави с производителите на автомоби-

ли, включително с Ford Motor Co., Honda 
Motor, BMW AG и Volkswagen AG, която 
попада между изискванията на админи-
страциите на Тръмп и Обама.

„Вярваме, че националната базисна 
линия трябва, в абсолютен минимум, да 
бъде изградена около техническия ас-
пект, определен от компаниите, които 
доброволно са сключили споразумения 
с Калифорния“, изтъкват Падила, който 
замени вицепрезидента Камала Харис 
в Сената, и Файнстайн. „Калифорния и 
други щати се нуждаят от силен федера-
лен партньор“, добавят сенаторите.

Малко след като встъпи в длъжност, 
Байдън нареди на американските аген-
ции да преразгледат

стандартите 
за ефективността

на горивата до юли.
През март 2020 г. администрацията на 

Тръмп финализира възстановяването на 
стандартите за икономия на горивата, 

налагайки 1,5-процентно годишно по-
вишаване на ефективността на горивата 
до 2026 г., доста под 5-те процента годи-
шен ръст от времето на администрация-
та на Обама.

Американският Център за биологич-
но разнообразие смята, че сделката на 
Калифорния ще подобри икономия-
та при горивата с 2,7 на сто на годишна 
база между 2022 и 2026 г.

До април Байдън също така е изискал 
от Агенцията по опазване на околната 
среда и Националната администрация 
за безопасност на движението по пъ-
тищата да преразгледат решението на 
Тръмп от 2019 г. да премахне правото на 
Калифорния да определя свои стандар-
ти за емисиите и да поставя цели относ-
но броя на екологичните автомобили.

Стандартите за емисии на превозни 
средства в Калифорния са приложени 
от 13 други щата, както и от окръг Ко-
лумбия, които представляват над 40% от 
населението на САЩ.

През януари най-големият амери-
кански автомобилен концерн General 
Motors заяви, че планира да прекрати 
продажбите на нови бензинови леки и 
товарни автомобили до 2035 г. Швед-
ската Volvo, част от групата на китайския 
концерн Zhejiang Geely Holding Group, 
обяви, че се стреми да електрифицира 
цялата своя гама от автомобили до 2030 
г. Европейските автомобили на Ford 
също ще се очаква да станат напълно 
електрически до края на десетилетието.

Чакат от Байдън пълна 
забрана на бензиновите коли
XСенатори от Демократическата партия го притискат за бързо решение

http://lgway.net
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пари

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

Н
ека да бъдем честни: финан-
совите съветници могат да 
ви дадат добра представа 
как да планирате бъдеще-
то си, когато става въпрос 

за управление на парите ви, но никой 
не го е грижа повече за вашето благо-
денствие от вас самите. В крайна сметка, 
единствено вие можете да решите какво 
е най-добре за финансовото ви бъдеще. 
Когато планирате да инвестирате във 
фондовата борса, следвайте тези пет 
прости правила, за да сте сигурни, че 
няма да застрашите благоденствието си.

1Дори и не си помисляйте за сериоз-
ни инвестиции в пазарите, ако сте 
обременени с баланси по кредит-

ните си карти. Лихвата, която дължите, 
е гарантирана отрицателна възвръщае-
мост – т.е. вие със сигурност ще загубите 
тези пари. Лихвеният процент на типич-
ната кредитна карта е около 15%, а от ди-
версифициран портфейл можете да по-
лучите средна годишна възвръщаемост 
от около 6%. Най-безопасната инвести-
ция, 10-годишните облигации, подкрепе-
ни от правителството на САЩ, в момен-
та ви дава около 2% или по-малко. Това 
означава, че ако изплатите кредитна-
та си карта, която всеки месец ви взема 
15% лихва, вие автоматично получавате 
15% възвръщаемост, като изплатите тази 
карта и не дадете 15% на банката, а запа-
зите тези пари за себе си. Ако имате за-
еми по кредитните си карти, заслужава 
си да инвестирате единствено при усло-
вие, че работодателят ви дава „безплат-
ни“ пари. Ако компанията предлага да 

ви подари определен процент, съответ-
стващ на вашия принос към пенсионния 
ви 401 (к) план, тогава си заслужава да от-
делите достатъчно пари, за да се класи-
рате за максималната сума, която можете 
да получите от работодателя си. Напри-
мер фирмата може да има правило, кое-
то гласи, че ако вие инвестирате до 6% 
от заплатата си във вашия 401(к) план, то 
компанията ще ви даде 50 цента за всеки 
долар, който вие сте вложили. Да речем, 
че вие инвестирате $1,000, то вашият ра-
ботодател ще ви подари $500. Това оз-
начава, че автоматично получавате 50% 
възвръщаемост на парите си. Трябва да 
сте умствено нездрави, за да се откаже-
те от такъв подарък. След като вложите 
процентите от заплатата си, които ком-
панията ви е определила, за да получите 
„безплатните“ пари, използвайте всички 
допълнителни средства, които имате, за 
да изплатите балансите по кредитните си 
карти възможно най-бързо.

2 Няма причина да инвестирате във 
взаимни фондове, които събират 
комисиони и високи такси. Някои 

финансови „експерти“ съветват своите 
клиенти да закупуват акции, които на-
лагат първоначална комисиона „Про-
дажби“ или първоначално „натоварва-
не“ (front load), въпреки че има стотици 
mutual funds, които нямат подобни ви-
соки такси. Нещо повече, някои финан-
сови „съветници“ насочват клиентите 
си към взаимни фондове, които имат 
годишни такси над 1% от стойността на 
фонда, когато много добре знаят, че има 
много други опции с по-ниски разходи – 
една пета от тази сума или дори по-мал-
ко. Подобни действия, разбира се, имат 
една цел: добре да компенсират „екс-
перта“. Ако искате да работите с профе-
сионален консултант, изберете някой, 
който ви насочва към mutual funds или 
ETFs (разглеждала съм тези инструмен-
ти в много статии) с ниски годишни так-
си. Най-добре е финансовият съветник 
да ви взема фиксирана такса, а не про-
цент от конкретната инвестиция, която 
ви предлага да закупите от него/нея. По-
добни обективни финансови експерти 
можете да намерите на napfa.org.

3 Никой няма представа какво ще 
стане на фондовия пазар и това е 
напълно нормално. Дори и най-оп-

итните финансови консултанти са наяс-
но, че не могат да си играят на лотария и 
да вземат големи инвестиционни реше-
ния въз основа на това, което може да се 
случи в рамките на следващите няколко 
месеца. Не се притеснявайте, ако паза-
рът тръгне нагоре или надолу. Съсредо-
точете се върху изграждането на дивер-
сифициран портфейл с микс от акции и 

облигации, които ще растат по стойност 
в дългосрочен план. Мислете за десети-
летия, не за тримесечия.

4 Всичко зависи от това колко спес-
тявате. Финансовият ви съветник 
може да ви помогне да изберете 

стратегията си за разпределение – ком-
бинацията от акции, облигации и парич-
ни средства, които правят вашия 401 
(к) или IRA план да отговарят на вашите 
цели. Истината е, че това колко пари за-
деляте е по-важно от това как ги инвес-
тирате. Трябва да заделяте поне 15% от 
заплатата си всяка година (25%, ако сте 
започнали спестяването през 30-те или 
40-те си години). Доходите от спестя-
ванията ви плюс вашите социалнооси-
гурителни чекове трябва да могат да 
заменят около 80% от вашата предпен-
сионна заплата.

5 Ако няма да се пенсионирате през 
следващите десет години, спадът 
на фондовия пазар е добра нови-

на за вас. Ако видите в магазина нещо, 
което отдавна сте си мечтали да си купи-
те и сега е намалено с 25%, няма ли да 
се развълнувате? Трябва да се чувства-
те по същия начин, когато цените на ак-
циите падат. Когато цената пада, вашият 
долар купува повече акции. Повече ак-
ции ще ви спечелят повече пари, когато 
пазарите неизбежно се върнат обратно 
нагоре. От 1926 г. насам (преди Голямата 
депресия) най-лошата възвръщаемост 
за десетгодишен период за портфейл, 
състоящ се от 70% акции и 30% облига-
ции, е била 1.74%, което е положителен 
резултат. Във всеки случай е по-добре от 
лихвата по спестовните сметки през по-
следните 5 години.

XСледвайте ги, за да сте сигурни, че няма да застрашите благоденствието си

инвестиционни съвета, 
които ще са ви от полза5

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com
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С
троителният бум заради ни-
ските лихви по ипотечните 
кредити в САЩ вдигна до ре-
кордни нива цените на мате-
риалите, използвани за стро-

ителството на жилищата.
Дървените материали, които са най-

скъпото нещо при строителството на 
сгради след земята и труда, никога не 
са имали по-високи цени, пише The 
Wall Street Journal. Те се търгуват на над 
двойна от обичайната си цена за това 
време на годината. Лекият суров пе-
трол поскъпва с над 80% от октомври 
насам. Медта, която спомага за прено-
са на вода и електричество в домовете, 
струва около три пъти повече отколкото 
през есента.

Цените на гранита, бетонните блоко-
ве и обикновените тухли

достигат рекорд 
през 2021 г.

сочи индексът на цените на производи-
телите на Бюрото по трудова статистика 
на страната. При цените на гипсокарто-
на и керамичните плочки няма рекорди, 
но те също се повишават.

Производителите на материали като 
Sherwin-Williams и Mohawk Industries, 
заедно със строители като D.R. Horton 
и Hovnanian Enterprises, увеличават це-
ните, за да посрещнат по-високите раз-
ходи. Те се възползваха от исторически 
ниските разходи по заемите, федерал-
ните стимули и търсенето на възвръща-
емост, които насочиха инвеститорите 
към пазара на отдаване на жилища под 
наем.

„Които и да са купувачите на жили-
ща, те са способни да платят за тях“, зая-
ви Тод Томалак от John Burns Real Estate 
Consulting.

American Homes 4 Rent, която е по-
строила над 1600 имота през миналата 
година и планира да построи нови две 
хиляди къщи през тази, заяви, че смет-
ката й за дървени материали е между 20 
и 25 хиляди на къща - повишение с око-
ло 10 хиляди долара.

Инвеститорите следят всички ико-
номически показатели за признаци за 
задвижено от стимулите ускорение на 
инфлацията. Междувременно централ-
ните банкери на Федералния резерв 
посочват, че не се отчита достатъчен 
скок в цените на стоките и услугите, за 
да променят курса си на задържане на 
лихвените проценти близки до нулата 
и инжектиране на пари в икономиката.

Рекордно ниските лихви по ипотечни-
те кредити направиха

притежанието на дом 
по-достъпно

докато изкупуването на ипотечни обли-
гации от Фед подкрепи кредитирането. 
По-ниските разходи на домакинствата 
по време на блокадите и федералните 
стимули помогнаха на хората да про-
дължат да изплащат заемите си.

Новите разрешителни за 
строеж на жилищен имот 
в САЩ се издават с най-
бърз темп от 2006 г. на-
сам. Последният кръг 
федерални стимули 
ще бъде изплатен на 
американците точно 
през пролетта, когато 
те обикновено започ-
ват да търсят имоти или 
да премоделират проекти.

Фючърсите върху дърве-
ните материали с доставка този ме-
сец поскъпват до 1040 долара за хиляда 
дъски - близо три пъти над обичайната 
цена за това време на годината. Ситуа-

цията е подобна при стандартните плос-
кости, използвани за стени, подове и по-
криви. Много от необходимите дървени 
материали имат ограничени доставки и 
са трудни за намиране.

Националната асоциация на строите-
лите на жилища посочва, че нараства-
щите цени на дървените материали ос-
къпяват със средно 24 хиляди долара 
еднофамилна къща и с девет хиляди 
долара апартамент. Миналата седмица 
групата поиска от търговския министър 
Джина Раймондо решение за увелича-
ване на производството.

„Текущите цени представляват непо-
носима и често

непреодолима 
финансова тежест

за строителите на жилища и изпълните-
лите“, заявиха от групата.

