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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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Вече три дни след изборите лиде-
рът на недоволството от сегашното уп-
равление на България се отчита пред 
избирателите само с един статус във 
Facebook, в който двусмислено каз-
ва, че логично следват процедурата по 
Конституция. Имаше и още един статус 
от изборния ден, че има симптоми на 
COVID-19 и е в самоизолация. С това по-
ведение може да се окаже и с такова в 
новия парламент и логично по Консти-
туция да се стигне до нови избори. Тога-
ва Слави Трифонов вероятно ще си раз-
мени мястото с ГЕРБ и ще стане първа 
политическа сила. Ако междувременно 
бъде променен изборният закон, може 
да се стигне и до други размествания и 
промени, които да бъдат наистина шок 
за цялата политическа система на стра-
ната. 

Но да започнем от там, че Слави рязко 
си смени мястото с тези, които доскоро 
критикуваше и от които изискваше от-
говори. Сега е негов ред – като втора по-
литическа сила и носител на най-много 
очаквания за промяна е длъжен да даде 
ясни отговори за здравословното си 
състояние – не само дали има COVID-19 
и как точно го кара. Ясни са финални-
те резултати и е длъжен да се появи и 
да даде отговори дори и пред медиите, 
които смята, че са платени или нечестни 
спрямо него (много от тях смятат, че той 
също е платен). Длъжен е и да заяви по-
соката, по която неговата партия би по-
ела, ако ГЕРБ не успеят да съставят пра-
вителство с първия мандат и те получат 
от президента втория. Защото сега дой-
де трудната част – лесно е да бъдеш те-
левизионна опозиция, да се шегуваш с 
недъзите на управлението и хората във 
властта, но вече е друго. И ако следва-
ме логичния процес на Конституцията 
и демокрацията, Слави има задължения 
и отговорности пред своите гласопода-
ватели и пред цялата нация. Трети ден 
мълчание (след предизборна кампания 
на мълчанието) е бягство от тези отго-

ворности и задължения. А ако здраво-
словното му състояние не позволява да 
говори, това също трябва да бъде ясно 
казано – не случайно годишните пре-
гледи и здравето на американския пре-
зидент са публична информация.

Това ще бъде един от най-шарените и 
интересни парламенти след промените 
от 1989 година. Вероятно и един от най-
кратко съществуващите. Вероятността 
от нови избори след 4-5 месеца е по-го-
ляма, след като всяка от политическите 
партии обяви, че няма да се коалира с 
(почти) никой от другите играчи. Само 
Бойко Борисов иска ту експертен каби-
нет с него начело, щото имал най-много 
опит, ту дава депутати да подкрепи пра-
вителство на бившия си приятел Слави. 
Борисов добре знае – най-бързият край 
на политическата кариера на Слави е 
да го направи управляващ. А засега из-
глежда, че това е роля, която Слави ще 
избягва колкото е възможно най-дълго 
време. Но едва ли ще е възможно без-
крайно. Топката наистина е в неговото 
поле и всички гледат как ще я отиграе.

И на финала на днешната колонка ще 
се опитам да пресъздам мислите си за 
онези, които дават оценка на избора, 
направен от българите зад граница. Ще 
се опитам да го направя с думи, които са 
подходящи за отпечатване и подхождат 
за най-голямата българска медия зад 
граница. Опитвам, но въпреки богатия 
ми речник и талант… не успявам. Зато-
ва ще се въздържа.

Само ще отбележа, че всеки има пра-
вото на глас така, както прецени. Работа 
на партии и политици е да убедят изби-
рателите да им дадат своето доверие и 
да ги заведат до урните. Тези, които не 
успеят, са се провалили и вината е в тях, 
а не в избирателите. Урок, който може 
да използват след 4-5 месеца.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Топката сега  
е при Слави

https://www.globalbash.com
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Б
ългария остава страната с 
най-ниски заплати, показват 
последните данни от проуч-
ването на европейската ста-
тистическа служба „Евростат“. 

Резултатите от него опровергават чести-
те изявления на премиера Бойко Бори-
сов, че правителството му непрекъсна-
то и бързо повишава доходите. Цифрите 
показват, че в сравнение с темпото, с 
което заплатите растат в ЕС и в частност 
в страните от бившия комунистически 
блок в Източна Европа в периода 2008-
2020 година, България просто поддър-
жа темпото на последния и не съкраща-
ва изоставането от останалите.

Страната ни си остава държавата в ЕС 
с най-ниски разходи за труд според да-
нните на „Евростат“ за 2020 г. С важно 
уточнение - те са за фирми с поне 10 
служители и изключват сектора на земе-
делието и публичната администрация, а 
точно при издържаните от бюджета ад-
министративни служители Борисов вди-
гаше бързо заплатите.

През миналата година България е от-
чела увеличение на разходи за труд 
със 7.8%, но то е по-голямо в Унгария 
(+7.9%) и относително близко до това в 
Чехия (+7.4%) и Румъния (+7.2%).

Като показател е използвана

сумата за 1 час работа
нужна на работодателите, за да наемат 
персонал, без да се имат предвид субси-
дии. Включени са и разходи за обучение, 

лично работно облекло, премии и помо-
щи в брой или натура (това включва слу-
жебни коли, храна, гориво и т.н.), плате-
ни отпуски и др.

Средният показател за ЕС през мина-
лата година е бил 28.5 евро на час (€27.7 

през 2019 г.), а за еврозоната, към коя-
то България се стреми - 32.3 евро на час 
(€31.4 през 2019 г.).

България е с най-ниските почасови 
разходи за труд (€6.5), следвана от Румъ-
ния (€8.1) и Унгария (€9.9). В другия край 
на тази класация са Дания (€45.8), Люк-
сембург (€42.1) и Белгия (€41.1).

От 2008-а до 2020 година нивото на за-
платите в бившите комунистичести дър-
жави в ЕС се движи общо взето в група, в 
която България системно си стои на дъ-
ното. Средният дял на разходите за труд 
извън заплатата са били 24% за ЕС и 25% 
за еврозоната.

Между 2019-а и 2020 година почасо-
вите разходи във всички обхванати сек-
тори на ЕС са се увеличили с 3.1%, изме-
рени в евро, и с 2.9% в еврозоната.

В три страни от еврозоната те дори са 
намалели - Малта (-4.7%), Кипър и Ир-
ландия (по -2.7%), а извън тази група - в 
Хърватия (-1.0%). Най-голямото повише-
ние в еврозоната е в Португалия (+8.6%), 
Литва (+7.5%) и Словакия (+7.0%), а най-
малкото в Люксембург (+0.5%), Финлан-
дия (+0.7%) и Нидерландия (+0.8%).

България остава страната 
с най-ниски заплати в ЕС

XДоходите на българите не наваксват изоставането

http://imgtrucking.com
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П
равителството одобри под-
писването на анекс към до-
говора за концесия на лети-
ще „София“ с дружеството 
„СофКънект“, с който се дава 

отсрочка за плащането на концесионна-
та такса през първите 10 години заради 
пандемията от коронавирус. Тези такси 
не се опрощават, а се отлага плащането 
им за последните 10 години от 35-годиш-
ната концесия.

С днешното решение на правителство-
то се приема още, че ще бъде извършван 
ежегоден мониторинг и при възстановя-
ване на икономическия баланс, считано 
от 2019 година, ще бъде възстановено 
плащането на годишните възнагражде-
ния, каза транспортният министър Росен 
Желязков по време на правителственото 
заседание.

Кабинетът на Бойко Борисов взе реше-
нието за подписването на анекса въпре-
ки призива на опозицията да се изчака.

БСП винаги са били против концеси-
онирането на летището, а във вторник 
лидерът им Корнелия Нинова призова за 
общ фронт срещу отдаването на летище-

то за 35 години. На призива й отговори 
единствено Мая Манолова от „Изправи 
се! Мутри вън“.

„Демократична България“, които пре-
ди изборите се обявиха срещу сключва-
нето на анекс към договора, сега поис-
каха да не се подписва, преди да бъде 
разгледан от специално създадена по 
случая анкетна комисия. Христо Иванов 
се зарече и че

ще сезира 
Европейската комисия

за концесията.
От „Има такъв народ“ на Слави Трифо-

нов до момента не са изразявали пози-
ция относно концесионирането на лети-
щето.

„Възстановяваме баланса на концеси-
ята на летище „София“ единствено чрез 
отлагане на годишни плащания. Те нито 
се опрощават, нито се намаляват. Съще-
временно, още този

месец държавата ще получи първона-
чалното концесионно възнаграждение 
в размер на 660 милиона лева, които са 
предвидени в приходната част на бю-

джета“, заяви министърът на транспорта 
Росен Желязков.

Според него няма никакво основание 
да се твърди, че изменението на конце-
сионния договор ощетява държавата.

„Единственото желание на опоненти-
те е да уязвят или провалят тази чиста, 
прозрачна и изключително полезна за 
държавата инвестиция“, каза още транс-
портният министър като напомни, че в 
продължение на 4 месеца е била извър-

шена проверка и от Европейската ко-
мисия. Наред с това има потвърдена го-
товност за финансиране на проекта от 8 
банки, като 4 от тях са международни фи-
нансови институции – ЕБВР, ЕИБ, Черно-
морската банка за търговия и развитие 
и Групата на Световната банка“, каза още 
Росен Желязков.

Той посочи, че има подписан концеси-
онен договор, който е правно валиден и 
обвързващ.

Концесионерът на летище „София“ 
с 10 г. отстрочка за таксите
XПравителството даде картбланш за това, причината - пандемията от коронавирус
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BG ТЕЛЕГРАФ
Над 10 000 българи  
са в болница с COVID-19
На 6 април в България са реги-

стрирани 3860 нови случая на 
коронавирусна инфекция. На-

правени са 19 210 теста - 8983 PCR 
и 10227 антигенни. Положителните 
проби са малко над 20%. Към 6 април 
активните случаи са 69 644. В бол-
ниците в страната се лекуват 10 402 
души с COVID-19. Броят на пациенти-
те в интензивните отделения е намалял - те са 734, а на 5 април - 747. През по-
следните 24 часа 197 души изгубиха битката с болестта, излекуваните са 2996.

Внезапно почина журналистът 
Георги Коритаров

На 61-годишна възраст почина 
журналистът Георги Корита-
ров. Тъжната вест съобщи из-

пълнителният директор на телевизия 
„Европа“ Георги Харизанов във Фейс-
бук. Георги Коритаров е роден на 10 
май 1959 г. в София. През 1979 г. за-
вършва специалност славянска фи-
лология в „Св. Климент Охридски“. С 
журналистика започва да се занима-

ва от създаването на вестник „Демокрация“. От 1992 г. е в Радио „Свободна Евро-
па“. Коритаров водеше предаването „Свободна зона“ по тв „Европа“.