Строителите увеличават цените, за 
да посрещнат по-високите раз-

ходи. Някои от тях обаче се 
сблъскват с ограничения 

на това, което купувачи-
те са готови да платят. 
Брант Чесон, главен 
изпълнителен ди-
ректор на Homes by 
Dickerson, посочи, че 

миналия месец е за-
губил шестима клиен-

ти в рамките на ден, след 
като е увеличил цените, за 

да покрие по-високите разхо-
ди за дървения материал.

„Въпреки че темпът на продажбите 
все още е чудесен, ние губим клиенти 
всеки ден“, твърди той.

Строителният бум 
в САЩ вдигна цените 
на материалите

инвестиционни съвета, 
които ще са ви от полза

Строителите увеличават 
цените, за да посрещнат по-
високите разходи. Някои от 
тях обаче се сблъскват с 
ограничения на това, което 
купувачите са готови да 
платят.

XДървените материали, тухлите и медта поскъпнаха рекордно

https://angelovrealtor.com/
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Еврокомисията готви 
действия срещу AstraZeneca

Генералният директор на дирекция 
„Здраве“ в Европейската комисия 
Сандра Галина заяви, че Комисията 

ще предприеме действия срещу компа-
нията AstraZeneca заради неизпълнени-
ето на задължението й по договора за 
доставки на ваксини срещу COVID-19. 
„Очаквахме доставки в размери на сто-
тици милиони, а не сме получили дори четвърт от тях“, каза Галина. Тя обясни, че 
AstraZeneca е трябвало да започне да доставя ваксинационни дози още през де-
кември 2020 г.

Сексскандал разтресе 
политиката в Австралия

Видеоклипове с неприлично съдър-
жание, на които служители на кон-
сервативното правителство из-

вършват сексуални актове в сградата 
на националния парламент, шокираха 
Австралия. На един от записите се виж-
да как един от служителите мастурбира 
на бюрото на депутатка. Австралийски-

ят премиер Скот Морисън определи тези действия като скандални. Видеоклипо-
вете и снимките, провокирали скандала, вероятно са били споделени в група на 
служители на правителството, след което били изпратени на медии.

Изрисуваха хиляди кръстове 
на площад в Прага
Хиляди бели кръстове бяха нари-

сувани на исторически площад в 
чешката столица Прага, за да се 

отбележи годишнината от първия смър-
тен случай от COVID-19 в страната. Една 
година по-късно Чехия е регистрирала 
над 24 800 жертви на болестта, което я 
поставя на първо място по брой на по-
чиналите на глава от населението. Ограниченията остават в сила: чехите могат да 
напускат района на местоживеене само за да отидат на работа, а училищата, рес-
торантите, кината, театрите и повечето магазини остават затворени.

В Израел гласуват за 4-ти 
път в последните 2 години

Израелците гласуват в сряда на 
четвъртите си парламентарни из-
бори само за две години. За поре-

ден път гласуването се свежда до рефе-
рендум за премиера Бенямин Нетаняху. 
Нетаняху, който е министър-председа-
тел през последните 12 години, се на-
дява избирателите да го възнаградят за 
ръководната му роля в успешната на-

ционална кампания за ваксинация срещу коронавируса и дипломатическите му 
контакти с арабския свят. Неговите противници припомнят, че той разчита на 
разделение, както и продължаващия процес срещу него заради корупция.

В каналите на Венеция  
се появиха делфини
Два делфина бяха забелязани да 

плуват в един от каналите на Вене-
ция в момент когато градът навле-

зе във втората си седмица на локдаун. 
Експерти по дивата природа издирва-
ха животните с помощта на полицейски 
лодки. Венеция е в „червена зона“ заед-
но с по-голямата част от Италия и стро-
гите ограничения ще продължат до края 
на католическия Великден на 6 април. 
Обикновено тъмните води на градските канали станаха по-чисти заради нама-
ления трафик на лодки.

https://www.krilchev.com/
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Л
ичният „Боинг 757“ на Доналд 
Тръмп винаги е бил черешка-
та на тортата на неговото бо-
гатство, безапелационният 
знак, с който се опитваше да 

внуши, че е направил всичко. Той имаше 
навика да го използва като фон за лъска-
ви фотосесии, в предизборни кампании, 
VIP обиколки... Тръмп обичаше да го по-
казва - с кожените му седалки с кремав 
цвят, позлатените бани, катарамите от 
24-каратово злато за седалките.

Но днес гордостта на Тръмп ръждясва 
на летището в Ориндж Каунти, Ню Йорк, 
на около 100 километра от Манхатън.

Единият от двигателите е с липсващи 
части. Друг е опакован в пластмасово по-
критие. Цената на това да бъде попра-
вен и отново да лети може да достигне 
шестцифрена сума – цена, за която из-
глежда Тръмп няма намерение да мисли 
в момента. 

Въпреки че сегашното състояние на 
финансите му не е публично, се знае, че 
пандемията от COVID-19

сви сериозно 
богатството му

като офис сградите, брандираните му хо-
тели и курорти загубиха приходи и пони-
жиха стойността си.

Записите на полетите, до които CNN 
получи достъп, показват, че 757 не е ле-
тял нито веднъж от Деня на инагураци-
ята, когато Тръмп използва за последно 
Еър Форс едно.

Пред представител на организация-
та Тръмп не даде отговор защо самоле-
тът не се използва и дали бившият пре-
зидент възнамерява да го приведе скоро 
във форма за летене.

Решението на Тръмп да остави самоле-
та си на малкото летище в Ню Йорк обър-
ква авиоекспертите. Мястото е само на 
няколко часа от по-топъл климат, а сне-
гът, дъждът и влагата могат да доведат 
до корозии на метала и на двигателите 
– трудни за откриване и в някои случаи 
катастрофални. Големите самолети като 
този обикновено се съхраняват за дълги 
периоди от време в пустинята на югоза-

пад, където сухият климат прави корози-
ята почти невъзможна.

Тръмп рядко, а може би никога не при-
знава, когато е слаб. Със 757, който оче-
видно е извън употреба, той остава с 
малкия си корпоративен самолет, поне 
засега. Според летателните данни него-
вата Cessna 750 Citation X от 1997 г. е в по-
луработен режим, пътуваща често между 
международното летище в Палм Бийч и 
летище Ла Гуардия в Ню Йорк.

Този самолет Тръмп използва за пър-
вото си пътуване обратно към Манхатън 
след сдаването на президентския пост.

Малкият самолет 
не му е любимият

споделя бивш служител на Белия дом, 
който често пътувал с Тръмп и на двата 
самолета. Само с осем седалки, Citation, 
който е единственият използван от бив-
шия президент в момента, е много по-те-
сен и далеч по-малко луксозен в сравне-
ние със 757.

„Освен това на него не е написано име-
то на Тръмп“, твърди още източникът, на-
помняйки гигантския надпис с името на 
Тръмп, който 757 има на предната си част. 
Citation има малък фамилен герб в кор-
пуса. Това е падение за човек, който оби-
ча да пише името си върху всичко, което 
притежава – от хотели до бутилки с вино.

Когато Доналд Тръмп купи използва-
ния „Боинг 757“ през 2010 година от по-
койния милиардер от „Майкрософт“ Пол 
Алън, машината бързо се превърна в 
любимата му играчка, както обичаше да 
казва на приятелите си. Въпреки че тога-
ва самолетът вече беше на повече от 20 

години, през следващото десетилетие 
Тръмп не спря да го хвали. Той имал изи-
сквания кой може да лети с него, къде да 
сядат пътниците и как да се движат, твър-
ди друг от честните пътници на борда. 
Никой от редовните пасажери не пожела 
да разкаже официално за полетите зара-
ди страх от отмъщение.

През 2015 година, само два месеца 
преди да обяви кандидатурата си за пре-
зидент, Тръмп покани журналисти в Айо-
ва на импровизирана пресконференция 
на борда – след което им се накара за 
бъркотията, с която са застрашили „бебе-
то му“.

„Там има един много опасен човек с ка-
мера. Говоря и гледам тази камера, която 
се доближава до тавана, знаейки, че

денят ми ще бъде съсипан
ако повредят тавана“, казва Тръмп спо-
ред местния сайт Des Moines Register 
report.

Когато той се захвана сериозно с кам-
панията, 757, известен още като „Тръмп 
Форс Едно“, се превърна в рекламно пос-

лание, подобно на билбордовете и теле-
визионните реклами. Вижте колко съм 
успешен – това беше посланието, кое-
то Тръмп изпращаше на избирателите, 
понякога паркирайки го зад сцената на 
своите митинги.

Стратегията на Тръмп �ash-and-cash 
(покажи, че имаш пари) работеше по вре-
ме на пътя му към Белия дом, като много 
от неговите поддръжници бяха привле-
чени от хипнотичните марки самолети, 
лимузини, домове, лъскави жени, злато и 
фалшива знаменитост.

Неговата позлатена, летяща високо 
марка, може би е най-ценното нещо, кое-
то притежава. Според „Ню Йорк Таймс“ 
личният чу бранд е най-успешната част 
от бизнеса на Тръмп.

Но както с много други неща, създаде-
ни за реклама, действителната история 
на гигантския самолет е различна зад 
кулисите. „Той поглъщаше много пари, 
беше преминал най-добрите си години 
и сега имаше разпадаща се механика и 
прекалено високи такси за съхранение.“

„Да се лети с това нещо беше толкова 
скъпо“, казва бившият служител. „Не ми-
сля, че хората си даваха сметка, че само 
за да се вдигне във въздуха и да направи 
една спирка

струваше десетки 
хиляди долари

Цената на „Боинг 757“ е около $15,000 
- $18,000 на час според авиоанализатора 
Дейвид Суси. Но това е, когато самолетът 
наистина лети. Според опитен пилот, ви-
дял 757 на Тръмп тази седмица, той не е 
готов за полет.

Когато Тръмп се сдобива с машината, 
тя е променена до неузнаваемост. Из-
менения има както в пилотската кабина, 
така и във вътрешната част.

Boeing 757-200 може да превозва до 
239 души на борда си. Самолетът на 
Тръмп обаче има възможност да поеме 
едва 43-ма пасажери заради преобразя-
ването си.

Машината разполага с удобни и широ-
ки седалки, две спални, огромен телеви-
зор, позлатена баня, кухня, трапезария и 
още редица екстри.

Позлатеният самолет на 
Тръмп ръждясва забравен
XРемонтът му би струвал шестцифрена сума, 

но бившият президент не мисли да я дава

Самолетът на Тръмп, март 2021 г.

Спалнята в 757.Трапезарията в самолета.

Сн.: CNN
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Н
ай-усмихната актриса на 
България понесе таланта и 
оптимизма си към голямата 
сцена на Небесния театър. 
Кралицата на българския 

театър ни напусна на 87-годишна въз-
раст на 23 март сутринта. През послед-
ните й земни дни тя беше настанена в 
спешната софийска болница „Пирогов“, 
където е била лекувана от коронавирус.

Лолова е родена на 10 февруари 1934 
г. в София. Майка й е от руско-украин-
ски произход, а баща й Желязко Лолов 
е счетоводител, но много е искал Татя-
на да стане лекар. Актрисата рано губи и 
баща си, и майка си. Отгледана е от леля 
си, а след това, както казва тя, я поемат 
учителите й, НАТФИЗ и сцената.

Татяна Лолова не се нуждае от пред-
ставяне, защото 66 години беше на бъл-
гарската сцена. Тя беше необикновена 
жена, която

много обичаше живота
и винаги заставаше на негова страна, 
беше една от най-обичаните български 
актриси.

Сред най-известните й образи в ки-
ното са тези на Елица Карадушиева във 
филма „Бон шанс, инспекторе“, управи-
телката във филма „Топло“ и Леда в „Опа-
сен чар“. Участва още в „Петимата от 
Моби Дик“, „Щурец в ухото“, „Последната 
годеница на принца“, “След края на све-
та“ и „Сбогом, мамо“. Татяна Лолова е но-
сител на множество награди, сред кои-
то „Аскеер“ за цялостно творчество от 
2007 г., награда „Любимец 13“ - легенда 
на българския театър, и „Златен Перпе-

рикон“ за принос към българската и ев-
ропейската култура.

Популярната актриса беше олицетво-
рение на силата на духа и физическото 
здраве. Татяна Лолова за нищо на света 
не сваляше розовите очила, оптимизмът 
й я зареждаше с творческо и житейско 
дълголетие.

„Какво ме крепи на моите 86 години 
ли? Раздавам енергия и любов, отворе-
на система съм. Не се вълнувам дали ми 
се връща. А какви са тайните на дълго-
летието - ех, само ако ги знаех...“, с блага 
усмивка говореше великолепната Лоло-
ва, която събираше в себе си обичта на 
няколко поколения българи както с дра-
матични, така и с комични роли в кино-
то, театъра, радиото и телевизията, как-
то и с

невероятното си чувство 
за хумор

Татяна Лолова спазваше мерките сре-
щу коронавируса и защитаваше нуждата 

от ваксиниране на всички. Нейни колеги 
си спомнят, че по време на събития през 
лятото тя държала да се спазва дистан-
ция и дори отказала да се снима в обща 
снимка, за да предотврати риска от за-
раза. За съжаление, COVID-19 се оказа 
по-силен от нея.

Татяна Лолова понякога съветваше 
възрастните хора: „Които се ваксинира-
ме срещу грип, много по-добре е или из-
общо да не го пипнеш, или ако го хва-
неш, да го изкараш по-леко и без тежки 
усложнения“, обясняваше примата на 
смеха и драмата.

„Смятам, че колкото и вкусни да са ра-
ците за ядене, толкова са животозастра-
шаващи като заболяване, ако навреме 
не се вземат мерки. Трябва да се въз-
ползваме умно и решително от ваксини-
те, тъй като

те запазват живота
и поддържат здравето както на децата, 
така и на възрастните хора“, подчертава-
ше още емблематичната Лолова.

„Това е парадоксът на природата - 
нещо, което привидно е против живо-
та ти, то ти трябва, за да запазиш този 
живот. Тези, които са измислили вакси-
ните, първо са ги пробвали върху себе 
си, жертвайки живота си. Било е много 
страшно, но са дали шанс на човешки-
те индивиди да запазят живота си. Тези 
майстори на профилактиката са знаели, 
че така ще дадат на обществото въз-
можност да удължат живота си, бидейки 
здрави“, категорична беше любимката 
на поколения българи.

„Бъдещите майки трябва да са здра-
ви и спокойни за своите собствени деца 
- че ще ги отгледат в здраве и без теж-
ки болести. Трябва още като деца да им 
запазят здравето и живота. Ако можем 
с ваксината да им помогнем това да се 
случи, трябва да го направим - със спо-
койствие, с решителност и достойнство“, 
споделяше Лолова.

Татяна Лолова понесе смеха 
към Небесния театър

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

X„Раздавам енергия и любов, отворена система съм. Не се вълнувам дали ми се връща“

Лолова като Леда в „Опасен чар“ с Тодор Колев.

Хубаво е човек  
да има кутийка  
за спомени
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О
твличане, арест и съдебен 
процес. Всичко това си на-
влече един младеж от Ари-
зона само защото искаше 
да се скатае от работа за 

един месец.
Историята на 19-годишния Брандън 

Соулс буди колкото смях, толкова и сим-
патия и съжаление заради усилията му 
да си спечели един месец, свободен от 
работни задължения. Когато всичко това 
се случва, Брандън работи в автомоби-
лен сервиз и работата му е както да сме-
ня гуми на коли, така и да обикаля из 
региона, за да зарежда сервиза с нови 
части.

На пръв поглед няма основание чо-
век като него да бъде недоволен от ра-
ботата си. Нито пък да се окаже жертва 
на отвличане. Но един ден полицията го 
открива вързан и със запушена уста, а 
обяснението на Соулс е свързано със за-
ровено в пустинята съкровище, разказ-
ва webcafe.

Всичко обаче се оказва измама, като 
според властите 19-годишният мъж е ин-
сценирал собственото си

отвличане с абсурдна цел
да не ходи на работа в продължение на 
месец.

И заради действията си, ангажирането 
на властите с разследване на несъщест-
вуващо отвличане и фалшивите си пока-
зания Соулс сега го чака съдебен процес.

Самото разследване започва на 10 
февруари тази година около 17:25 ч. То-
гава патрулиращи полицаи се отзова-
ват на сигнал за ранен мъж в район, бли-
зо до железопътна линия, къщи и водна 
кула в градчето Кулидж - дом на около 13 
хиляди души, намиращо се на около 90 
км от столицата на щата - Финикс. Чове-

кът, който подава сигнала, казва, че ра-
неният мъж ту изпада в безсъзнание, то 
отново се събужда.

Пристигналите на място полицаи от-
криват по-късно идентифицирания Со-
улс да лежи на земята. Ръцете му са вър-
зани зад гърба с колан, а устата му е 
запушена с лилава бандана. Снимка, раз-
пространена от властите, показва ока-
яното състояние на 19-годишния.

Когато е развързан, той обяснява, че 

същата сутрин се прибрал в дома си 
след изпълнен ангажимент. Докато сли-
зал от автомобила си,

двама маскирани мъже
го отвлекли, след което го ударили по 
главата, при което загубил съзнание.

Според разказа на Соулс маскираните 
са го „возили известно време“ с някакво 
превозно средство, преди да го захвър-
лят в района, в който е открит.

Мъжът е откаран от полицаите в бол-
ница за преглед, а там дава и показани-
ята си пред властите. Обяснението му е, 
че е бил отвлечен заради голяма сума 
пари, която баща му бил скрил в пусти-
нята.

И тогава започва голямото разследва-
не. Детективи дни наред се опитват да 
потвърдят тази история - проверяват ка-
дри от охранителни камери и интервюи-
рат споменати от Соулс лица.

Проверки на телефоните показват, 
че описани от младия мъж обаждания 
и текстови съобщения не съществуват. 
Прегледите на лекарите показват, че той 
няма сътресение или нараняване по гла-
вата, пише в полицейския доклад, цити-
ран от „Ню Йорк Таймс“.

Всичко това води до редица въпроси 
към Соулс за пробойните в историята 
му. В крайна сметка разследващите сти-
гат до извода, че историята му е измис-
лена и не е имало нито нападение, нито 
отвличане.

И, разбира се, няма

скрито съкровище 
в пустинята

Така в началото на март Брандън Со-
улс е арестуван по обвинение за фалшив 
сигнал към властите. Самият той е при-
знал пред детективи, че си е измислил 
цялата история, а сега за това го очаква 
изправяне и пред съда.

Според полицаите целта на 19-годиш-
ния мъж е била просто да си намери оп-
равдание да не ходи на работа. Мени-
джър в автомобилния сервиз е отказал 
да коментира ареста, но трябва да се по-
сочи, че може би проблемът на Соулс е 
бил решен по друг начин - според него-
вия профил във Facebook той вече не ра-
боти там.

Отвличане и арест. 
Само защото не ти 
се ходи на работа
XМладеж от Аризона се забърка в сериозни неприятности

Сн.: Coolidge Police Department / Стопкадър: ABC

http://www.bulstate.com/
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М
истерията на изчезнал 
мъж от Флорида бе раз-
плетена по необичаен 
начин 22 години след 
като той се изпарява без 

следа.
Уилям Молд прекарва вечерта на 7 

ноември 1997 г. в бар в Палм Бийч Ка-
унти. Мъжът от Флорида, по това време 
40-годишен, се обажда на приятелката 
си около 21:30 ч., докато е още в заве-
дението, за да й каже, че ще се прибе-
ре скоро.

Това обаче така и не се случва. Свиде-
тели разказват как Молд напуска бара 
към 23 ч. Изпил е няколко питиета, но 
според тези, които са го видели, не е 
бил пиян. Качва се сам в автомобила 
си и потегля. По-късно и Националната 
система за изчезнали и неидентифици-
рани лица (NamUs) ще потвърди в свое 
разследване, че Молд не е пиел често и 
че във фаталната вечер е изпил някол-
ко бири в бара, преди да си тръгне.

Това е последният път, в който е ви-
дян, разказва webcafe. Мъжът изчезва 
безследно и на следващия ден е

обявен за издирване
Мистерията около неговото изчезва-

не остава без отговор почти 22 години.
Семейството му едва сега разбира 

какво се е случило с него, макар че но-
вините не са никак приятни. Отговорът 
на мистерията с изчезването на Молд 
се разкрива благодарение на сателит-
ните снимки в сайта Google Earth.

Човек, който някога е живял в квар-
тал на градчето Уелингтън във Флори-
да, разглежда Google Earth, когато за-
белязва нещо любопитно. В езерце, 
заобиколено от къщи, мъжът открил 
странен обект, който прилича на авто-
мобил.

Той веднага се обадил на свой познат, 
който все още живее в района близо до 
езерцето, и му казва какво е открил.

Приятелят бързо отишъл на мястото 
и с личния си дрон обследвал езерото. 
След това потвърдил подозренията - 
във водата има кола. Веднага след това 
се свързал и с шерифския офис.

Оказва се, че колата е в лошо състоя-
ние, коетo потвърждава, че дълго вре-
ме е стояла под вода. При изваждането 
й от езерото в нея е

открит човешки скелет
Кварталът около езерцето все още е 

бил в процес на изграждане по време-
то, когато Молд е изчезнал.

След като тялото му е открито, раз-
следващите се опитват да разберат как 
и кога колата на Молд е попаднала във 
водата.

Останките са били транспортира-
ни за идентифициране, а проверката в 
крайна сметка е показала, че тялото е 
именно на Уилям Молд.

Полицията в Палм Бийч предполага, 
че Молд е изгубил контрол над автомо-
била си и е паднал в езерото. При пър-
воначалното разследване обаче не е 
имало улики, които да насочат власти-
те към подобна хипотеза. Наскоро оба-
че изместване на водите в езерото е на-
правило колата видима.

„Няма как да установим какво се е 
случило преди толкова много години, 
какво е станало“, казва говорителят на 
полицията Терез Барбера.

„Всичко, което знаем, е, че той е из-
чезнал от лицето на земята и сега е на-
мерен.“

„Беше много шокиращо за всички 
нас“, споделя междувременно жител-
ка на квартала пред местна телевизия, 
след като научава новината. „Радвам се, 

че са го намерили... и той да си почине 
в мир.“

И макар развръзката да не е прият-
на, семейството на мъжа след две де-
сетилетия вече поне има яснота каква е 
била съдбата на техния близък.

Това не е единственият подобен слу-
чай. Три години по-рано 76-годишен 
мъж е открит в езеро в Мичиган. Жи-
тел на района забелязал потопена кола, 
докато украсявал коледната си елха. 
Оказва се, че превозното средство от-
ново е било видимо през Google Maps.

След 20 г.: Google Earth разкри 
изчезване във Флорида

XУилям Молд си тръгнал от бар в Палм  
Бийч Каунти и повече никой не го видял

Уилям Молд

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
азвам се Сунай Ремзи и съм на 
42 години. През 2003 г. от Бал-
канска фондация „Делта“ спе-
челих първа награда за най-
перспективна млада личност, 

а през 2005-та - първа награда от съща-
та фондация за най-добър млад поли-
тик. На 26 март 2007 г. след неприятен 
инцидент в моя град Силистра, довел до 
смъртен случай, бях осъден на 20 годи-
ни лишаване от свобода.

На 4 февруари 2021 г. бях освободен 
от затвора Белене условно, предсрочно, 
с остатък на присъдата ми 2 години, 8 
месеца и 12 дни. След като изядох много 
шамари и удари под кръста, от уроците, 
които ми поднесе животът, се изградих 

като мотиватор и иноватор. Тези позна-
ния споделям, разказвайки моите исто-
рии от един необикновен живот. Живот 
като на кино...