Запорираха и иззеха 800 000 лв. 
заради купен вот
Над 800 000 лв. са запорирани 

и иззети след доказателства 
за купуване на гласове в пол-

за на определен кандидат, партия 
или коалиция. По искане на прокура-
турата са запорирани 425 000 лева, 
предвидени за ползване за изборни 
нарушения. В хода на разследването 
са иззети още и 383 000 лева и евро 
в различни купюри. Общата сума е рекордна и е била предназначена за купува-
не на гласове.

Дете се удави в 
канал край Пловдив

10-годишно дете е намерило 
смъртта си в напоителен ка-
нал в пловдивското село Най-

ден Герово, община Съединениe, в не-
деля. Дълбочината на канала е 5-6 м. 
Детето е искало да отмие кал от дрехата 
си, съобщи кметът на селото. На мястото 
на инцидента са изпратени 4 екипа, кои-
то след издирване са намерили и изва-

дили тялото от водата. Кметът каза още, че семейството на удавилото се дете е 
бедно, работещо. Майката дори е бременна с второ дете.

Глобиха лекар заради 
порнографски снимки
Лекар, специализант в хирургич-

ното отделение на Многопрофил-
ната болница за активно лечение 

в Добрич, обвинен за държане на пор-
нографски материали, ще плати 3000 лв. 
глоба. Административното наказание на 
52-годишния А.П. е наложено от Район-
ния съд. За създаването на порнограф-
ските материали са използвани лица, 
които изглеждат ненавършили 18 г. На 
трите му лаптопа са намерени 8456 броя фото- и видеофайлове с порнографски 
материали.

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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И
зборите за депутати в 45-
ото Народно събрание пре-
дизвикаха огромен интерес 
сред българите в чужбина. 
На някои места те извиха 

дълги опашки, другаде пътуваха по 100 
км до изборните секции и в немалко час-
ти на света поставиха рекорди по масо-
во участие в изборите. Българите, гласу-
вали в чужбина, са били около 180 000. 
Това е с около 30 000 гласа повече от 
предишния рекорд, който бе 153 000 бю-
летини от чужбина.

Действителните гласове от чужбина 
тази година са 172 хиляди. Точно те ще 
участват в определянето на 4-проценто-
вата бариера и са ключови за две важни 
последствия от вота - колко партии вли-
зат в парламента и с колко мандата ще 
разполагат.

За кого гласуваха 
българите в чужбина

След рекордна избирателна актив-
ност най-много гласове зад граница е 
събрала партията на Слави Трифонов. 
Това сочат данните на ЦИК при обрабо-
тени 100% протоколи от вота в чужбина.

„Има такъв народ“ е най-предпочита-
ната партия в Германия, Великобрита-
ния, Белгия, Ирландия, Испания, Италия, 

САЩ и Нидерландия. „Демократична 
България“ е на второ място, а най-мно-
го хора са гласували за нея в Австралия, 
Австрия, Канада, Обединените арабски 

емирства (ОАЕ), Полша, Унгария, Фран-
ция и Швейцария. ДПС, която заема тре-
тото място, традиционно печели вота на 
избирателите в Турция. За разлика от 

изборите през 2017 г., когато ГЕРБ беше 
първа политическа сила и зад граница, 
този път досегашната управляваща пар-
тия се класира едва на четвърто място. 
БСП изостава значително, изпреварена 
по гласове от националистическата фор-
мация „Възраждане“, като традиционно 
печели най-много гласове в Русия (109).

Разпределението в 
отделните държави

В Германия, където бяха разкрити най-
много на брой секции, води „Има такъв 
народ“ с 12 452 гласа. На второ място 
се нарежда „Демократична България“ с 
6566 гласа. На трето е коалицията ГЕРБ-
СДС с 2580 гласа, следвани от „Възраж-
дане“ и БСП. За сравнение, на парла-
ментарните избори през 2017 г. първа 
политическа сила в Германия е ГЕРБ с 
2247 гласа. „Да, България“, която сега е 
част обединението „Демократична Бъл-
гария“, е била на второ място с 1692 гла-

Опашки по целия свят: 
Вотът на българите в чужбина
XСънародниците ни зад граница демонстрираха рекордна активност

Партията на Бойко Борисов губи по-
зиции в чужбина и се свива до полови-
ната от резултатите си на предишните 
избори. Партията на Бойко Борисов 
е получила 14 623 гласа, или 8.67% от 
гласовете. Тя печели изборите в седем 
държави: Сърбия, Ливан, Мароко, Са-
удитска Арабия, Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Иран.

Българско национално обединение 
(БНО) - партията, с чиято регистрация 
се явява на изборите бизнесменът с 
18 повдигнати обвинения Васил Бож-
ков, изпреварва по гласовете в чужби-
на една от формациите, която влиза в 
следващия парламент - „Изправи се! 
Мутри, вън!“, както и друга, която бе с 
реален шанс за влизане - ВМРО. 

Божков е получил 8865 гласа, което 
е 5.26% от гласовете. „Изправи се! Му-
три, вън!“ може да се похвали с побе-
да само на едно място зад граница и 

това е Куба. ВМРО също има едно пър-
во място - в Северна Македония. БСП 

печели в три държави - Русия, Молдо-
ва и Нигерия.

ГЕРБ губи позициите си и в чужбина

Сн.: Никола Караманов

30.75%

8.66%

17.56%

7.4%

13.17%

6.5%Гласуване в чужбина при 100% 
обработени протоколи в ЦИК

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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са, следвана от БСП с 1105 гласа.
Във Великобритания „Има такъв на-

род“ също излиза на първа позиция с 
резултат от 14 540 гласа. На второ място 
след изборите в неделя е „Демократична 
България“ с 5705 гласа, а на трето е пар-
тия „Възраждане“ с 2767 гласа. След нея 
са партията „Българско национално обе-
динение“, от чието име се яви на избори-
те бизнесменът с 18 повдигнати обвине-
ния Васил Божков, и едва на пето място 
се класира ГЕРБ с 1898 гласа. На избори-
те през 2017 година ГЕРБ спечели в Обе-
диненото кралство с 5986 гласа.

В Испания, където също имаше ви-
сока избирателна активност, с огромна 
преднина води „Има такъв народ“ с 7984 
гласа, втори са ГЕРБ с 2856 гласа, трети 
са „Демократична България“ с 1595 гла-
са. На четвърто и пето място се нареж-
дат „Възраждане“ и БСП съответно с 1842 
и 1465 гласа. Данните от изборите през 
2017 г. показват почти двоен спад в под-
крепата за партията на Бойко Борисов, 
когато са били с 4656 гласа.

Водач във Франция е „Демократична 
България“ с 1215, на второ място е пар-
тията на Трифонов с 991 гласа, следвани 
от ГЕРБ с 386 гласа. „Възраждане“ отново 
излиза като четвърта политическа сила с 
325 гласа, следвана от БСП с 286.

В Италия най-много са гласовете за 
„Има такъв народ“ - 1170. Тук прави впе-
чатление класирането на „Възраждане“ 
като втора политическа сила, която съ-
бира общо 664 гласа. Едва след нея идва 
„Демократична България“, която е полу-
чила 626 гласа. На четвърто и пето мяс-
то са БСП и ГЕРБ съответно с 505 и 393 
гласа.

Вотът на българите в Белгия е дал 
преднина на „Има такъв народ“ с 1453 
бюлетини с номер 29, следвани от „Демо-
кратична България“ с 1090 гласа и ДПС с 
613 гласа.

ДПС печели безапелационно и с ог-
ромна преднина пред всички останали 
партии вота в Турция - общо 19 283 души 
са подкрепили Движението. На второ 
място е ГЕРБ-СДС с 994 гласа, а на трето - 
„Демократична България“.

Какво показват цифрите
При първото си явяване на избори 

партията на Слави Трифонов оглави кла-
сацията на партиите в чужбина. „Има та-
къв народ“ получи 51 608 гласа от чужби-
на, а цифрите показват, че това е повече, 
отколкото гласовете за втория и третия, 
взети заедно. Процентът й е 30.75% от 
всички подадени гласове.

Преглед на протоколите показва, че 

формацията печели изборната надпре-
вара в 16 държави: Германия, Велико-
британия, Испания, САЩ, Нидерландия, 
Италия, Гърция, Кипър, Дания, Норвегия, 
Чехия, Ирландия, Малта, Финландия, 
Португалия, Исландия.

„Демократична България“ е втора по-
литическа сила зад граница с 29 617, или 
17.56%. Представянето на демократите е 
значително по-силно от предишните им 
изяви в различни формати за послед-
ните години. Макар и на втора позиция, 
„Демократична България“ има победи в 
почти два пъти повече държави от „Има 
такъв народ“: Франция, Канада, Швейца-
рия, Швеция, Австрия, Люксембург, ОАЕ, 
Южна Африка, Полша, Унгария, Израел, 
Румъния, Словакия, Нова Зеландия, Сло-
вения, Сингапур, Украйна, Кувейт, Китай, 
Япония, Хърватия, Катар, Косово, Египет, 
Йордания, Грузия, Корея, Малайзия, Ин-
дия, Бразилия, Мексико, Тунис.

През целия изборен ден социал-
ните мрежи изобилстваха от кадри 
на опашки от българи в чужбина, ня-
кои от които бяха дълги по няколкос-
тотин метра. На много сънародници 
им се наложи да пътуват, понякога и 
по 100 км, от други градове, в кои-
то не бяха разкрити секции. Всичко 
това се случваше на фона на риска 
местните здравни власти да прекра-
тят гласуването заради неспазването 
на противоепидемичните мерки. По-
добен случай имаше във Франция.

Наред с пандемията от коронави-
рус и свързаните с нея ограничения 
обаче, хиляди българи зад граница 
бяха допълнително затруднени за-
ради тавана на броя на избирателни-
те секции извън Европейския съюз 
(ЕС).

Настоящият Изборен кодекс пред-
вижда, че в страни извън ЕС за бъл-
гарски избори не могат да се раз-
криват повече от 35 секции, докато 
в рамките на Общността няма тако-
ва ограничение. Въпреки призиви-
те за премахване на този текст, упра-
вляващите така и не се съгласиха да 
го направят. Дори и след като стана 
ясно, че за тези избори има повишен 
интерес зад граница.

Най-потърпевши от това ограни-
чение бяха големите български ди-
аспори в САЩ и Турция. След Брек-
зит в тяхното положение се оказаха 
и българите във Великобритания. 
На предишните парламентарни из-
бори през 2017 г. там бяха разкрити 
58 избирателни секции, а сега бяха 
подадени дори повече заявления за 
гласуване. За сравнение, в Германия 
бяха разкрити 69 секции при пода-
дени около 2700 заявления по-мал-
ко от тези във Великобритания.