През нощта на 15 срещу 16 юни 2016 
г. в Турция се проведе неуспешен опит 
за държавен преврат. Беше бомбарди-
ран президентският дворец, атакуван 
беше турският парламент, имаше тежки 
сблъсъци между армията и полицейски-
те части, превзети бяха няколко телеви-
зии и болници. Брат се изправяше сре-
щу брата.

Основно с две имена и организации 
се свързваше организирането на неус-
пешния преврат. Първото е на пропо-
ведника Фетхулла Гюлен.

Той отдавна е 
изгнаник в САЩ

Гюлен е първият и основен полити-
чески наставник на сегашния държавен 
глава на Турция Тайип Ердоган. Смятан 
е за лидер на ислямската терористич-
на организация FETO. В Турция Гюлен е 
смятан за предател и неверник именно 
поради тази причина неговите привър-
женици са преследвани от сегашната 
власт. Един от тези потърпевши е фут-
болната легенда Хакан Шукюр.

Другите съмнения за организиране-
то на неуспешния преврат се свързва-
ха със светски ориентирани офицери от 
турската армия, привърженици на кема-
лизма. Предимно това е организацията 
„Ергенеком“, създадена и ръководена от 
пенсионирания вече бригаден генерал 
Вели Кючюк.

Днес ще ви разкажа за трите си сре-
щи с него в турския затвор „Kartal h-tıpi’ 
в Истанбул.

В края на 2007 г. Турция се тресеше 
от политически престрелки, скандали и 
страх от държавен преврат. Обстанов-
ката се беше нажежила, а ние, затвор-
ниците от „Картал“, всеки ден гледахме 

с интерес телевизия по дневния ред на 
страната. Един ден най-големият ди-
ректор на затвора - Али бей - ме изви-
ка спешно при него с още четирима 
затворници чужденци - двама иракча-
ни, един китаец и един сириец. Накрат-
ко ни обясни, че без много шум трябва 
да подготвим килиите sol b 2 и sol b 4 
за ВИП персони, които през януари ще 
бъдат задържани и изпратени в затво-
ра „Картал“. Учудихме се, но приехме да 
свършим работата. Сложиха ме за отго-
ворник на групата, защото само аз зна-
ех турски и английски, от строителство 
нищо не разбирах. Сутрин излизахме, 
вечер се прибирахме.

И на никой нито дума
На 28 декември 2007 г. издадохме 

обекта. Началникът беше доволен. Даде 
ни награди - право на допълнителна 
външна лавка.

На 26 януари 2008 г. по турските теле-
визионни канали съобщиха, че лидери-
те на Derın devlet („Дълбоката държава“) 
са задържани.

На следващия ден отивах към реви-
ра – стационара, и като преминавах от 
екстрата, се сблъсках с група възрастни 
мъже. Исках да премина бързо, но над-
зирателят ме помоли да изчакам да ми-
нат пенсионерите. Един от тях с очила, 
кафяв балтон и кепе, нисък, с мустаци, 
на висок тон ми каза: „Генч, аллах кур-
тарсън“ („Младежо, Аллах да те спаси“) 
и премина. Надзирателят му обяснява-
ше, че съм отговорник на затворниците 
чужденци. Старецът кимаше одобрител-
но с глава. След като минах през стацио-
нара, отидох на лавка и там от надзи-
рателя разбрах, че това е генерал Вели 
Кючюк. Прибрах се в килията и казвам 
на момчетата: „Тук са ония от „Дълбока-
та държава“. И един мой колега, Исмаил 
Бекташ, ми разказа за тях. Генерал Вели 
Кючюк основал и бил ръководител на 
тайните военни служби JITEM. Изклю-
чителен професионалист. Използвайки 
безспорния си авторитет както във во-
енните среди, така и сред известните 
светски личности и фактори в Турция, 
той става архитект на организацията 
„Ергенеком“. Това е организация, която 
подбужда към въоръжена борба сре-
щу законно избраното турско правител-
ство. Вели Кючюк и неговите сподвиж-
ници са в основата на организацията 
„Дълбоката държава“. С многото теро-
ристични акции предизвикваха стрес в 
Турция и временна нестабилност. Имен-
но с тази противоречива личност имах 
случайни три срещи в „Картал“.

Първата ми среща с него беше, когато 
помагах на надзирателя, отговарящ за 
библиотеката и книгораздаването. На-
пълнихме количката с книги и по пред-
варителен списък ги раздавахме килия 
по килия в сектор „В“. Дойде ред на кили-
ята на „Ергенеком“. Показа се само Вели 
Кючюк.

Подадох му три книги
Първата беше „Дерин Девлет“ („Дъл-

боката държава“) с автор Орхан Памук, 
втората - „Последен сигнал“ на извест-
ния в близкото минало германски вра-
тар Тони Шумахер, който през послед-

Българинът, който постави пиеса 
за Бенковски в турски затвор

СУНАЙ РЕМЗИ

X„Три пъти се срещнах с атентатора, 
който се опита да свали Ердоган“

Вели Кючук

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL


24 - 30 март 2021 г. 29

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

ните години се състезаваше за турския 
гранд „Фенербахче“, а третата - нещо от 
Елиф Шафак. После генералът за минути 
се заговори с надзирателя за политика-

та и се обърна към мен на същата тема. 
Аз му обясних, че отскоро, но пък с го-
лям интерес, следя и изучавам турската 
политика и религия. И развих моята тео-

рия кои са пречките 
към тогавашна дата 
- 2009 г., за влизане-
то на Турция в Евро-
пейския съюз.

Първата пречка, 
която посочих, беше 
проблемът на Тур-
ция с Кипър – има 
ли турска част или 
няма? Официално 
има такава, но на-
селението там каз-
ва друго. Като вто-
ри проблем посочих 
ПКК (кюрдска теро-
ристична организа-
ция за независимост 
на кюрдите - б.а.) Те-
роризмът беше взел 
връх в Турция. Все-
ки ден имаше уби-
ти турски войници. 
Този проблем тряб-
ваше да бъде разре-
шен радикално, и то 
с дипломация, а не с 
оръжие.

Третият проблем, който посочих, 
беше, че ако Турция влезе в Европей-
ския съюз, в парламента ще има значи-
телен брой евродепутати, което няма да 
се понрави на другите страни членки.

Посочих и други пречки, като слабата 
правна турска система, срастването на 
мафията с държавата, прекаления исля-
мизъм и други. Казах му, че аз лично ха-
ресвам Тайип Ердоган и че не с оръжие 
и кръв се бориш срещу властта, а това 
става по демократичен начин чрез из-
бори. Това на него естествено не му ха-
реса и разговорът приключи.

Втората ми среща с него беше, след 
като приключи представлението, на 
което бях сценарист и режисьор. Пред-
ставих пред ръководството на затво-
ра и колегите, лишени от свобода, теа-
тралната постановка „Георги Бенковски 
и Априлското въстание“. Тогава генерал 
Кючюк беше в публиката и уж ме поз-
драви

но направо ми се скара
каква наглост било да поставям такава 
постановка в Турция! Отговорих му, че 
аз съм преди всичко българин от турски 
произход, представих една много мал-
ка част от славната българска история 
и тя се хареса на публиката. С голямо 
уважение се отнасям и към османска-

та история, която би трябвало той до-
бре да познава, и ще е хубаво той сами-
ят да направи всичко необходимо, за да 
видим такава историческа постановка. 
Последните ми думи към него бяха: „Ис-
торията трябва да се помни и уважава“. 
Той нещо измърмори по мой адрес, не 
го разбрах и не го отразих. Така приклю-
чи втората ни среща.

Последната ни среща беше на порта-
ла на затвора „Картал“. Тогава ме пре-
веждаха в друг затвор - „Малтепе Л-3“. С 
генерал Кючюк си разменихме светка-
вични реплики. Той ми каза, че съм смел 
и образован мъж, и дано да получа по-
малка присъда в България. Аз му казах, 
че турската история ще го запомни, но 
не знам дали с добро или лошо. Поже-
лах му да не получава доживотна при-
съда без замяна. Него го взе специален 
конвой и никой тогава не знаеше къде 
ще бъде преместен.

Не знам дали е участвал пряко или 
косвено в организирането на неуспеш-
ния преврат, или някой друг от негово-
то обкръжение, не знам дали е жив. Бях 
чул, че е получил голяма присъда, която 
е невъзможно да се изтърпи в един съз-
нателен живот.

337 доживотни присъди получиха 
всички участници в неуспешния пре-
врат в Турция през 2016 година. Прези-
дентът Тайип Ердоган беше подкрепен в 
многомилионен митинг от всички поли-
тически формации и лидери в Турция.

Урокът, който ми остана от срещите 
ми с генерал Вели Кючюк, беше, че си-
лата е в парите, парите са сила. Какво 
правиш, като загубиш и двете?! Затова 
живей по-бавно, за да ти е сладък и спо-
коен животът!

Сунай Ремзи

Кадър от неуспелия атентант срещу Ердоган. 

Архив БТА

Бенковски, българският революционер, изправил се 
срещу тиранията на Османската империя

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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дини е издала паспорти на повече от 
100 000 македонски граждани, а още 70 
000 чакат ред, за да докажат българския 
си произход. Разминаването в числата е 
видимо и дава основание да се смята, че 
вероятно още повече македонци осъз-
нават българските си корени, но пред-
почитат да не си навличат главоболия.

Необходима е смелост, но и немал-
ко авантюризъм, за да твърдиш откри-
то днес в РС Македония, че си българин, 
така както албанците не се притесняват, 
че са албанци. Продължаващата линия 
за изкореняване на българщината тряб-
ва да се търси не толкова в учебниците и 
в историческите фалшификации, колко-
то в потискането на самосъзнанието на 
гражданите...

Македонците с българско самосъзна-
ние трябва да знаят, че има кой да ги за-
щити от тормоз, защото България може 
по всяко време да постави пред ЕС въ-
проса за тяхното право да се определят 
като българи. В този смисъл тя няма да 
бъде самотна, а ще срещне разбиране 
от всички държави, защото закрилата на 
малцинствата е един от фундаментите 
на човешките права в Европа. В София 
само президентът Румен Радев схвана 
колко е важно този проблем да се изка-
ра на преден план, вместо държавата да 
се върти в исторически омагьосан кръг, 
който е непонятен за другите европей-
ци. Заседанието, което свика на 1 март с 
участието на представители на служби-
те за сигурност, имаше за цел „адекватна 
защита на правата на българските граж-
дани зад граница, когато те са обект на 
атаки само заради националното си са-
мосъзнание"...

И премиерът Зоран Заев, и външни-
ят министър Буяр Османи веднага заеха 
отбранителна позиция и започнаха да 
обясняват, че са готови да стигнат чак до 
промени в конституцията, за да покажат 
колко са добронамерени към граждани-
те с българско самосъзнание. Те много 
добре разбират къде са уязвими, кога-
то трябва да доказват изпълнение на ба-
зовите критерии за членство в ЕС. Буяр 
Османи обаче разкри на 5 март, че „този 
въпрос не е бил част от обсъждането на 
двустранните отношения със София и 
не е забелязал интерес той да бъде пов-
диган“, както съобщи агенция МИА, ци-
тирана от БГНЕС.

Ще излезе, че правителството на Бой-
ко Борисов въобще не забелязва съ-
ществуването на българи в Македония.

Може би си мисли, че те не са малцин-
ство, а са мнозинство, но не смее да го 
изрече. Затова пък Каракачанов се из-
яви отново на 15 март: „България няма 
нито териториални, нито малцинствени 
претенции спрямо РС Македония. Ни-
кой от нас не иска те да се отказват от 
своята (македонска - б.р.) идентичност.“ 
Думите му имаха за цел да замажат гафа 
с провокативната му осмомартенска 
картичка, върху която личаха контурите 
на несбъдналата се Санстефанска Бълга-
рия.

За да има успех, България трябва да 
покаже загриженост за всеки македо-
нец, който би се е присъединил към 
инициатива от типа #Аз също съм бълга-
рин в Македония!