Емблематична за стремежа на бъл-
гарите да участват във вота въпреки 
всички пречки се оказа избирател-
ната секция в Стратфорд, Източен 
Лондон. Дължината на опашката там 
на моменти в неделя надхвърляше 
половин километър.

100 километра 
пътуване,  
за да гласуваш

Сн.: Явор Константинов

Сн.: Антоанета Тенчева

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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И
зборите за 45-и парламент 
вече са в историята, но след 
тях остават повече въпроси, 
отколкото отговори.

Ще остане ли Борисов на 
власт? Ще бъде ли сформирано прави-
телство? Ще има ли скоро нови избори? 
Това са само част от тях.

Шест са партиите, които преодоляха 
4-процентната бариера и ще влязат в но-
вия парламент. По реда на резултатите 
им, това са ГЕРБ, „Има такъв народ“, БСП, 
ДПС, „Демократична България“, „Изправи 
се.БГ! Мутри вън!“.

Нито една от тях обаче няма да полу-
чи достатъчно депутатски кресла в новия 
парламент, за да сформира самостоятел-
но правителство.

Какви са възможните 
коалиции?

Като победител, ГЕРБ първи получа-
ва мандат за съставяне на правителство. 
Премиерът Бойко Борисов вече обяви 
желанието си да остане във властта.

В изборната вечер във видеопослание, 
излъчено във Фейсбук профила му, той 
предложи на опонентите си експертен 
кабинет и каза: „Мили мои опоненти, аз 
ви предлагам мир“.

„Няма да се справите, нямате експер-
тиза, трябва да се учите – ние имаме ог-
ромен потенциал!“, подчерта Борисов. 
„Порадвайте се 1-2 дена и после помис-
лете дали можем да се обединим в името 
на държавата“, призова той.

„И без петел ще съмне, и без Борисов, 
и без ГЕРБ, и без вас. Има ли по-опитен от 
мен?“, добави още премиерът.

Математическите възможности за коа-
лиция са няколко, на практика малко от 
тях изглеждат възможни.

В предизборните си програми и Сла-
ви Трифонов, и ДБ, и „Изправи се! Мутри 
вън!“ много пъти декларираха, че няма 

да правят коалиция с ГЕРБ.
Според запознати обаче вариантът 

правителство на ГЕРБ + ИТН може да се 
окаже реален въпреки твърденията от 
двете страни.

Тъй като мандатите на двете партии 
може да не са достатъчни, възможно е 
да се наложи да разчитат на подкрепа 
от БСП. Лидерът на левицата Корнелия 
Нинова, както в предизборната си кам-
пания, така и в деня след вота, обаче ка-
тегорично подчерта, че участието на пар-
тията й в коалиция с ГЕРБ е невъзможно. 
Тя обаче остави отворена вратата за под-
крепа на всякакви други обединения.

Ако ГЕРБ не успее да състави прави-
телство и върне мандата, то президентът 
е длъжен да го връчи на втората партия 
„Има такъв народ“.

Тук съставяне на правителство е въз-
можно най-вече с подкрепата на „Изпра-
ви се! Мутри вън!“ и „Демократична Бъл-
гария“.

„Има такъв народ“ няма да се коалира 
с ГЕРБ, БСП или ДПС, категоричен бе Сла-
ви Трифонов в лайв във Фейсбук, където 
отговаряше на въпроси на зрители. Това 
са партии от статуквото.

„Те са виновни за това дередже, до кое-
то сме се докарали, и няма основателна 
причина да има коалиция с тези партии. 
Това е толкова нормално, логично и най-
вече морално“, каза той.

Единствената възможна 
коалиция

според него е тройна - с „Демократична 
България“ и „Изправи се! Мутри вън“, за-
щото били „по-малкото зло“.

Христо Иванов вече потвърди пред „24 
часа“, че обединението има готовност да 
си сътрудничи с двете формации, но под 
условие. „Всичките ни разговори за про-
грамни мнозинства ще минават през на-
шите приоритети и програма. На първо 
място ще търсим програмна съвмести-
мост“, обясни той.

Повече въпроси, 
отколкото отговори след 
парламентарния вот
XТова ли е краят на Борисов?  

Ново правителство или нови избори?

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Сн.: БТА

http://lgway.net
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Мая Манолова пък неведнъж е посоч-
вала като потенциални партньори на „Из-
прави се! Мутри вън!“ партиите извън 
статуквото или ако са участвали в про-
тестите срещу правителството миналото 
лято. Това прави широко ветрило от БСП 
през Слави, та до ДБ.

При втори неуспех за съставяне на 
правителство, президентът може да връ-
чи мандата на партия по избор сред пар-
ламентарно представените. Най-вероят-
но това би била БСП.

Може ли обаче БСП да състави прави-
телство. Според предварителните заяв-
ки, партията вероятно би се радвала на 
подкрепа само от ДПС и „Изправи се! Му-
три вън!“.

Според анализатори обаче, БСП труд-
но би рискувала да й припомнят пре-
гръдката с Движението, родила кабинета 
„Орешарски“. А и формацията на Мая Ма-
нолова вече е декларирала, че не би на-
правила съюз с ДПС.

БСП + Мая Манолова + Слави Трифо-
нов + „Демократична България“. Тя е ма-
тематически възможна и най-силният ар-
гумент за нея е, че и четирите партии се 
кълнат, че искат да демонтират „модела 
Борисов“.

Партньорството ДБ + БСП обаче едва 
ли би било възможно, най-вече заради 
избирателите на ДСБ, която е част от „Де-
мократична България“. Друг проблем: ДБ 
+ Мая Манолова. Не е сигурно доколко 
избирателите на ДБ са склонни да пре-
глътнат „левия период“ от биографията 
на Манолова, свързан с БСП и времето на 
кабинета „Орешарски“.

Така, според социолози и политолози, 
твърде вероятно е

да се стигне до нови избори
като ключова роля ще има партията на 
Слави Трифонов „Има такъв народ“.

Социологът Цветозар Томов коменти-
ра, че на изборите се е получил рефе-
рендум „за“ и „против“ съществуващото 
управление в страната, който завърши с 
катастрофална загуба за ГЕРБ и полити-
ческите му съюзници.

„Политическата кариера на г-н Бори-
сов приключи. Останалото е агония“, за-
яви Томов пред БНР.

Цветозар Томов е на мнение, че парти-
ята на Слави Трифонов трябва да се опи-
та да състави правителство, защото сме 
в пандемия, при настоящото изборно за-
конодателство изборите няма да бъдат 
честни, а трябва да се вземат и мерки 
срещу икономическата криза.

Бъдещият парламент трябва да избере 
кабинет поне до преодоляване на най-
тежките последици от пандемията, каза 
той.

„Това ми изглежда най-логичният на-
чин това да се случи – с втория мандат на 
г-н Трифонов. /…/ Г-н Борисов и партия 
ГЕРБ са излишни като партньори в едно 
такова действие, те само пречат. Това 
трябва да се случи, но без тях.“

Ако се стигне до вариант този пар-
ламент да излъчи правителство с неп-
родължителен мандат и да се мисли за 
избори 2 в 1 наесен, с действащия пре-
зидент трябва да се съгласуват персо-
налният състав и политиката на бъдещия 
кабинет, за да има плавен преход към 
служебно правителство, обобщи Цвето-
зар Томов.

Социологът Кънчо Стойчев коментира 
пред БНР, че има нова картина в страна-

та, доминира опозиционният вот.
Съотношението от лятото 2:1 в полза 

на опозиционно настроените български 
избиратели е останало и се е проявило 
на изборите, смята той.

Вероятността да се стигне до нови из-
бори е значителна, посочи Стойчев.

„Новите избори са неизбежни. Въпро-
сът е дали ще бъдат през служебен ка-
бинет преди президентските избори или 
след президентските избори.“

Изявленията на премиера Бойко Бо-
рисов според Стойчев имат два аргумен-
та – излизане от медицинската криза и 
единство при завършване на процеса на 
разпределение на европейските фондо-
ве.

„Предложението е напълно разумно, 
но вероятността то да бъде реализирано 
е много ниска“, коментира Кънчо Стой-
чев.

По думите му Слави Трифонов не би 
подкрепил ГЕРБ и да „вземе такъв завой“, 
защото избирателите му са го изпратили 
за друго в парламента и той има по-дъл-
госрочна стратегия.

Политологът Петър Чолаков вижда три 
сценария. Най-вероятният към момента, 
според него, са предсрочни парламен-
тарни избори и експертно правителство 
на президента Радев.

Вторият вариант, според Чолаков, е да 
има правителство, което да бъде форми-
рано с мандат на някоя от тези партии, 
които до момента са били опозиционни. 
Той допусна мандат, реализиран от „Има 
такъв народ“.

„За да се случи това нещо обаче, поли-
тическите партии, които ще конструират 
едно такова управление, трябва да се от-
кажат от някои от принципите, които за-
явиха“, смята политологът, допълвайки, 
че от тази гледна точка аритметиката би 
била трудна.

„Третият вариант е да видим това, към 
което призова Борисов – един вид пра-
вителство на националното спасение“, 
допусна Чолаков пред bTV.

Един от парадоксите на тези избори е, 
че формално

ГЕРБ печелят, но всъщност 
са губещите

на мнение е социологът Стефан Георги-
ев.

„Общо взето, това е вот срещу статук-
вото. Друг е въпросът вече, че сегашна-
та очертаваща се конфигурация в след-
ващото Народно събрание най-вероятно 
ще ни доведе до една мъртва хватка с 
много сложни възможности за съставя-
нето на устойчив кабинет дългосрочно“, 

каза Георгиев пред bTV.
„Край на мита за безалтернативност-

та на ГЕРБ – гражданите отдавна знаеха 
за този край, искаха го, демонстрираха 
го по площадите през последната годи-
на. ГЕРБ се правеше, че не чува в името 
на огромните европейски средства. Край 
на политическата арогантност – ГЕРБ, от 
една страна, и ДПС, от друга. Макар че 
урокът от ГЕРБ още не е научен – в свое-
то обръщение – отново монологично, 
без журналисти и възможност за диалог, 
Борисов беше арогантен. Арогантността 
да говориш за България, която българи-
те не виждат. Страната, която в ЕС е най-

бедна и корумпирана и която за 10 годи-
ни управление не мръдна нито на йота. И 
да продължаваш да се държиш като но-
сител на промяна!?“, пък коментира пре-
подавателят по политически науки проф. 
Анна Кръстева.

По думите й огромната загуба на БСП 
не е само партиен крах. „Цялото ляво 
политическо пространство се опразни. 
Нинова изпразни БСП от съдържание в 
последните няколко вота, сега я изпраз-
ни и от електорат. Бяха пропуснати ва-
жни дискусии. От системна партия БСП 
се превърна в малка партия без никакъв 
профил“, смята проф. Кръстева.
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Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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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
Ню Йорк започва ваксинация 
на младежи над 16 г.
В щата Ню Йорк за ваксинация срещу 

COVID-19 вече могат да се записват 
и хора на възраст между 16 и 29 го-

дини. Губернаторът Андрю Куомо обяви 
миналата седмица, че включва хората 
на 30 и повече години в групата на тези, 
които могат бъдат ваксинирани. Младе-
жите, които са съответно на по 16 и 17 
години, ще могат да бъдат ваксинирани 
само с ваксината на P�zer/BioNTech, тъй 
като тя е единствената одобрена за поставяне на хора под 18-годишна възраст.

САЩ искат глобална 
минимална ставка за бизнеса

Министърът на финансите на 
САЩ Джанет Йелен призова в 
понеделник за глобална мини-

мална ставка на корпоративния данък. 
Това става във време, когато админи-
страцията на Байдън започва да попу-
ляризира своя план от 2 трилиона дола-
ра за инфраструктура и работни места, 
което би повишило корпоративните да-

нъци в САЩ за финансиране на масивния план. Йелън каза, че действията в по-
сока към унифицирана минимална ставка са вече в ход.

В Калифорния откриха 
индийския вариант на COVID-19
В САЩ за първи път бе регистри-

ран случай на зараза с индий-
ския вариант на коронавиру-

са. Потвърден е индийският вариант 
при един заразен човек в окръг Сан-
та Клара в югозападната част на Ка-
лифорния. Подозира се, че там може 
да има още седем случая на зараза с 
този вариант. В края на март власти-
те на Индия съобщиха за нова разно-
видност на коронавируса с двойна мутация. Според експерти тези мутации може 
би правят вируса по-заразен.

Застреляно дете спасило 
майка си от куршумите

Загиналото дете при стрелба в 
офис сграда в Ориндж, Кали-
форния, е 9-годишният Матю 

Фариас. Той загинал, защитавайки 
майка си Бланка Тамайо от стрелеца. 
Малкото момче е намерено безжиз-
нено в обятията на майка си, която е 
оцеляла при нападението, въпреки 
че е в тежко състояние. Роднини на 
починалото момче са посочили оста-

налите жертви като Луис Товар, дъщеря му Женевиев Райгоза и Летисия Солис.

Мъж открадна линейка с 
пациент вътре в Оклахома
Мъж в Шоуни, Оклахома, от-

крадна линейка на „Бърза по-
мощ“, докато в нея има паци-

ент. Чероки Кокс повикала „Спешна 
помощ“, след като получила алер-
гична реакция и започнала да диша 
трудно. Когато пациентката била ка-
чена в превозното средство, за да 
бъде откарана в болницата, някой 
скочил на шофьорското място и под-
карал линейката. Медикът, който бил с Кокс, изпаднал през задната врата и жена-
та останала сама с похитителя.

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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З
а пореден път българите в Се-
верна Америка подредиха съв-
сем различен парламент от този 
на сънародниците в България. 
Ако зависеше от емигрантите, 

които живеят в САЩ и Канада, в 45-тото 
Народно събрание щеше да има шест 
партии, като първа политическа сила 
щеше да е „Има такъв народ“ на шоуме-
на Слави Трифонов. С близък резултат е 
и „Демократична България“. Много на-
зад остават ГЕРБ и БСП. Голямата изнена-
да в Северна Америка, а и чужбина като 
цяло, е силното представяне на проруска-
та „Възраждане“ на Костадин Костадинов, 
известен с прякора Копейкин.

Партията на бившия кадър на „Атака“ и 
ВМРО, който през годините се е заигравал 
и с НФСБ, и с БСП, получава 7,19% от гла-
совете в САЩ и 12,86% в Канада. Общо зад 
граница „Възраждане“ получава 7,42%.

Копейкин е твърде решен да превземе 
нишата на проруска партия, изповядваща 
краен национализъм, освободена от „Ата-
ка“. Той привлича внимание със същите 
тактики и методи както Волен Сидеров в 
по-ранните години - протести, провока-
тивни сблъсъци с полицията, креслив на-
ционализъм, проруски изблици, призиви 
за напускане на НАТО и ЕС. Политолози 
и социолози вероятно дълго ще търсят 
обяснение за подкрепата, която Копей-
кин получава от българите в Северна 
Америка.

Партията с чикагски корен

„Републиканци за 
България“ не се радва 
на широка подкрепа

в Северна Америка. Общият резултат на 
партията със заместник-председател биз-
несменът от Чикаго Павел Вълнев в САЩ е 
1,62%, или 169 гласа. В Канада те получа-
ват 0,8%, или общо 3 гласа.

Българите в Северна Америка дават 
най-голяма подкрепа за първия полити-
чески проект на Слави Трифонов с резул-
тат от 33,75% в САЩ и 27,75% в Канада. 
„Демократична България“ е втора поли-
тическа сила в САЩ с 28,77%, но първа в 
Канада с 28,48%.

Ако изборите зависеха от българите в 
САЩ, коaлицията „Изправи се.БГ Мутри 

вън!“ на Мая Манолова влиза на косъм в 
новия парламент с 4,10 на сто от гласове-
те. В Канада резултатът им е 4,05%.

ДПС категорично остава извън парла-
мента – партията получава общо 20 гласа 
в САЩ и 5 в Канада.

Вотът на 4 април би всички рекорди в 
Северна Америка за избирателна актив-
ност. За първи път в САЩ бюлетина пус-
наха повече от 10 000 българи, и то в 35 
секции. Предишният рекорд беше от 2014 
година, когато в 42 секции гласуваха мал-

ко над 9700 души.
Чикаго е градът с най-много подаде-

ни бюлетини – действителните бюлетини 
са 2894. Предишният рекорд отново е от 
2014 година – малко под 2400.

На много места из страната избирател-
ните секции отбелязаха почти двойна ак-
тивност от предишните парламентарни 
избори и така с по-малко секции беше 
преминат рекордният брой гласували от 
2014 г., когато имаше 42 пункта за гласу-
ване.

В Канада тази година имаше открити 
рекордните 13 секции. Там бюлетини пус-
наха над 3600 души – също рекорд.

На нашия сайт www.BG-VOICE.com 
може да откриете как гласуваха българи-
те в САЩ и Канада секция по секция.

Изборният ден в Северна Америка пре-
мина спокойно, но пандемичните мерки и 
засиленият интерес към гласуването съз-
даде на много места опашки, на които се 
чакаше от 30 минути до час и половина в 
ранния следобед.

Ограничения пред иначе 
задължителния вот

Българските граждани са задължени по 
закон да гласуват на избори. Но същия за-
кон ограничава броя на секции в страни 
извън Европейския съюз на 35. Така ЦИК 
отряза 11 секции на територията на САЩ, 
за които имаше събрани достатъчен брой 
заявления.

Група българи от Индианаполис отидо-
ха да гласуват в Синсинати, защото ЦИК 
не разреши при тях да се отвори такава 
заради ограничението от 35 секции. Те 
носеха знамена и плакати „Искаме дис-
танционно гласуване“ и „Не на лимита от 
35 секции“.

„Бяхме принудени да пътуваме 4 часа, 
за да може да дадем своя глас за бъдеще-
то на България. Българите в Индианапо-
лис милеят за България, за близките, кои-
то са там, и за нашата Родина“, каза Ралица 
Коларова, организатор на несъстоялата 
се секция в Индианаполис. „Хората са раз-
очаровани. Много хора се отказаха по-
ради факта, че трябва да пътуват до най-
близката секция, което отнема 4 часа“, 
обясни още тя.

Районът на Сан Франциско също от-
беляза спад в активността с около 40% 
спрямо предишните парламентарни из-
бори. Там бяха отрязани секциите в Сан 
Франциско и Конкорд – където е концен-
трацията и на най-много българи в Бей 
ериата.

„Тази година и ние няма да може да гла-
суваме в Сан Антонио, защото ни беше от-
казана секция. Най-близката е в Хюстън 
– на 4 часа път в едната посока, което го 
прави почти невъзможно и много трудно 
за много българи да упражнят правото си 
на глас“, каза пък родената в Ямболско и 
живееща в Сан Антонио Кръстина Кръсте-
ва.

Всъщност масова подкрепа в Северна 
Америка получиха партиите, които обе-
щават дистанционно и електронно гласу-
ване и отпадане на лимита от 35 секции 
за страни извън Европейския съюз, който 
беше наложен през 2017 г. от т.нар. патри-
оти, които искаха да ограничат влияние-
то на вота от Турция. Сега освен българи-
те в Турция, САЩ и Канада страдат и тези 
във Великобритания, тъй като страната 
напусна ЕС. Там се извиха огромни опаш-
ки от по над 4 часа, а стотици наши съна-
родници, чакали с часове, не можаха да 
упражнят правото си на глас в рамките на 
изборния ден.

Изборите тук: Слави, ДБ и 
проруската „Възраждане“, 
опашки и ограничения

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Българи в Куинс, Ню Йорк също обявиха, че искат дистанционно гласуване.
 Сн.: Мадлен Чолакова

Гласуване в Бостън

 Сн.: Мадлен Чолакова

Българи в Синсинати, Охайо обявиха, че искат дистанционно гласуване.

Гласуване в център "Магура" в Чикаго
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В
секи трети младеж в САЩ се е 
преместил да живее на друго 
място по време на пандемия-
та. Това сочат данни, цитирани 
от СNВС. Цифрите показват, че 

31% oт млaдeжитe нa възpacт дo 31 гo-
дини и 16% oт възpacтнитe xopa в CAЩ 
ca ce пpeмecтили заради коронавируса. 
Инфopмaциятa oбxвaщa caмo xopa, кoи-
тo ca cмeнили aдpeca cи зa пocтoяннo 
или зa пpoдължитeлeн пepиoд oт вpeмe.

Haй-виcoк e дeлът нa пoкoлeниeтo Z 
(кoитo ceгa ca мeждy 18 и 24-гoдишни) 
c 32%, cлeдвaни oт милиниалитe c 26%, 
пoкoлeниeтo X (41-56-гoдишни) c 10% и 
бeйби бyмъpитe (57-75 г.) c 5%.