СВЕТОСЛАВ 
ТЕРЗИЕВ

#Аз също съм българин 
в Македония

 блог

Капаци ли сложи на очите си българ-
ската дипломация, та продължава да 
търси в задънена улица подход към РС 
Македония? След като блокира старта 
на преговорите на Скопие за присъе-
диняване към ЕС, изпадна в европейска 
изолация и сега се лута какво да прави.

Външната министърка Екатерина За-
хариева е безпомощна, защото не излъч-
ва никакви идеи, а остави дипломатиче-
ската инициатива на военния министър 
Красимир Каракачанов, който в качест-
вото на лидер на ВМРО се развъртя с 
охота като слон в магазин за порцелан. 
Премиерът Бойко Борисов нахлупи лю-
бимата си шапка невидимка, с която се 
спасява в деликатни международни си-
туации, и едва миналия вторник успя да 
произведе свързана мисъл за българо-
македонските отношения...

Много по-смислени сигнали за изли-
зане от безизходицата идват от маке-
донска страна, и то не от политически-
те среди. Един 37-годишен певец подаде 
ръка на България през границата, но тя 
се стъписа, без да знае как да реагира. 
Васил Гарванлиев от Струмица, който ще 
представи РС Македония на тазгодиш-
ния конкурс на „Евровизия“ в Ротердам 
през втората половина на май с песента 
Here I stand ("Тук стоя"), се изправи сме-
ло пред своите сънародници насред ан-
тибългарската истерия и заяви: „Аз съм 
българин". Нечувана публична дързост. 
Направи го не отнейде в чужбина, къде-
то е израснал, а от родния си град, къ-
дето се върна преди три години. Без да 
се стресне от надигналия се вой, той за-
яви на 15 март във Фейсбук: „Бугарски-
от пасош го имам 20 години – така реши 
фамилијата барајќи безбедност и идни-
на за нас! – Пред вас стојам без глума, со 
моето срце во ваши раце“. За български-
те си корени обясни, че идват от баба му 
по бащина линия, която е от село Игра-
лище, недалеч от Петрич.

„Тук стоя и съм българин“ - тези думи 
трошат най-строгото табу в РС Македо-
ния, където според официалната поли-
тика българите са толкова незначително 
малцинство, че при броене на жителите 
попадат в графата „други“ заедно с „ес-
кимосите“ и „марсианците“ (както се пи-
шат подигравателно някои). Последното 
преброяване е правено преди 19 годи-
ни, а през април т.г. предстои ново. В 
официалния архив на скопския статис-
тически институт е записано, че през 
2002 г. са се осмелили да се определят 
като българи едва 1417 души. България 
пък твърди, че през последните 10 го-

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

„Какво да коментирам, 
ядосват се, даже някои 
футболисти плачат в 
съблекалнята.“
Така треньорът на ЦСКА Бруно 

Акрапович описа накратко 
срещата с „Берое“, загубена от 

червените с 0:1

„Колко живота трябва да вземе 
това „грипче“, за да разберем, че е 
безопасно.“

Така говорителят на „Спешна 
помощ“ Катя Сунгарска коментира 

безотговорното поведение на много 
българи по време на пандемията

„В България свободата на словото е 
толкова свободна, че трудно се сравнява с 
другите държави.“

Бойко Борисов в отговор на въпрос на 
австрийски журналист дали искането на 

компенсации от ЕС за ваксините може да го 
спаси преди изборите

„България е новата 
Германия - терен на 
сблъсък на специалните 
служби на Русия и САЩ.“

Това каза бившият 
съветник в ДАНС и 

обвинен, а впоследствие 
оправдан като 

ръководител на 
престъпна група Алексей 

Петров

„Новите кебапчета на изборите са 
ваксините. Правят се списъци на тези, 
които да бъдат ваксинирани за изборите.“

Мария Капон по време на предизборен дебат

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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40
 в цифри

км/ч достигат ветрове-
те на Юпитер. Това е три 
пъти повече, отколко-
то достигат ветровете 
на най-силното торнадо 
на земята. Астрономи от 
Бордо проследиха моле-
кулите, оставени от ко-
метата Шумейкър-Леви 9, 
която се блъсна в Юпитер 
през 1994 г. Така откриха, 
че някои от ветровете са 
толкова силни, че породе-
ните от тях бури са по-ши-
роки от земята, а на висо-
чина достигат 900 м.

място в световната 
класация на щастието 
заема България. Това 
стана ясно от публику-
вания доклад на ООН 
за щастието, която вся-
ка година кара хора от 
149 държави да изме-
рят нивото на щастие-
то си. На първо място и 
тази година е Финлан-
дия. Преди България са 
Непал и Малдивите.

слаби земетресения бяха 
регистрирани през по-
следната седмица близо 
до столицата на Ислан-
дия Рейкявик преди из-
ригването на вулкана Фа-
градалсфял. Той започна 
да бълва лава, след като 
не беше активен близо 
900 години. Изригването 
е определяно като малко, 
на моменти лава била из-
хвърляна на 100 метра ви-
сочина.

40 000 

88-мо
писма, писани на ръка и 
напечатани от Лейди Дая-
на, ще бъдат продадени на 
търг във Великобритания. 
Те са написани от принце-
сата на Уелс до приятеля й 
Роджър Брабмъл между 1990 
и 1997 г. Писмата са само част 
от 36-те комплекта артику-
ли, които участват в търга. 10 
от тях вече са продадени за 
общо 24 хиляди долара.

1448 
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З
дравето е най-голямото богат-
ство. От него зависи развитие-
то ни и постигането на мечтите 
ни. Здравето е не само състоя-
нието на нашия организъм, но 

и на мислите и чувствата ни. То е първо-
то благо в живота ни и основа на всички 
останали блага.

Медицината на Запада е един от най-
бурно развиващите се клонове на на-
уката в последните 100 г. Няма човек, 
който да отрича изключителните дос-
тижения в тази област – от сърдечните 
трансплантации до генното инженер-
ство. Успоредно с нея се засилва инте-
ресът към традиционната медицина на 
света.

Азия, Африка, Америка, Австралия и 
Океания, пък и Европа са необятни съ-
кровищници на познание за здравото 
тяло и здравия дух. Онова изначално 
познание на десетки хиляди поколе-
ния хора, които са ползвали единствено 
природата за балансиране и хармонизи-
ране на своето здраве.

Положителната нагласа и положител-
ните емоции водят до отделянето на 
хормони, които подпомагат съпротиви-
телните сили на организма при борба-
та с инфекции и други видове заболява-
ния. Не се фокусирайте върху болестите 
и в това как да ги избягвате. Смейте се 
повече, обръщайте внимание на хуба-
вите неща около вас. Стресът е доказан 
причинител на много съвременни боле-
сти. Разтоварвайте се редовно от него 
чрез разходки на открито, приятни за-
нимания и почивка.

Постарайте се да приемате

разнообразна 
пълноценна храна

сурови плодове и зеленчуци, ядки и пъл-
нозърнени храни и по-малко обработе-
ни храни. Избягвайте храни с наличие на 
консерванти, подобрители, оцветители, 
подсладители и др. химически съставки. 
Избягвайте газираните напитки, намале-
те алкохола. Приемайте повече вода и 
натурални сокове. Яжте прясно пригот-
вена храна, ограничете солта и захарта.

Сухият въздух в затворените помеще-

ния е особено пагубен за ко-
жата и за здравето като 
цяло. Прекарвайте 
колкото можете пове-
че време на открито. 
Създайте си прави-
ло да стоите навън 
поне 45 мин. на ден 
и го спазвайте. За 
малките деца прес-
тоят навън трябва да 
бъде поне 1 час. Така 
вирусните заболявания 
рязко ще намалеят, кожа-
та ни бъде по-свежа и настро-
ението и цялостният тонус на орга-
низма ще се подобрят значително.

Създайте си навици през уикенди-

те да прекарвате колкото 
може повече време сред 

природата, на чист 
въздух. Ако времето 

навън е много лошо 
и не позволява из-
лизане, проветря-
вайте стаята, в коя-
то работите или 

спите, по-често.

Започнете 
да се движите

Ако не разполагате с 
време и възможност, отде-

ляйте по 30 мин. на ден за активно 
движение - гимнастика, тичане, или по 
един час за спокойна разходка. Така ще 

подпомогнете работата на кръвообра-
щението, метаболизма, костната си сис-
тема, сърцето.

Имунната система при възрастен чо-
век нуждае от минимум 5 часа сън, за 
да се възстанови напълно. Безсънните 
нощи намаляват съпротивителните ни 
сили. При децата сънят трябва да е два-
три пъти повече, в зависимост от въз-
растта.

Когато чувствате преумора, отпусна-
тост, апатичност или раздразнителност, 
приемайте силно витаминозна храна, 
както и естествени продукти, които съ-
държат вещества с изявено противовъз-
палително, болкоуспокоително, тонизи-
ращо и имуностимулиращо действие. 
Тъй като

това не са лекарствени 
продукти

а естествени съставки, те могат да се 
приемат не само по време на болест, но 
и когато сме здрави, за да подсилим ор-
ганизма си и да му помогнем по-лесно 
да се справя с физически и психически 
дразнители.

Естествени имуностимулатори са мас-
ла от ехинацея, баптиста и кипарис. Те 
притежават силни имуностимулиращи 
свойства, но когато се приемат комби-
нирано, увеличават броя на съпротиви-
телните вещества и повишават тяхната 
ефективност.

Чаят от липа има силно тонизиращо, 
противовъзпалително и имуностиму-
лиращо действие. Особено подходящ е 
при настинка и грип.

Истинският пчелен мед съдържа мно-
го калций, магнезий и натрий, както и 
желязо и мед.Той има изключително

силно бактерицидно 
действие

Не забравяйте всеки ден да си похап-
нете поне две лъжички мед.

Чесънът съдържа действащото като 
антибиотик вещество алицин, което мо-
билизира клетките, убиващи микробите 
в организма.

Клеевата тинктура е пчелен продукт 
на спиртна основа със силно имунос-
тимулиращо и противовъзпалително 
действие. Може да се приема както про-
филактично, така и за борба с различ-
ни видове инфекции. Подобно действие 
имат и други пчелни продукти като про-
полис, пчелно млечице и пчелен пра-
шец. 10 капки клеева тинктура, разтво-
рени в 10 мл физиологичен разтвор, са 
прекрасни естествени капки за нос, кои-
то отпушват носа и помагат по напълно 
естествен начин да преборим хремата.

Стресът: 
Няколко 

съвета как да 
му се опълчим

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

ния е особено пагубен за ко-
жата и за здравето като 
цяло. Прекарвайте 

-

бъде поне 1 час. Така 
вирусните заболявания 
рязко ще намалеят, кожа-
та ни бъде по-свежа и настро-

те да прекарвате колкото 
може повече време сред 

природата, на чист 
въздух. Ако времето 

навън е много лошо 

спите, по-често.

Започнете 
да се движите

Ако не разполагате с 
време и възможност, отде

Обръщайте внимание на хубавите неща около 
вас и избягвайте да мислите за болести

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Обезпокоителната 
красота на Dior

К
ожа, тюл и кадифе във вълну-
ващи комбинации показа мод-
на къща Dior по време на Сед-
мицата на модата в Париж в 
началото на март. Новата ко-

лекция за есен-зима 2021 на Мария Гра-
ция Киури носи името „Обезпокоителна 
красота“ и бе представена в огледалната 
зала на двореца Версай.

Камерата проследи танцьори, дефили-
ращи през нощта на запълнените с мъгла 
подиуми, за да наподобят външния вид 
на модели от 17-ти век, докато се впускат 
и излизат от сенките.

В тъмната приказка на Dior, която 
включваше черни кожени рокли с буфан 
ръкави, рокли от тюл в стил принцеса и 
кадифени палта сред зимните стилове, 
девойките в беда изчакват да бъдат спа-
сени.