Дaннитe пoкaзвaт, чe eднa тpeтa oт 
пpeмecтвaниятa ca били пoдтикнaти 
oт близocттa дo пpиятeли и poднини, 
дoкaтo дpyги 27% ca мoтивиpaни oт 
пo-eвтиния cтaндapт нa живoт, 21% ca 
зapaди paбoтa, 18% oт xopaтa ca иcкaли 
пoвeчe пpocтpaнcтвo, a 17% ca изтък-
нaли, чe пpичинaтa e възмoжнocттa дa 
paбoтят oткъдeтo и дa e.

Изcлeдвaнeтo oбaчe cъщo paзкpи-
вa, чe пoвeчeтo пpeмecтвaния нe ca 

нa твъpдe дaлeчнo paзcтoяниe oт 
пъpвoнaчaлнaтa тoчкa, в кoятo xopaтa 
ca живeли. Haй-чecтият paдиyc e в paм-
китe нa

40 км oт пpeдишнaтa 
дecтинaция

B изcлeдвaнeтo ca пoпaднaли мaлкo 
нaд 5 xил. пълнoлeтни в cтpaнaтa, a дaн-
нитe ca бaзиpaни въpxy пoщeнcкитe pe-
гиcтpи.

Друго изследване, проведено от 
Европейската комисия, показва, че 
нaд пoлoвинaтa, или 53% oт xopaтa 
нa възpacт мeждy 25 и 39 гoдини в 
Eвpoпeйcкия cъюз, ce зaтpyднявaт дa 
изпълнявaт финaнcoвитe cи aнгaжи-
мeнти.

Cпopeд тяx cpeд ocнoвнитe пpичи-
ни зa тoвa ca липcвaщaтa финaнcoвa 
гpaмoтнocт и инфopмиpaнocт, кaктo и 
пpибъpзaнитe пoкyпки.

Oт инcтитyциятa oпoвecтиxa cъщo, чe 
cтapтиpaт нoвa инфopмaциoннa кaм-
пaния пo тeмaтa, нapeчeнa „Tвoeтo бъ-
дeщe. Tвoят избop". He e яcнo кaк тя щe 
пoдoбpи финaнcoвaтa гpaмoтнocт нa 

пoтpeбитeлитe в Съюзa.
Bce пaк тя пpизoвaвa xopaтa „дa пo-

миcлят дoбpe дaли имaт нyждa oт 
oпpeдeлeнa ycлyгa (кpeдит, инвecти-
ция, зacтpaxoвкa), кoитo мoгaт дa бъ-
дaт pиcкoви, cкъпи или дa пpeдcтaвля-
вaт дългocpoчeн aнгaжимeнт". Cъщo тe 
излизaт cъc cъвeт пoтpeбитeлитe дa oб-

миcлят cpoкa нa пoгacитeлния плaн, aкo 
кyпyвaт cтoки нa кpeдит, и дa ce кoнcyл-
тиpaт c нeзaвиcим финaнcoв eкcпepт.

He нa пocлeднo мяcтo, oт EK ca 
aдpecиpaли пpoблeмитe c финaнcoвaтa 
гpaмoтнocт нa житeлитe нa Съюзa чpeз 
eднoминyтнo инфopмaциoннo видeo пo 
тeмaтa.

Всеки трети младеж в САЩ 
е мигрирал заради COVID-19
XПричината в повечето случаи е търсене на близост до роднини и приятели
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К
ак инфраструктурният план на 
президента Джо Байдън ще се 
отрази на работните места в 
Америка. Пакетът бе предста-
вен миналата седмица, той е на 

стойност 2,3 трилиона долара и е съсре-
доточен върху ремонт на пътища и мо-
стове, разширяване на широколентовия 
достъп до интернет и увеличаване на фи-
нансирането за научноизследователска 
и развойна дейност. Планът предвижда и 
по-високи корпоративни данъци, за да се 
осигури финансиране.

Демократичният президент постави 
плана си като фундаментална промяна в 
икономическата мисъл. Байдън заяви, че 
той не е атака срещу богати американци. 
„Този план не е насочен към тези, които са 

успели - не търси възмездие. Тук става въ-
прос за

отваряне на възможности
за всички останали“, каза той.

След като накарате парите да работят, 
те създават работни места. Това са думи, 
произнесени преди десетилетие от Май-
къл Морис - тогавашен изпълнителен 
директор на американската компания 
American Electric Power. И те, изглежда, от-
говарят и на мотивите на президента за 
предложения план.

Икономиката на САЩ е далеч от пъл-
ната заетост. Това направи американски-
ят спасителен план от 1,9 трилиона дола-
ра, приет миналия месец, толкова важен, 
припомня Bloomberg. Също толкова ва-

жен е и инфраструктурният пакет, тъй 
като икономиката и населението на стра-
ната се нуждаят от тези пари скоро. А Бай-
дън се нуждае от този план, за да изпълни 
част от предизборните си обещания.

Намаляването на CO2 не е свързано със 
спиране на икономическата активност, 
както нагледно показаха миналогодиш-
ните блокади срещу разпространението 
на COVID-19. Дори почти пълните блока-
ди през април само намалиха емисиите на 
CO2 с около 17% на ден в сравнение с ни-
вата от 2019 г. и с около 7% за цялата го-
дина, като емисиите трябва да се увеличат 
тази година. Пренасочването на пазарни-
те сили към напълно декарбонизиращи 
се икономики предполага повече иконо-
мическа активност, повече работни места 

- а не по-малко.
Това не означава, че всички работни 

места ще останат същите. Предвижда се 
например инфраструктурният план на 
Байдън да коства около 130 000 работни 
места в петролната, въглищната и газова-
та индустрия. Предоставянето на жизне-
способна алтернатива на тези работници 
трябва да бъде част от прехода към чис-
та енергия. Планът на Байдън включва 16 
милиарда долара за

подпомагане на 
преквалификацията

и наемането на работници от сферите на 
изкопаемите горива, като нефтени и газо-
ви кладенци или въглищни мини. Пред-
виждат се и 10 милиарда долара за създа-
ване на граждански климатичен корпус, 
насочен към обучение на следващото по-
коление, и много повече програми със 
специфични цели, свързани с климата - 
както за намаляване на емисиите на CO2, 
така и за укрепване на американската ин-
фраструктура, за да стане тя по-устойчива 
на климатичните промени.

Инфраструктурният план на Джо Бай-
дън за 2,3 трлн. долара си поставя много 
цели.

След това има по-мащабни промени, 
които ще донесат по-чисто бъдеще. Елек-
трическите превозни средства изискват 
около една трета по-малко работници, за 
да бъдат изградени, отколкото автомоби-
лите с двигател с вътрешно горене. Това 
сравнение обаче пропуска динамични 
ефекти и международната конкуренция. 
Китай например сега доминира на светов-
ния пазар на литиево-йонни батерии. Това 
доминиране произтича от достъпа до су-
ровини, но и от големия вътрешен пазар 
на батерии. Създаването на такъв пазар в 
САЩ също би спомогнало за изграждане-
то на вътрешна верига за доставки.

Много други части от инфраструктур-
ния план са още по-пряко свързани с 
работни места, особено в строителния 
сектор, които трудно могат да бъдат въз-
ложени на външни изпълнители през гра-
ница.

Инфраструктурният план на 
Байдън и работните места
XПрезидентът представи документа като фундаментална промяна в икономическата мисъл

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


7 - 13 април 2021 г.18

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

А
прил е националният месец 
за финансова грамотност в 
САЩ. За мен винаги е било 
ясно, че за да си разумен с 
парите, които имаш, тряб-

ва някой да те е научил от малък каква 
е стойността им и как да боравиш с тях, 
така че те да се превърнат в твой съюз-
ник, а не във враг за цял живот. И къде е 
най-добре да получиш уроци по финан-
сова грамотност, ако не у дома, от ро-
дителите си? Ето защо реших да дам на 
хората с деца (внуци) няколко полезни 
съвета за това как да отгледат спесто-
вник, а не разсипник.

Деца от 3 до 6 години
Направете спестяването визуално пре-
живяване. Може да си мислите, че раз-
говорите за пари с тригодишно дете са 
безсмислени, но финансовите експерти 
не са съгласни. Точно обратното – колко-
то повече можете да им показвате неща, 
свързани с пари, толкова повече те ще 
възприемат. Ключът е да се направи 
спестяването визуално и много конкрет-
но. Малчуганите могат да разберат как-
во е да си поставиш цел и да постигнеш 
напредък – стига да могат да видят как 
това се случва. Може да започнете, като 
им давате малка сума джобни пари вся-
ка седмица в замяна на извършени услу-
ги (почистване на детската стая, подреж-
дане на играчките, дрехите и обувките). 
Подарете им спестовна касичка, която 
те могат да отварят и да видят, че парите 
им растат. След няколко месеца използ-
вайте малка част от парите, за да си ку-
пят нещо. Друга идея е да се използва 
прозрачен буркан за спестяване с нари-
сувана линия и да кажете на детето си 
да запълни буркана до тази линия със 
собствените си пари, за да получи кон-
кретна играчка. Още по-добре ще бъде, 
ако сложите снимка на желаната играчка 
на буркана като стимул. Всеки път, когато 
детето ви поставя собствените си пари в 
буркана, той/тя ще може да види напре-

дъка към заветната цел. Идеята е да се 
свърже натрупването на пари с желана-
та играчка.

Даването на джобни пари
може да помогне на малчугана да се на-
учи да управлява собствените си спестя-
вания. Но зависи от това как и кога да-
вате джобните. Ако дадете един долар 
на малко дете, а после се обърнете и си 
тръгнете, това само учи хлапето, че може 
да получава пари безвъзмездно, без да 
е нужно да прави нещо в замяна. Вместо 
това попитайте малчугана какво иска да 
направи с парите, които има, и му помог-
нете да планира колко седмици ще му от-
неме да спестява, за да може да си купи 
това, което иска. Наличието на джобни 
пари може да научи детето да взема са-
мостоятелни решения и да започне да 
чувства някаква финансова отговорност.

Деца от 7 до 10 години
Помогнете им да се научат чрез опити 

и грешки. Около тази възраст хлапетата 
започват да разбират това, което парите 

могат да купят, и научават за стойността 
на монетите и банкнотите. Но те все още 
могат да се възползват от визуални сред-
ства, за да им помогнете да спестяват. Не 
е лоша идея да продължавате да се при-
държате към метода „бурканбанк“, но 
увеличете броя на бурканите – един за 
всекидневни разходи, друг за някоя го-
ляма бъдеща покупка, трети – за колеж. 
Използването на тези различни бурка-
ни продължава да насърчава поставя-
нето на цели и започва да въвежда иде-
ята, че има различни неща, които децата 
могат да правят с парите си. Нещо пове-
че, тъй като малчуганите започват да се 
учат, че нещата струват нещо, това е до-
бър момент да се въведе идеята,,нуждая 
се от достатъчно пари „ и да се научи хла-
пето да чака, докато ги събере. Вземете 
детето си при пазаруване и поговорете 
с него за това как вие не разполагате с 
достатъчно пари, за да закупите даден 
продукт, но ако малчуганът желае толко-
ва много да притежава даденото нещо, 
той би бил в състояние да го закупи, ако 
спести повече пари. Децата се учат чрез 

моделиране, т.е. те правят това, което

виждат от техните 
родители

така че ако синът/дъщеря ви наблюдава 
как вие отлагате закупуването на даден 
продукт, докато не спестите достатъчно 
пари, хлапето ще получи ясно съобще-
ние от вас. Също така тази е възрастта, 
когато можете да правите компроми-
си. Оставете детето да изпита теорията 
за достатъчните пари на собствен гръб. 
Ако малчуганите си изберат нещо спе-
циално, което не могат да си позволят в 
момента, обяснете им, че след три сед-
мици например, ако спестят всичките 
си джобни пари, ще могат да си го купят. 
Ако хлапетата предпочетат да си купят 
нещо по-евтино сега, вместо да почакат 
да получат по-голяма награда в бъде-
щето, оставете ги да направят както са 
си намислили. Това може да бъде ценен 
урок за финансови компромиси по-ната-
тък в живота им: ако харчите сега, вмес-
то да спестявате, няма да получите това, 
което наистина желаете, по-късно.

Вашите 
пари

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

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

XНяколко съвета 
как да формираме 
правилно отношение 
към парите  
у най-малките

НЕВЕНА 
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Как да научим детето си 
да е спестовник

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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И
мот с басейн! Това е най-чес-
то търсеното жилище в САЩ 
през последните месеци. 
Около 94 хил. нови басей-
на към жилища са построе-

ни през 2020 г. в страната, сочат данните 
за разрешителните за строеж към сеп-
тември, казва Джанай Риквалдер, гово-
рител на изследователската група Pool & 
Hot Tub Alliance. Това представлява скок 
с 21% спрямо 2019 г., а в щати като Ари-
зона, Тексас и Флорида разрешителните 
са се увеличили с 30%, казва Риквалдер.

Най-популярното търсене по ключо-
ва дума в американския сайт за продаж-
ба на недвижими имоти Zillow миналата 
година също е... басейн. Това вероятно 
няма да изненада никого на пазара на 
ваканционни имоти, пише MarketWatch 
в споделена статия на The Escape Home.

Търсенето на имоти с басейни в САЩ 
расте. Фирмите за изграждане на басей-
ни са претрупани от поръчки. „Това е

исторически ръст 
за индустрията

най-близкият период с подобен силен 
растеж беше през 1983 г. с 16% ръст при 
много по-малка база“, отбелязва Риквал-
дер.

Очевидната причина за растежа не е 
единствената. Да, хората не искат да се 
смесват с микробите на другите заради 
COVID-19, но експертите посочват и дру-
ги причини.

Собствениците на жилища „се фокуси-
раха върху създаването на ваканцион-
но място за отдих в задния си двор“, каза 
Кели Маккелви, говорител на Northeast 
Spa & Pool Association, която има офи-
си в Лонг Айлънд, Ню Йорк, Ню Джър-
си, Кънектикът и Пенсилвания, разказва 
Investor.

Това противоречи на съвета, който 
брокерите на имоти дават от десетиле-
тия: „Изградете басейн не за да увеличи-
те стойността на дома си, а за да му се на-
сладите“.

„По принцип данните ни сочат, че ба-
сейните са поляризираща опция за ку-
пувачите, поради което те носят относи-
телно малка премия при продажба от 1% 
и могат да задържат имотите за продаж-
ба на пазара с почти пет дни по-дълго от 
очакваното“, каза Аманда Пендълтън от 
Zillow.

Анализирайки разходите за поддръж-
ка, отопление и почистване, много купу-
вачи обикновено се фокусират повече 
върху недостатъците, отколкото върху 
предимствата

Това обаче се променя
Сара Дженън, ветеринарен лекар и 

инвеститор в недвижими имоти в Аркан-
зас, казва, че тези опасения се разсей-
ват заради ограниченията за пътуване в 
чужбина.

За тези, които отдават жилищата си 
под наем чрез Airbnb или VRBO, басей-
ните са допълнително предимство. От 
собствени наблюдения Дженън отбеляз-
ва, че е успяла да начисли с около 200 
долара повече на вечер за имот с ба-
сейн, отколкото за подобен имот без ба-
сейн. В сравнение с миналата година тя 
очаква да спечели с около 20 хил. дола-
ра повече тази година от свой имот със 
собствен басейн, който отдава под крат-
косрочен наем близо до курортния град 
Хебър Спрингс.

Вземането на решение за басейн е 
лесната част, изграждането му по вре-
ме на пандемия се оказва по-предизви-
кателно. Много от строителните компа-
нии в сектора, членове на Pool & Hot Tub 
Alliance, вече имат сключени договори 
за работа до 2022 г.

Собственик на компания за изгражда-
не на басейни в Саутхолд, Ню Йорк, обяс-
нява, че неговите колеги изпълнители в 
района са резервирани до септември и 
дори до октомври. Има и списъци с ча-
кащи за материали, а някои са на цени 
с 40-50% по-високи от обичайните. По-
ради този недостиг на материали и ра-
ботна ръка басейните в района на Лонг 
Айлънд струват не по-малко от 50 хил. 
долара.

Възниква и въпросът за добавена-
та отговорност. Някои застрахователни 
компании дори споменават краткосроч-
ните наематели и рисковете от басейни 
в продуктите, които предлагат за защита 
на собствениците на жилища.

Много застрахователи препоръчват 
на собствениците на жилища, които из-
граждат басейн, да увеличат покритие-
то на отговорността от стандартните 100 
хил. долара до 500 хил. долара.

Търсят се не само басейни. В някои ра-
йони

търсенето 
на външно джакузи

е нараснало с 400%, като производите-
лите отчитат шестмесечни изчаквания 
при поръчки за строителство и достав-
ка, казва Риквалдер. Забавянето се дъл-
жи на много голямо търсене, спиране на 
фабриките и недостиг на материали на 
този пазар.

Според данните на Zillow имоти-
те, които споменават думата „басейн“ в 
своето описание, се продават с 1% по-
скъпо от очакваното, а имотите с хидро-
масажни вани - за 2,7% повече. Тези имо-
ти обаче се задържат на пазара няколко 
дни по-дълго.

Независимо от това, „търсенето е на-
лице“, коментира Маккелви. „То е резул-
тат от това, че хората осъзнават качест-
вото на живот и как наличието на басейн 
в задния двор наистина създава вакан-
ция, над която знаете, че имате пълен 
контрол“.

Жилище с басейн! 
Най-търсеният 
имот в САЩ
XФирмите за изграждане на басейни са претрупани от поръчки

https://angelovrealtor.com/
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Франция ще ваксинира 
масово на стадиони
Във Франция стартира мащабна 

кампания за ваксиниране срещу 
COVID-19. Целта е да се имунизира 

голям процент от населението до края 
на лятото. Едно от местата, където же-
лаещите ще могат да си поставят вакси-
на, е, „Стад дьо Франс". Целта е там да се 
поставят по 2000 ваксини на ден. На ста-
дионите в Марсилия и Лион вече се по-
ставят дози. Над 25 000 пожарникари са 
обучени да поставят ваксини. В страната огнеборците са и парамедици.

Нетаняху получи нов мандат 
за правителство

Премиерът Бенямин Нетаняху по-
лучи от президента на Израел 
мандат за формиране на ново 

правителство на Израел след избори, 
които не излъчиха ясно управляващо 
мнозинство.Той ще разполага с 28 дни, 
за да сформира новия кабинет. Ако за 
целта е необходимо повече време, пре-
зидентът има право да удължи срока за 
съставяне с още 14 дни. Нетаняху, който 

е на власт от 2009 г., има трудната задача да намери достатъчно съюзници.

Разбиха група за трафик  
на дрога в Испания
Полицията в Испания разби ор-

ганизирана престъпна група 
за трафик на наркотици, коя-

то нелегално внасяла големи коли-
чества хашиш и марихуана в Северна 
Европа. В област Андалусия са били 
арестувани 100 души. Конфискувани 
са над 5 т хашиш и 230 кг семена от 
марихуана. Бандата превозвала дро-
гата, транспортирана преди това с 
моторници от Мароко през Средиземно море, и я укривали в складове между 
други товари.

Дубай арестува  
11 украинки, снимали се голи

11 млади украинки се озова-
ха в ареста в Дубай. При-
чината е, че си направили 

голи снимки на терасата на луксо-
зен хотел. Според консервативните 
закони в арабското емирство, жени-
те са заплашени от 6 месеца затвор 
и глоба над 1000 евро. От консулска-
та служба в Дубай казаха, че днес ще 
се срещнат с жените за консултация. 

Оказва се обаче, че това било популярно занимание, чрез което млади жени из-
карват пари.

Майка преби до смърт 
детето си в Хърватия
Случай на двегодишно момиченце, 

пребито до смърт от своята май-
ка, потресе хърватската общест-

веност. Пред загребската клиника за 
детски болести граждани палят свещи и 
оставят цветя и плюшени играчки в па-
мет на починалото момиченце от Нова 
Градишка.24-годишната майка може да 
получи присъда до 15 г. затвор. Бащата 
рискува 8-годишно лишаване от свобо-
да за занемаряване на четирите си деца. Органите на детето ще бъдат дарени.

https://www.krilchev.com/
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Г
игантът от Силициевата долина 
- Google - реши да инвестира 
1.5 милиона долара в надграж-
дане на платформа на бълга-
рин – младия предприемач 

Крис Младенов. Дигиталната платфор-
мата DasAuto Academy е за обучение на 
механици и е създадена от сънародни-
ка ни преди две години. Тя е първата по 
рода си в Европа.

Идеята на Крис е била да направи 
платформа, чрез която да подпомог-
не с обучения и съвети за подобрения 
в бранш, в който мнозина не осъзнават 
възможност за развитие - този на авто-
сервизите.

Той се обръща за подкрепа към 
Google. Технологичният новатор под-
крепя финансово проекти, които раз-
виват социума и отделни ниши и про-
фесии. Следва бърз отговор, който 
изненадва българския предприемач.

Сега Google инвестира 1.5 милиона 
долара в надграждане с нови функцио-
налности на платформата на Крис Мла-
денов. В момента той подбира различ-
ни експерти от всички звена на нишата, 
с които да подготви тематични видеоу-
роци и съдържание на различни теми.