„Не съм обсебена от идеята за принце-

са. Всяка жена иска

да играе различен герой
с различни дрехи, да бъде в един момент 
войник, а след това принцеса“, каза ди-
зайнерката Мария Грация Киури в интер-
вю, цитирана от NOVA. Киури - която се 
опитва да открои явна феминистка пози-
ция върху своите дизайни - каза, че е ис-
кала да преосмисли четенето на приказ-

ки като истории за пълнолетие.
Намигването към миналото в колек-

цията варираше от леопардовия принт, 
представен от основателя на марката 
Кристиан Диор през 1947 г., до яркочер-
вения цвят, който използва, за да привле-
че погледите, както и емблематичния мо-
тив на канапирането на ватирани якета.

Другите визии включват панталони със 
златиста нишка, съчетани с късо яке, рок-
ли в бродерия и авиационен външен вид.

Dior въведе зрителите в най-извест-
ната зала на Версай в момент, когато 
френските културни институции оста-
ват затворени за обществеността поради 
пандемията от коронавирус. В разкош-
ната зала марката добави огледала, по-
крити с восък и бодли, проектирани от 
италианската художничка Силвия Джам-
броне, добавящи красота към мистична-
та атмосфера.

Модната марка 
представи новата 

си колекция  
в двореца Версай

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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П
ървият квартал от 3D пpин-
тиpaни къщи в САЩ се готви 
да изникне в Калифорния. 
Плановете са той да се със-
тои от 15 къщи по 595 000 

долара всяка.
Кварталът в Южна Калифорния ще 

бъде вдигнат от кoмпaниятa Раlаrі Grоuр 
въpxy пapцeл зeмя oт нaд 20 дeкapa в 
кypopтния гpaд Paнчo Mиpaж, кoйтo ce 
нaмиpa близo дo Пaлм Cпpингc, пишe 
СNN.

Kъщитe щe ca eднoeтaжни и c плoщ 
oт 1450 квaдpaтни мeтpa. Плaниpa ce 
дa ce изгpaдят oт здpaв, oгнeycтoйчив, 
вoдoycтoйчив и ycтoйчив нa тepмити 
мaтepиaл cпopeд ocнoвaтeля нa Раlаrі 
Grоuр Бaзил Cтap.

Kъщитe щe бъдaт нaпpaвeни oт мoдyл-
ни пaнeли, кoитo ce oтпeчaтвaт oт кoм-
пaниятa Міghtу Вuіldіngѕ във фaбpикa 
в Oyклaнд и ce cглoбявaт диpeктнo нa 
cтpoитeлнaтa плoщaдкa, кaзвa Cтap.

Пo дyмитe нa Cтap кoмпaниятa мy ce 
e фoкycиpaла върху 3D пpинтиpaни 
жилищa, зaщoтo e пo-икoнoмичнo. „3D 

пpинтиpaнeтo e peвoлюциoнeн нaчин зa 
изгpaждaнe нa жилищa, c кoйтo нaпъл-
нo ce eлиминиpaт излишнитe oтпaдъци.“

Жилищaтa щe ca

c пo тpи cпaлни и двe бaни
и щe ce пpeдлaгaт c плyвeн бaceйн. Щe 
ce зaxpaнвaт cъc cлънчeвa eнepгия.

Cpeднaтa цeнa нa жилищe в Paнчo 
Mиpaж e 825 738 дoлapa. Раlаrі Grоuр 
cмятa дa зaвъpши пpoeктa дo пpoлeт-
тa нa тази гoдинa. Kъщитe щe мoгaт дa 
ce cглoбяват eднoвpeмeннo c изгpaж-
дaнeтo нa пътищaтa и 
инcтaлиpaнe нa кoмyнaл-
ни ycлyги нa oбeктитe.

Toвa нe ca пъpвитe пo 
poдa cи къщи. Mинaлия 
мeceц кoмпaниятa пycнa 
зa пpoдaжбa 3D пpин-
тиpaнa къщa в Pивъpxeд, 
Hю Йopк, c цeнa 299 999 
дoлapa.

Kъщaтa e c плoщ oт 
oкoлo 130 квaдpaтни 
мeтpa. Ocнoвитe и cтe-
нитe щe бъдaт изцялo 
нaпpaвeни c 3D пpинтepa.

Bpeмeтo зa oт-
пeчaтвaнe нa cтeнитe 
oтнeмa oкoлo 48 чaca, 
cпopeд Kъpк Aндepceн, 
диpeктop нa oпepaтив-
ния oтдeл зa ЅQ4D. Toй и 
кoлeгитe мy пpoeктиpaт и 
изpaбoтват cвoй coбcтвeн 
пpинтep.

„Bзexмe идeятa зa 
плacтмacoв 3D нacтoлeн 
пpинтep и иcкaxмe дa 
гo нaпpaвим мнoгo пo-
гoлям“, кaзa Aндepceн.

Cтpoeжът нa пpинтиpaни къщи e знa-
читeлнo пo-бъpз и oкoлo 30% пo-eвтин 
oт къщитe, пocтpoeни пo тpaдициoнeн 
мeтoд, кaзвa Aндepceн.

Пpи пpинтиpaнeтo нa къщи oбик-

нoвeнo ce изпoлзвa мaлкo мaтepиaл 
и нe ce пpoизвeждa никaкъв oтпaдък. 
Texнoлoгиятa e чиcтa, a

къщaтa 
e eнepгийнo eфeктивнa

He вcички в cтpoитeлнaтa индycтpия 
ca въoдyшeвeни oт тoзи пpoцec и 
имa cмeceни oтзиви. Cкeптицизмът e 
пpиcъщ cpeд пo-cтapитe пpeдcтaвитeли 
нa индycтpиятa, oтбeлязвa тoй.

„Xopaтa вepoятнo нe ca пoдгoтвeни 
зa нaчинa, пo кoйтo тoвa щe пpoмeни 

cтpoитeлcтвoтo. Toвa e caмo нaчaлoтo“, 
кaзвa Aндepcън.

3D пpинтиpaнитe къщи нe ca нoвocт. 
Oщe пpeз 2018 г. във фpeнcкия гpaд Haнт 
бeшe фaкт пъpвaтa къщa, „пocтpoeнa“ 
чpeз тaзи тexнoлoгия.

Първият квартал от 3D 
принтирани къщи в САЩ
XТой ще се издигне в Калифорния, а всяко от жилищата ще струва $595 000

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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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 фир-
ма набира Owner Operators. Предлагаме Hazmat, 
expedited, сухи и reefer товари. Добро и коректно 
заплащане. Моля обадете се на Симона тел:(847)-
261-4912 еxt. 107 8472614912 №18464
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 ком-
пания 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 шофьор за 
box truck 26ft (class c). Заплащане 35% от оборота. 
За предпочитане с опит, но може и без, само тряб-
ва да можете да карате ръчни скорости. 630 930 
1955 - Иван 6309301955 №18469

Chicago + suburbs
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 -$1600 
на седмица.Платен отпуск след 8 месеца в ком-
панията. Минимум 2 години опит. За повече ин-
формация:7739481286- Георги №18492
CDL -DRIVERS , 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, NEED DRIVERS 
FOR LINE FROM IL-NC SINGLE 0.65 IL-CO FOR TEAM 
0.80 8472542504 №18503
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Транспортана компа-
ния предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! Без чакане за товари! Midwest 
Accounts! Strong 24/7 Dispatch! Предимно леки 
товари! Direct Deposit всеки петък! Fuel Discounts 
- up to $0.70 / gal. Коректно отношение! 847-665-
9273 или 847-483-8787 №18505
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим шофьор със 
CDL за pick up and delivery. Заплащане според опи-
та. За информация търсете Зорница (224)659-2356. 
№18513
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна ра-
бота . За информация търсете Зорница (224)659-
2356. №18514
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресторант Авеню-
БГ търси сервитьори full and part time.За повече 
информация моля позвънете на 630 885 1266. 
№18516

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

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

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

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

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

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

МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP 
IN BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
МЕХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕ-
ТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМ-
ПАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШО-
ФЬОРИ С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 
2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕ-
ЛЕФОН 630-422-5488 ГАБИ №18519

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta 
Wholesale Tire is a fast-expanding 
company and we are looking to hire 
responsible, hardworking, reliable, 
self-motivated drivers. You will drive 
brand new Isuzu trucks. Year: 2021 
Requirements: - MUST have clean 
valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - 
Every day at home!!! - Brand New Isuzu 
Trucks Year: 2021 - Regular driver’s 
license/ CDL is not required Business 
hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm 
- Saturday: 8am – 2pm Our warehouse 
is located in Wood Dale, IL. Phone 
number: 630-509-3722!!! №18520

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. №18489OTR 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-$0.70 cpm! 7736036413 
№18426
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ШОФЬОР С КЛАС, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK Transportation 
набира контрактори за PU/Delivery.53,26 ft 16 ft, 
шофиори С клас заплащане 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 камиони в 
Schaumburg търси да назначи човек за почиства-
не 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 ком-
пания набира Drivers and Owner Operators. Леки 
товари, отстъпки на горивото, ремаркета, 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
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 Фрейтлаинер 
глайдер с книжен лог бук и dry van. Плащаме всич-
ки мили, екстра стопове, престой, бонус за чиста 
дот проверка. Заплащане на 1099 с директен депо-
зит. Изискват се 2г. стаж 3128859679 №18403
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
STEADY LINES , 
Цена US$ 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-опитни-
те с чисто досие водачи. Специално отношение 
и най-добро заплащане (до70ц/миля или до 350/
ден).За диспечер с 20г. опит в транспорта.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 транспортна 
компания търси шофьор със CDL. Заплащане спо-
ред 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, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

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

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
OWNER OPERATES , 
Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, Transportation 
company located in Florida and is looking to add 
more OWNER OPERATORS to the � eet. We are in 
trucking industry for 15 years and we have an 
excellent Safety Rating.Our service for dispatch is 
%10 if need more info contact .iVAN TEL 9415869366 
OR SONYA 941 586 9386 №18509
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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: 
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни 
и празни мили платени * $50 Допъл-
нителен стоп * $150 Layover * 90% За 
оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic 
* 2020/21 Reefers * OTR Изисквания: 
* HAZMAT and TANKER endorsements 
* CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

CDL - 0.80C-0.65C, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60173, Need team or 
single drive for loads from IL-CO ,IL,NC,PA,NJ,KS,MS 
more info 224 595 9798/847 254 2504 №18504
CDL A DRY VAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, С опит и чист рекорд.
Специално отношение.За контрактор/диспечер 20 
год в бизнеса.Старт веднага.Каране,pay и почивка-
по договаряне. 7734128280 №18383

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
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа като де-
тегледачка. Живея в Mount Prospect. Телефонът ми 
е: 6306706610. №18512
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
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Rent, 2 Bedroom, 1,5 
Bathroom, Apt. $1300 in EGV ZIP 60007. Walking 
distance to Downtown, Elementary, Middle, High and 
Bulgarian School. Rent Inc.-Parking, Water, Heating, 
Gas. Tenant pay Electricity. Phone: 6308902571 
№18506
MASTER BEDROOM, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60193, Самостоятелна 
стая с нова баня + гараж в напълно обзаведен 
2bed/2bath townhouse в Schaumburg. Просторен 
хол на 2 етажа, паркет, централен климатик и пар-
но. Нови уреди Samsung. Патио към парк, 2 басей-
на и тенис кортове. Близо до Super Target и други 
магазини. №18510
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 дву-
стаен апартамент в Шилер парк с тераса, парко 
място, централен климатик и отопление, перал-
ня-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 обзаведена 
стая под наем в уютен апартамент, на супер лока-
ция 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 консумативи+ интер-
нет ,бепплатна пералня със сушилня.Депозит за 
един месец .Без договор ,но за кратък период/по-
малко от една година / наемът 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 обзаведена 
стая под наем в двустаен апартамент в Ломбард.. 
$550 на месец. Тел.312-799-1138 №18370

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 запознанство 
с жена до 40 години,за сериозна връзка с цел 
брак.35 годишен,не пия,не пуша,моля само се-
риозни момичета mail:white_fang87@yahoo.com 
№18374

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 ин-
вестираме и да има добри доходи от вашето вло-
жение. Ползи и видове възможности за инвести-
ция. За повече имформация и въпроси се обадете. 
8474630199 №18399
VHS КАСЕТИ НА DVD, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите до-
машни филми като ги презапишете на DVD преди 
касетите да станат неизползваеми. Презапис от 
VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 
№18380
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. За-
пазете вашите стари ленти като ги направите ди-
гитални 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 отлични резулта-
ти. бързо и евтино.speak russian and english.теле-
фон:(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 стъклоподемници, вода-
чи 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
АУДИ А4 2013, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 60016, Ауди А4 2013 го-
дина в отлично състояние. 103785 мили. Цена 
10,800. Ако сте заинтересовани моля обадете се на 
5089013010 №18511
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 ин-
формация 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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В 
Североизточна Индия се на-
мира селището Черапунджи 
– най-дъждовното място на 
Земята. Там местните хора до-
казват, че човекът и природата 

могат да живеят в пълна хармония, при 
това вече 500 години.

„Земя на облаци“ или „обител на дъ-
ждове“ – това е името на село в щата Ме-
галая. Според „Книгата на рекордите на 
Гинес“ това е най-влажното място на на-
шата планета. От юни до септември му-
соните носят влага от Бенгалския залив. 
Кондензира се над плато в Източните 
планини Хаши и пада при силни валежи, 
буквално наводнява околностите. Тези 
дъждове носят годишно 11 871 куб. м 
вода. За сравнение, в Лондон падат 554.

Местните жители, работещи на откри-
то, намерили собственото си спасение от 
непрекъснати валежи. Те

тъкат огромни „чадъри“
от бамбукови и бананови листа, които се 
държат на главата, докато ръцете остават 
свободни.

Изненадващо, когато сезонът приклю-
чи, идва време на силна суша, през коя-
то има недостиг на питейна вода и хората 
трябва да изминат дълги разстояния, за 
да попълнят запасите.

Но тези места са известни не само с 
дъждове. На 16 км от Маусинрам се на-
мира град Черапунджи, който заема по-
четно второ място по влажност. Там живи 

мостове растат от преплетени корени на 
дърветата.

Ficus elastica (каучуково дърво) е дале-
чен роднина на фикуса на нашите перва-

зи. Отдавна местните жители забелязват 
уникалната сила и еластичност на коре-
ните на това дърво и с тяхна помощ ре-
шават проблема с пресичането на реки в 
околностите на града.

За да се сдобият с мост, те оплитат и на-
сочват корените на каучуковото дърво 
по такъв начин, че да достигнат отсрещ-
ния бряг, където отново се вкореняват. 
След известно време корените стават 
достатъчно здрави и се получава мост.

Някои от живите мостове са дълги по-
вече от 30 метра и за създаването им са

били нужни 10-15 г.
С течение на времето мостовете рас-

тат и стават по-силни, така че да издър-
жат повече от 50 души наведнъж. Някои 
от „живите мостове“, използвани от жите-
лите и туристите всеки ден, са на възраст 
над 500 г.

В село Нонгиате расте един-единствен 
по рода си двуетажен „виадукт“, напом-
нящ смътно на Тауърския мост в Лондон. 
Вярно е, че за да вървите по него, тряб-
ва да работите усилено и да преодолеете 
няколко часа планински преходи – село-
то се намира на надморска височина над 
2 хиляди метра.

500-годишните живи 
мостове на Индия
XЧерапунджи е най-влажното и дъждовно място на земята

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.zneimerlaw.com/
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Астрологична прогноза 
24 - 30 март 2021 г.

ОВЕН
Спокоен период и материал-
но успешен. Не са изключени 
обаче проблеми, свързани с 
вашата работа. Не е желател-
но да взимате пари назаем. 

Общувайте и се движете повече. Добро време за 
отдих, за занимания с психология и за упражня-
ване на безопасни спортове. Ситуацията около 
вас ще се промени, ще се разчисти пътят напред, 
ще се намери нужният подход и в любовните 
връзки. Радвате се чудесни отношения в семей-
ството, което ще ви помогне да си починете и да 
се заредите с нови сили.

РАК
Няма да съжалявате за похар-
чените пари, защото знаете, 
че ги харчите за неща, които 
си заслужават. Бъдете внима-
телни, ако развивате успешен 

семеен бизнес, защото роднини искат да рабо-
тят с вас. Необвързаните може да срещнат нова 
любов, но имайте предвид, че отношенията или 
ще забуксуват, или няма да се развият веднага. 
Пред вас се очертава предложение за доходна 
работа. Периодът ще е подходящ за посещение 
на зъболекар и за разни разкрасителни проце-
дури.

ВЕЗНИ
За някои от вас периодът 
дори ще е скучен, въпреки 
осъществените контакти в 
обществените среди, неанга-
жиращите срещи с приятели 

или провеждането на делови преговори. Мал-
ко по-нервен е, защото е свързан и с даване на 
пари, а това никому не е приятно. Може да ре-
шите успешно любовен проблем. Ще изпитате 
истинско удоволствие от работата си към мо-
мента. Ще възникват лични ангажименти при 
реализирането на желани цели. Повечето ще 
мислят отново за работа, пари, срещи и сделки.

КОЗИРОГ
Събитията ще се подреждат 
неособено удачно, но и се-
риозни проблеми няма да 
има. Продължавайте със за-
почнатото и не бързайте да 

се захващате с нови дейности. Помислете и 
сами ще се убедите, че в създалата се ситуация 
това е най-правилната тактика. Старайте се да 
избягвате спорове с шефовете: резките думи, 
казани в изблик на гняв, дълго време няма да 
ви бъдат простени. Възможни са подаръци и 
успешни покупки, а не са изключени и прият-
ни сюрпризи, подготвени от близките.

ТЕЛЕЦ
Периодът ще е привидно тру-
ден, но и успешен. Това не 
трябва да ви кара веднага да 
харчите пари за себе си и за 
приятелите си. Не предизвик-

вайте ръководството, за да не останете без ра-
бота. Изясняват се нещата и в любовта. Грижите 
по семейството ще отстъпят място на по-въл-
нуващи занимания, на които ще се отдадете с 
желание. Грижете се добре за здравето си и за 
нещо не по-малко важно – за спокойствието си. 
Свършете важното и неотложното до обяд.

ЛЪВ
Голяма част от вас ще бъдат 
в непрекъснато движение. 
Обърнете внимание на отно-
шенията, които поддържа-
те с приятели и близки род-

нини. Не прекалявайте с капризите си, защото 
може да се озовете на ръба на изолацията. Не 
се претоварвайте излишно, все пак работата 
няма да избяга. Бъдете старателни и се заеме-
те с належащите работни задачи. Не е разумно 
да вземате пари в заем. Избягвайте да влизате 
в конфликт с хората в дома си и с членовете на 
семейството си.

СКОРПИОН
Периодът никак не е подхо-
дящ за бизнес и за свързана 
с финанси работа, възможно 
е да се стигне до обърква-
ния или недоразумения по 

случайност. Внимавайте да не възникнат не-
разбирателства и да попаднете в конфликтни 
ситуации в отношенията с човека до себе си. 
Прекарайте време със семейството си, ако ви е 
възможно да се приберете около обед, заведе-
те близките си на разходка. Добре ще е да отде-
лите внимание на партньора, да се погрижите 
за здравето си, да спортувате.

ВОДОЛЕЙ
Вечерите е най-добре да пре-
карате вкъщи, с най-близките 
си хора, отлагайки светски-
те развлечения. За пътуване 
това не е най-подходящият 

период, защото много време ще бъде похабено. 
Старайте се да довеждате всичко започнато до 
край. Това, което остане недовършено, ще оста-
не при това положение доста дълго време. Пос-
тарайте се да бъдете самостоятелни и с това ще 
заслужите приветствия. Съжденията ви са ори-
гинални и нетрадиционни, а и при това са съ-
вършено верни.

БЛИЗНАЦИ
Бъдете умерени, грижете се 
добре за здравето си и за спо-
койствието в семейството ви. 
Колкото и да ви е неприят-
но, обстоятелствата ви при-

нуждават да се заемете с работа, която няма 
да ви донесе полза. Не посягайте към финан-
совите спекулации. Ще последват тежки поч-
ти неразрешими проблеми. Ако имате възмож-
ност, пътувайте със семейството си. За новите 
ви проекти дайте инициативата на другите. Не 
пропускайте да отделите време, което да посве-
тите само на себе си, ако имате нужда от това.

ДЕВА
Избягвайте срещите и запоз-
нанствата, особено деловите, 
за да не страдате разочаро-
вани и тънещи в безпаричие. 
Обърнете внимание на парт-

ньора си, ако сте го наранили, не се колебайте 
да се извините и да направите нещо специал-
но за него. Работата ви спори, ако сте активни 
и не се занимавате с чужди проблеми. Период-
ът е подходящ да се погрижите за себе си. Ще 
е подходящ и за занимания с изкуство. Съвър-
шенство и перфекционизмът, дори в дребните 
детайли, определят поведението ви.

СТРЕЛЕЦ
Време е да си дадете почив-
ка и да се порадвате на жи-
вота. Доста изнурително е да 
планирате бъдещето, особе-
но ако нямате ясна представа 

за онова, което се случва в настоящето. Всъщ-
ност имате представа за настоящето - знаете 
не по-лошо от другите какво става. Но тъй като 
сте сериозен и проницателен човек, може да 
си дадете сметка какво щастие ви дава вашият 
свят. Ако го направите, ще увеличите шансове-
те си плановете, които правите, да са разумни 
и ефективни.

РИБИ
Периодът е доста напрегнат 
и емоционалният фон едва 
дали би могъл да бъде наре-
чен благоприятен. Не се опит-
вайте да урегулирате семей-

ните разногласия, възникнали не по ваша вина, 
тъй като ще стане по-лошо. За разлика от тях, в 
романтичните отношения може да проявявате 
инициатива - смелите крачки водят към целта. 
Възможни са спорове с нови познати или с хора, 
които срещате много рядко. Колкото и да сте 
уверени в своята правота, вслушайте се в мне-
нието на опонента.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Сиренето „Крема“ се разбива с 
пудрата захар до получаването 
на гладка смес.

Към нея се прибавя заквасената сме-
тана и продуктите се разбъркват стара-
телно с лъжица, докато се получи хомо-
генна смес.

Тя се разпределя в десертни чаши, в 

които има измити свежи ягоди.
Десертът се декорира с нарязаните 

плодове и се поднася веднага или се 
съхранява в хладилник.

Пилешкото месо - най-добре от 
бут и без кожа - се задушава в 
половината от маслото в тиган, 

докато се сготви. След това се подпра-
вя със сол и черен пипер.

Карфиолът, броколите и морковът се 
нарязват на хапки и се варят в подсоле-
на вода до готовност и поотделно, като 
готовият зеленчук се вади от водата. 
След това се отцеждат.

Месото и зеленчуците се поставят в 
тавичка, поръсват се с парченца мас-
ло и настърган кашкавал. Изпичат се в 
силна фурна за 15 мин. Ястието се под-

нася горещо.
По желание кашкавалът може да се 

нареже на кубчета и да се разпредели 
вътре между продуктите.

Също така, по желание може да доба-
вите и 200 г гъби.

Да ви е сладко!  

Домашен 
крем със 
сметана и 
ягоди

Печено пилешко с броколи 
и карфиол на фурна

Продукти
»  1/2 кг пилешко месо
»  1/2 глава броколи
»  1/2 глава карфиол
»  1 морков
»  50 г масло
»  100 г кашкавал
»  черен пипер
»  сол
»  по желание можете да добави-

те и 200 г гъби
Продукти

»  200 г заквасена сметана
»  200 г сирене „Крема“
»  4 с.л. пудра захар
»  200 г ягоди

https://www.serdikabg.com
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Кен, дългогодишният партньор на прочутата 
кукла Барби, навърши 60 години. Той отбе-
ляза юбилея си със завръщане към първо-

началния си вид.
Производителят на играчки „Мател“ пресъзда-

де версия на първата кукла Кен, облечена в чер-
вени бански, сандали и наметната на раменете 
жълта хавлиена кърпа. Кен, който е кръстен на 
сина на основателите на „Мател“ Елиът и Рут Хен-
длър, се среща за първи път с Барби на снимач-
ната площадка на телевизионна реклама през 
1961 г.