Идеята на DasAuto Academy е да раз-
вива както чисто функционалните нуж-

ди и умения на един механик, така и

да обучи кадри 
с обширни знания

в сферата на маркетинга, счетоводство-
то, дори и психологията, защото всички 
тези сегменти са ключови за всеки ус-
пешен бизнес. Една от големите проме-
ни, които Крис Младенов въвежда, е, че 
платформата му не е само за механици, 
а за всеки в бранша. Така ще може всеки 
един човек, било то механик или само 
собственик на сервиз, да намери обуче-
нието/курса, от който се нуждае, за да 
развие бизнеса си.

Google подкрепя дигитални проек-
ти в неразвити браншове и иновативни 
идеи, които не са осъществявани до мо-
мента. Едни от най-важните критерии за 
инвестиция от страна на гиганта се из-
разяват в това проектите да бъдат смис-
лени и стойностни, иновативни, такива, 

за които никой не се е сещал до момен-
та.

Всяка година Google инвестира в раз-
лични проекти и браншове, които тър-
пят развитие, като разпределят инвес-
тициите си в разнообразни точки на 
света.

Google инвестира в индивидуален 
проект в България за първи път. До мо-
мента компанията е влагала средства 
само в национални български проекти 
като цифровизацията, е посочено в съ-
общението на гиганта.

Самият Крис признава, че е взел ноу-
хауто от Германия, където е специали-
зирал в голям автомобилен концерн. 
„Видях как функционира целият автомо-
билен бранш“, обяснява българинът. Той 
дава за пример и практиката в Германия, 
където за да имаш автосервиз, трябва да 
си завършил такава специалност.

Крис Младенов е и

автор на три учебника
които обхващат цялата информация за 
автомобила - двигателни и скоростни 
кутии, диагностика, климатична систе-
ма... И то актуална информация - за най-
новите автомобили.

В България Крис обучава механици, 
прави курсове, чете лекции. Но панде-
мията затваря всички вкъщи и българи-
нът се насочва към създаването на ди-
гиталната платформа. В нея всеки може 
да избере темата, която го интересува, 
да премине обучението, да премине те-
стове и да получи сертификат. Крис вяр-
ва, че всеки, който поиска, би могъл да 
се обучи да е механик.

Сред хората, които търсят академи-
ята му, има такива, които сега старти-
рат, но има и механици, които вече са в 
бранша, но осъзнават, че без нови зна-
ния няма как да могат да продължат.

„Идват и жени, жената като професия 
се залага като приемчик в сервиза, но тя 
трябва да разбира от процеса. Жените 
са по-добри приемчици от мъжете“, ка-
тегоричен е Крис.

Google инвестира $1.5 млн. 
в платформата на българин
XКрис Младенов обучава автомеханици и вярва, че всеки може да стане такъв
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Б
ългарин от Чикаго и негова-
та майка са гарантирали с 
500 000 долара излизането 
под домашен арест на брата 
на криптокралицата Ружа Иг-

натова - Константин. Това става ясно от 
споразумението, подписано в съда на 
Южния окръг в Ню Йорк.

Константин Игнатов е обвинен в пра-
не на пари като част от ръководството 
на срутилата се пирамида за крипто-
валута OneCoin. Неговата сестра Ружа, 
която бе начело, се издирва от ФБР за-
ради източване на $4.5 млрд. от инвес-
титори. Константин, който бе арестуван 
през 2019 г. в Лос Анджелис, се съгласи 
да сътрудничи на властите и бе вклю-
чен в програмата за защита на свидете-
ли. Пред разследващите той внесе яс-
нота за йерархията в управлението на 
OneCoin, поименно посочи босовете на 
високи нива, даде информация за струк-
турите на няколко континента, приби-
рането на парите от вложителите и тях-
ното легализиране през банки. Преди 
няколко седмици той сключи споразу-
мение със съда в Южен Ню Йорк и бе 

пуснат под домашен арест под гаранция 
от 500 000 долара.

Под документа за гаранция стоят

подписите 
на двама българи

се вижда от съдебното споразумение. 
Парафите са на българските емигран-
ти Иван Йочколовски и неговата майка 

Драга Ламбрева. С участието си в проце-
дурата те са дали съгласие, че ако опре-
делените условия за освобождаването 
на Константин бъдат нарушени, сумата 
от 500 000 долара ще бъде конфискува-
на.

Българин от Чикаго гарантирал с 
$500 000 за брата на Ружа в САЩ
XКонстантин се подиграва с измамени във форум на немско списание, пуска си колаж като Джони Деп

Иван Йочколовски

Факсимиле от споразумението със съда.

http://imgtrucking.com
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Двамата българи се оказват особено 
интересни за немската преса на фона на 
това, че Константин и Ружа са израснали 
и живели с родителите си дълго време 
в Германия. Според публикация на мест-
ното издание NRWZ, цитирано от „Бъл-
гария днес“, Иван Йочколовски и Драга 
Ламбрева живеят отдавна в Чикаго. Спо-
ред NRWZ единствената информация за 
двамата поръчители е, че Ламбрева е на 
56 години и живее със съпруга си Свето-
слав в щата Илинойс.

Синът им Иван е президент на семей-
ната компания Yoch Enterprise, а Ламб-
рева е посочена като „агент“ във фир-
мените регистри. В тях не са отбелязани 
данни за дейността на дружеството, по-
казва проверка. Според запознати фа-
милията се установила преди повече от 

десет години в едно от предградията на 
Чикаго с преобладаваща българска ди-
аспора - Шамбург.

Иван Йочколовски е МММ боец, със-
тезава се в България и в САЩ на турни-
ри по жиу-жицу. На някои прави добри 
класирания. В България пък участва в 
приключенското риалити „Сървайвър - 
Филипини“ през 2009 г.

В писмо до съда в Ню Йорк, свърза-
но с гаранцията на Константин Игнатов, 
Йочколовски посочва, че е

морски пехотинец 
от американската армия

Двамата се запознали година преди 
Игнатов да бъде задържан на летището 
в Лос Анджелис заради издирването на 
ФБР във връзка със завлечените над 4,5 
млрд. долара от вложители в пирами-
дата OneCoin. Пътищата на Константин 
и Иван се пресекли във фитнес зала по 
време на тренировка.

„Човекът познава Константин от око-
ло година и вече пише писмо, като че го 
познава през целия си живот, а семей-
ството му е готово да гарантира за Игна-
тов. Тези хора ли са толкова лековерни, 
или се случва нещо друго?“, е един от въ-
просите в немското издание.

Самият Константин най-вероятно сле-
ди под лупа писанията по негов адрес в 
NRWZ, защото някой, който се предста-
вя за него, ги коментира. От постовете 
лъха арогантност към измамени, кои-
то са скандализирани, че все още няма 
присъда по делото срещу наследника 
на Ружа на шефския пост в пирамидата 
след изчезването й преди около пет го-
дини. Хората питат кога ще си получат 
вложените пари, на което Игнатов не от-

говоря. В коментарите се включват из-
мамени от поне два континента, които 
твърдят, че компанията на Ружа продъл-
жава да работи при тях.

„Ти и сестра ти сте големи лъжци. 
Жертвите не могат да ти простят. Инвес-
тирах, като продадох златото на жена си

но вие ме измамихте
пише изгорял в схемата OneCoin.

„Пич, трябва да те поздравя. Какъв фи-
лантроп си ти“, нагло отговаря Констан-
тин.

Освен това Константин Игнатов мон-
тира лицето си върху снимка на Джони 

Деп от сагата „Карибски пирати“, защото 
не харесал полицейския портрет, който 
немското издание публикува към мате-
риала си за пускането му от ареста.

Братът на Ружа пуска колажа под те-
кста и препоръчва на журналистите да 
го ползват вместо направената в поли-
цията снимка и друга, която е щракна-
та часове преди да бъде арестуван в Лос 
Анджелис през 2019 г. и качена в про-
фила му в социалната мрежа. От страни-
цата си Игнатов вече е изчистил всички 
снимки и цялото съдържание, по-голя-
ма част от което беше свързано с дей-
ността на OneCoin по целия свят.

Полицейската снимка на Константин Игнатов.
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https://www.highlanderimprovement.com
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Е
диница с 12 нули - това е сумата 
в долари, която Китай е отпус-
нал като кредити на по-слабо 
развити държави. Договорите 
за тези милиарди са отчасти за-

секретени и съдържат силно заробващи 
клаузи, съобщават германските вестни-
ци „Ди Велт“ и „Зюддойче Цайтунг“. Те ци-
тират международен екип от икономи-
сти, който е анализирал над 100 такива 
договора на обща стойност близо 35 ми-
лиарда долара, сключени между Китай и 
24 развиващи се държави. Тези догово-
ри последователно ограбват държавния 
суверенитет на кредитополучателите, 
прекършват политическата им воля и ги 
превръщат в играчка в ръцете на Китай, 
отбелязват двата вестника, цитирайки 
доклада на американските и германски 
икономисти, озаглавен „Как Китай разда-
ва кредити“.

Както е известно, през последните го-
дини Пекин се превърна в главен креди-
тор на по-слабо развитите страни, вклю-
чително и по линия на проекта „Един път, 
един пояс“, известен още като „Нов път 
на коприната“. Между 2008 и 2019 годи-
на Китай е отпуснал на въпросните стра-
ни близо един трилион долара кредити, 
изчисляват учените от Бостънския уни-
верситет, които са част от международ-
ния екип, разказва и „Дойче Веле“. Сред 
държавите, получили най-големи креди-
ти, са Пакистан, Венецуела и Ангола.

Изумително 
заробващи условия

Професор Кристоф Требеш от герман-
ския Институт за икономически изслед-
вания, който също участва в цитираното 
проучване, казва пред медиите следно-
то: „Китайските договори съдържат клау-
зи, които забраняват на кредитополуча-
теля да оповестява условията на заема, 
а понякога дори и самото съществуване 
на подписан договор.“

Професор Требеш подчертава, че в 
случая не става дума за обичайните, кла-
сически договори за кредити, какви-
то сключват частни или държавни бан-
ки. Той смята, че някои от клаузите са 
„изключително странни“ и говори за 
„хибридни договори“, които съдържат 

елементи на частно и публично креди-
тиране.