През годините той е имал разнообразни превъ-
плъщения, упражнявал е различни професии - от 
пожарникар до бариста.

Понастоящем се продава с девет нюанса на 
цвета на кожата, три форми на тялото, 10 цвята 
на очите и различни прически и типове коса. На 
пазара се предлага и кукла Кен в инвалидна ко-
личка.

Семейство от Флорида намери начин как да 
се запознае с новите си съседи, след като се 
премести по време на пандемията - пред-

ложи им безплатна бира.
Аманда и Томас Евънс споделиха пред местен 

тв канал, че се чувствали съвсем различно от оби-

чайното за новодомци. Съпрузите не знаели кога 
ще имат възможност да се запознаят с новите си 
съседи.

Затова направили листовка с надпис: „Здравей-
те, ние сме нови в квартала и бихме искали да 
се запознаем с добрите си съседи. Ще бъдем на 
алеята пред къщата с питиета, готови да посрещ-
нем всеки съсед, който би искал да се отбие. Ня-
маме търпение да се запознаем“.

Съпругът Томас не бил сигурен, че изобщо ня-
кой ще се отзове. Но щом знакът „Безплатна бира“ 
бил поставен пред къщата им, съседите започна-
ли да се събират.

Кен, приятелят на Барби, 
навърши 60

Семейство от Флорида 
черпи всички с бира

Ким Кардашиян вече с ухажор, 
пак рапър
Рапърът Дрейк е „хвърлил око“ на Ким 

Кардашиян, твърди близък до него 
източник. Според него Дрейк се на-

дява на възможност за връзка с Ким ведна-
га след като се разведе официално с Кание 
Уест, от когото има четири деца.

„На Дрейк никога не му е било ясно как-
во харесва Ким в Уест. Той от години каз-
ва, че Уест не е за нея и че Ким ще завър-
ши в сълзи“, казва източникът и добавя, че 
Дрейк е започнал да изпраща съобщения 
на Ким веднага след като е чул, че е подала 
молба за развод през февруари.

„Той беше изненадан, че й отне толкова 
време, за да се осъзнае, и започна да й из-
праща съобщения веднага щом стана ясно, 
че разводът е неизбежен. Дрейк е готов да 
се срещне с нея веднага щом тя го пожелае 
и е убеден, че това ще се случи скоро“, каза 
източникът, близък до рапъра.

Една от дъщерите на 
Бранджелина иска при баща си

Мейджър, провинилото се куче на Джо 
Байдън, ще се върне в Белия дом, след 
като премине през дресировка.

Президентът каза в интервю, че Мейджър, 
който беше отпратен в Уилмингтън, защото 
ухапа човек, е „мило куче". Той обясни инци-
дента с това, че животното е било на непозна-
то място, завило зад ъгъла и там имало двама 
души, които не познава. Те започнали да се дви-
жат и кучето се защитило. Джо Байдън добави, 
че 85 процента от персонала обича Мейджър.

Заедно с 3-годишния Мейджър в дома на 
Джо Байдън в щата Делауер беше отпратен и 
Чемп, който е на 12 години. И двамата ще се 
върнат в Белия дом.

Президентът отрече Мейджър да е отпратен 
заради инцидента. Той каза, че кучетата са оти-
шли в Уилмингтън, защото двамата със съпру-
гата му са щели да отсъстват.

Съдебната сага за развод между 
Анджелина Джоли и Брад Пит 
се проточи няколко години. Би-

вшите съпрузи все още решават въ-
проса за попечителството над шестте 
си деца - 19-годишния Мадокс, 17-го-
дишния Пакс, 16-годишната Захара, 
14-годишната Шайло и 12-годишните 
Вивиан и Нокс. Мадокс, тъй като вече 
е навършил пълнолетие, има право 
самостоятелно да реши с кого иска да 
живее. А сега Шайло изрази мнение-
то си.

Според източници момичето въз-
намерява да се премести при баща 
си (сега всички деца живеят с Джоли).

„Брад е спокоен. Той е уверен, че 
ще прекарва повече време със свои-
те наследници. И сега се надява, че 
Шайло скоро ще се премести при 
него. Винаги са имали близки отно-
шения“, каза източник, цитиран от OK 
Magazine.

Кучетата на Джо Байдън се 
връщат в Белия дом
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Бившият член на британската група „Бийтълс“ 
Пол Маккартни ще издаде на 2 септември 
втората част на илюстрованата си детска 

книжка, озаглавена „Grandude's Green Submarine“ 
/Зелената подводница на дядо Готин/, съобщи из-
дателството „Пенгуин рандъм хаус“.

В анотация към книгата се казва, че сега глав-
ният герой, заедно с внуците си, ще се отправи 
на пътешествие с магическа подводница. Персо-
нажите по време на своите странствания ще се 
запознаят с подводния свят, ще плават по река в 
джунглата и ще издирват баба-приключенка, коя-
то обича да записва музика.

Илюстраторка на творбата е канадската худож-
ничка Катрин Дърст. Първата част на книгата на 
Маккартни „Хей, дядо Готин!“ излезе в продажба 
през септември 2019 година.

Кънтри певицата Доли Партън се сдоби със 
своя книжка с комикси - най-новото издание 
от поредицата комикси ТайдълУейв Комикс 

„Дамска сила“, посветена на вдъхновяващи жени.

Книгата от 22 страници „Дамска сила: Доли Пар-
тън“ излиза на пазара на 31 март на хартия и в ди-
гитален формат.

Певица, композиторка, актриса и бизнесдама, 
Доли Партън има 11 награди „Грами“, продала е 
повече от 100 милиона записа от издаването на 
първия си албум през 1967 г.

По-рано този месец 75-годишната Партън спо-
дели в социалните мрежи видеозапис от вакси-
нирането й срещу Ковид-19, като преди това запя 
хита си „Джолийн“ с призив всички да се имуни-
зират.

Дарение от $1 млн., което певицата направи 
миналата година за университета „Вандербилт“ в 
Нашвил, Тенеси, подпомогна създаването на вак-
сината на „Модерна“ срещу COVID-19.

Пол Маккартни с втора 
част на книгата си за деца

Доли Партън стана  
герой на комикс

Джони Деп обжалва за „бияча 
на съпруги“

Мишел Обама: Изживяното  
от Меган е урок за всички

Актьорът Джони Деп поиска разреше-
ние да обжалва решението на лондон-
ски съд по делото за клевета срещу в. 

„Сън“, публикувал статия, в която е наречен 
бияч на съпруги.

Съдия Андрю Никол определи миналия но-
ември, че Джони Деп многократно е нападал 
съпругата си Амбър Хърд през 5-годишния 
им брак, като тя понякога дори се е страхува-
ла за живота си. По време на изслушванията 
Деп също обвини Хърд в агресия.

След процеса адвокатите на Деп казаха, че 
в решението има толкова много недостатъ-
ци, че би било нелепо той да не обжалва. Съ-
дията например разчитал на свидетелските 
показания на Хърд, но отхвърлил доказател-
ствата от посетилите ги полицаи, които им 
противоречали.

След като загуби делото в Лондон, Джони 
Деп трябваше да се откаже от ролята си във 
филма „Фантастичните животни“.

Гришо се запозна с бащата 
на гаджето си Лолита
Григор Димитров се запозна с милиардера 

Елдар Османов, баща на гаджето му Лолита.
Срещата между двамата се е състояла в 

Маями. Най-добрият български тенисист и при-
ятелката му прекараха около 20 дни във Флори-
да след „Аустрелиън Оупън". Оказа се, че семей-
ството на Лолита живее там през по-голямата 
част от годината.

Баща й Елдар е сред собствениците на луксоз-
ния комплекс, в който бяха отседнали Лолита и 
Григор. Именно затова Османова се беше отбе-
лязала „вкъщи“ по време на престоя в Маями.

Двамата с Гришо са прекарали доста време с 
близките на красивата рускиня. Именно това е 
била и първата официална среща на Димитров 
с бащата на половинката му.

Елдар Османов е собственик на голямата 
енергийна компания MRSEN и на още куп други 
фирми. Състоянието на Елдар се измерва в ми-
лиарди.

Разкритието на Меган Маркъл, че човек 
от британското кралско е направил за-
бележка за възможността кожата на 

сина й да е тъмна, е сърцераздирателно, зая-
ви Мишел Обама.

Бившата първа дама на САЩ изрази на-
дежда преживяното от Меган да е урок за це-
лия свят.

В интервю за Опра Уинфри Меган и съпру-
гът й принц Хари обвиниха в расизъм човек 
от кралското семейство, без да уточняват 
кой е, както и хората от двореца, че са пре-
небрегнали молбите й за помощ, когато е ми-
слела за самоубийство.

„Мисля, че беше сърцераздирателно да 
чуем, че тя се е чувствала така в собствено-
то си семейство - собственото й семейство е 
мислело за нея като за различна“, каза пред 
Ен Би Си нюз Мишел Обама.
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К
арантината може и да не бъде 
отегчителна между четири 
стени и изолация от света. 
Напротив - тя може да е сред 
безкрая на морето, под слън-

цето и шума на вълните. Такава каран-
тина на яхта предлага Тайланд в опит да 
съживи туризма, пострадал от коронак-
ризата.

Следвайки пилотна схема, първона-
чално обявена през ноември, страната 
очаква около 100 яхти да приютят ту-
ристи, които са решили да вземат учас-
тие в програмата, която в момента се 
провежда в Пукет. От пътуващите се из-
исква да носят

интелигентна гривна
която следи налягане. Часовникът може 
да предава информация в морето, в ра-
диус от 10 км. Членовете на Кралския 
тайландски флот ще наблюдават и про-
следяват лодките, а когато посетите-
лите изпълнят 14-дневната си 
карантина, ще им бъде 
разрешено да акости-
рат на док в Пукет.

Тайланд силно 
разчита на тури-
зма, а Пукет за-
губи приходи от 
над 320 милиар-
да бата (10,407 
милиона дола-
ра) през 2020 г. 
поради панде-
мията, пише peika.
bg. Това е така, защо-
то властите бяха заб-
ранили на туристите да 
влизат на острова, за да пре-
дотвратят разпространението на виру-
са.

Сега Тайланд 
се надява, че 
и н и ц и ати в ата 
ще помогне за 

завръщането на 
1,8 милиарда бата 

(58 милиона дола-
ра) в страната, която 

бавно отваря граници-
те си от октомври.

Карантина на яхта не е 
единствената екстра за изолация, която 
страната предлага. Тайланд вече пусна

„карантина за голф“
където пътниците остават в голф ку-
рорт за периода на карантина. Те тряб-
ва да останат в стаите си през първите 
три дни и след това да направят тест за 
COVID-19. Ако тестът е отрицателен, иг-
рачите на голф са свободни да играят с 
групата си и да използват курортни съо-
ръжения. Туристическият орган на Тай-
ланд съобщи, че първата група играчи 
на голф е приключила карантинния си 
период и вече може да пътува из стра-

ната. Министърът на туризма в страната 
Пипхат Ратчакитпракарн също предлага 
план за пътуващите да предприемат за-
дължителната си 14-дневна карантина в 
популярни туристически райони, вклю-
чително морски курорти. 

Предложението ще им позволи да на-
пуснат хотелските си стаи след първите 
три дни, но те не трябва да напускат хо-
тела си още 11 дни. Очаква се планът да 
започне през април или май в популяр-
ни провинции, включително Пукет, Кра-
би и Чианг Май.

XТайланд предлага всякакви опции, за да върне туристите в страната

Карантина на яхта: 
Изолация, но сред морето

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