Требеш е особено изненадан от усло-
вията за прекратяване на договора от 
китайска страна, вписани в такива до-
говори. Пекин си запазва правото ед-
ностранно да прекрати кредитирането, 
например ако съответната държава пре-
късне дипломатическите си отношения с 
Китай или пък ако в тази държава се сме-
ни властта. При това положение длъж-
никът трябва да върне обратно цялата 
сума. В някои от договорите има дори 
клауза, че Китай може да ги прекрати 
едностранно, ако в самата КНР настъ-
пят политически промени. Такива поста-
новки на практика превръщат страните 
длъжници в политически заложник на 
Пекин: ако не слушат, може да прежи-
веят същинска финансова катастрофа. 
При това въпросните договорни клаузи 
преследват не само политически цели. 
В същото време те защитават китайски-
те инвестиции в съответните държави и 
елиминират конкуренцията на други по-
тенциални кредитори.

Близо една трета от договорите, ана-
лизирани в доклада „Така Китай раздава 
кредити“, включват, например, задълже-
нието кредитополучателят да държи

парите в определени банки
на които китайските власти могат да на-
ложат запор при неплатежоспособност 
на длъжника. Тази клауза осигурява още 
едно предимство на Китай в съревнова-
нието с други потенциални кредитори.

Друг капан, който поставят тайните 
кредитни договори, които Китай сключ-
ва с по-слабо развити страни, е изрична-
та забрана при неплатежоспособност да 
се търси посредничеството на така на-
речения „Парижки клуб“ – неформална-
та организация на държави кредиторки, 
която помага за опрощаване и преструк-
туриране на държавни задължения. По 
този начин Китай си осигурява правото 
сам да преговаря с различни трети стра-
ни за преструктуриране на дълга в слу-
чай на неплатежоспособност на длъж-
ника – и така да се добере до условия, 
които са по-изгодни за него и по-неиз-
годни за длъжника.

Агресивно поведение

Вестник „Зюддойче Цайтунг“ пише в об-
общение: „Въпреки това за много страни 
сделките с Китай си остават привлекател-
ни. На тези страни им липсват основна ин-

фраструктура, капитали и инвеститори, 
които са готови да поемат съответните ри-
скове. А Китай е готов – и предлага нещо, 
което другите инвеститори не предлагат. 
За сметка на това обаче налага ограниче-
ния.“

А вестник „Ди Велт“ коментира съм-
нителните китайски кредитни практики 
с една препратка назад към историята: 
„Времената на неравноправните догово-
ри са се запечатали дълбоко в историче-
ската памет на китайците. От средата на 19 
век до началото на Първата световна вой-
на европейските колониални сили прину-
диха слабия китайски император да отво-
ри страната за западни гешефтари и дори 
да им отстъпи територии като Хонконг и 
Макао. Днес за всеки китаец тези време-
на са „епохата на униженията“ – тъкмо там 
се корени и самочувствието, дори агре-
сията, характерни за днешните китайски 
властници на международната сцена. Ки-
тай вече сам е станал велика сила и про-
никва икономически дори до най-отда-
лечените кътчета на света. Специално на 
по-слаборазвитите страни днес Пекин 
диктува договори, които спокойно можем 
да наречем „неравноправни“. И такова оп-
ределение би било дори прекалено меко.“

Как Китай заробва бедните 
страни с кредити
XДоговорите за милиарди превръщат десетки 

развиващи се държави в играчки в ръцете на Пекин

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 години 
лишаване от свобода.

На 4 февруари 2021 г. бях освободен 
от затвора Белене условно, предсроч-
но, 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...

Днешната ми история сигурно ще ви 
шокира. Защо я избрах? Тя е много кър-
вава и драматична, но от нея човек може 
да си вземе много поуки.

Салят Сали Алиосман през 2011 г. по-
лучава доживотна присъда със замя-
на при постановен специален режим на 

изтърпяване на наказанието от Силис-
тренския окръжен съд. Няколко месеца 
след това Апелативен съд – Варна, по-
твърждава присъдата. Година по-късно 
Върховният касационен съд в София по-
твърждава и издава окончателната при-
съда.

Алиосман получава най-тежката при-
съда за това, че е нанесъл 53 прободни 
рани около шията и гърдите на своята 
приятелка, с която живее на семейни на-
чала - 29-годишната Юлия Христова. Има 
3 деца от нея и е бременна с четвърто. 
Като основен мотив и от него съм чул, и 
в обвинителния му акт съм чел, че е по-
сочена

ревност, един 
семеен скандал

по-точно съмнения, че тя е била бременна 
от друг. От него самия знам, че той е подо-
зирал, че жена му е изневерявала с баща 
му или с един от братовчедите му. И в пи-
яното състояние, в което е бил, едва ли не 
е търсил да види в корема й дали тя наис-
тина е бременна и да разбере дали детето 
не е от друг, неизвестно по какъв начин.

Кървава история от затвора:  
Защо Салят уби бременната си жена
XТой пробожда 53 пъти Юлия, от която има три деца и чака четвърто

СУНАЙ РЕМЗИ

Затворът Белене, в който изтърпява наказанието си Салят Алиосман.
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Кой е Салят? Роден е в Давидово, мно-
го красиво селце в Кайнарджа, една от 
най-бедните общини в област Силистра 
и в страната. Той израства там в много 
уважавано семейство. Майка му умира, 
когато е още млад, а баща му е местни-
ят авторитет, няколко мандата е кмет на 
Давидово.

Салят е със средно образование, мно-
го добре възпитан. Има голяма къща, 
собствени магазин и заведение, земи, 
които обработва, занимава се и с живот-
новъдство. Няколко пъти е канен от по-
литически партии да стане кмет на мяс-
тото на баща си в Давидово, но отказва. 
Тогава е бил щастливо женен по нашите 
традиции за Юлия, всичко вървяло пре-
красно. Но изневиделица неговият жи-
вот тръгва надолу към пропастта и по 
думите на съселяните си е започнал да 
проявява агресия и да злоупотребява с 
алкохол.

По данни на обвинителния акт, психо-
логическата експертиза установява пси-
хопатия и дългогодишна агресия, тормоз 
и изтезаване на семейството, включител-
но и на трите му деца. Имало е систем-
но пиянство и липса на грижа за издръж-
ката на семейството. Обвинението също 
твърди, че преди да извърши това кър-
ваво деяние, е имал друга условна при-
съда. Това разказах пред в. „България 
днес“.

Аз го познавам много добре, защо-
то той продължава и днес да изтърпява 
присъдата си в затвора Белене. При мен 
дойде през 2011 г., когато бях бригадир и 
отговорник на VIII следствена група. При 
пристигането си беше много тих,

четеше Библията, 
макар че беше 
мюсюлманин

защото харесваше християнската рели-
гия. Не приличаше на никой друг от осъ-
дените. Не беше конфликтен, не беше аг-
ресивен. Ходеше редовно на срещи за 
религиозна подкрепа. Спазваше добра 
хигиена, но все едно го нямаше в група-
та.

Заедно с него обаче бях и в следстве-
ния арест в Силистра, когато му изда-
ваха присъдата, аз тогава бях по друго 
дело. Двамата бяхме в килия номер 9. 
На самото съдебно заседание му пред-
лагат да мине по глава 27, при съкрате-
но съдебно производство, и да получи 
10-годишна присъда, защото е напра-
вил пълни самопризнания, не е посочил 
други обстоятелства и факти по делото. 
Но там става един скандал. Родният му 
баща казва, че се отрича от него, прокли-
на го, майката на убитата също му крещи. 

Децата изобщо не го поглеждат. Това го 
провокира той да изгради своя версия и 
по този начин по общия ред получи до-
животна присъда с право на замяна.

Когато се върна в килията в следстве-
ния арест, беше посърнал целият. Не хап-
на нищо. Цяла вечер аз и останалите две 
момчета, които бяхме заедно с него в ки-
лията, се сменяхме да го пазим да не на-
прави опит за самоубийство. Не го на-
прави.

Като се върна в затвора Белене, беше 
преместен в следствения отряд в зоната 
за сигурност. Там между делата му пред 
Окръжен и Апелативен съд направи не-
успешен опит за самоубийство. Пусна си 
ток и сега едната от двете му ръце не е 
пълноценна на 100%, по-слаба е от дру-
гата.

Естествено, като кмет на затвора Бе-
лене, винаги съм говорил с него. Той си 
има негова версия за деянието, което е 
извършил. Казва, че има някаква конспи-
рация срещу него от местен следовател 
от полицията, за да могат да му вземат 
бизнеса, да му разбият семейството. Вед-
нъж обвинява в изневяра жена си, свои-
те близки, включително бащата и братов-
чеда. След това твърди, че не го е казал 
и че някой нарочно иска да го раздели с 
жена му, затова са го

подтикнали 
да извърши тази беля

Друг път разказва как нарочно са му 
слагали лекарства в храната и водата и 
е ставал агресивен, посягал е към пиене 
много често. Има и друга версия - че дру-
ги са убили жена му и той иска да разбе-
ре кои са. Казва, че я е заварил наръга-
на, хванал е ножа, но от страх е избягал, 
защото са го гонили, искали са и него да 
убият и така е бил заловен по пътя за До-
брич. Не знам кое е истина и кое е измис-
лица. Предавам думи, които съм чул при 
разговорите с него.

През месец юли 2019 г. бях преместен 
в IV група и от там почти една година из-
търпявах наказанието си с него. Даже 
отначало бяхме в една килия. Той после 
се премести в килия за непушачи. Рабо-
ти съвестно като помощник-бакар, под-
стригва и помага на останалите колеги 
от IV група. А откакто се появи и Covid-19, 
много отговорно и дисциплинирано де-
зинфекцира с препарати целия корпус 3 
на затвора, като се започне от IV-та гру-
па, после IX-та, столовата, всички килии, 
мястото за фитнес, мястото на открито. 
Много отговорно се отнася към трудови-
те си задължения, има изградени трудо-
ви навици.

Преместен беше в IV група, защото 

преди няколко години режимът му беше 
свален от специален на строг. Всеки ден 
излиза да тренира лека-полека с негови-
те минимални разбирания за фитнес, но 
това му доставя удоволствие. Винаги е 
спретнат, чист, излъскан, избръснат. По-
стоянно пише писма на своите деца и на 
баща си. За съжаление обаче писмата му 
се връщат непрочетени и без отговор от 
близките. Даже той ги крие, за да не ви-
дят другите, че му ги връщат. Единстве-
но поддържа пълноценна връзка с кака 
си, която го изслушва, като се обажда по 
телефона, изпраща му пари, помага му 
да си купи нов телевизор, някоя и друга 
дрешка и т.н.

Салят живеес надеждата 
да получи замяна

Както знаете, българското правосъдие 
дава възможност доживотните присъди 
да бъдат заменени. След като си изтър-
пял 20 календарни години от наложено-
то наказание, имаш право окръжният съд 
по местоизтърпяване на наказанието да 
замени присъдата с 30-годишна. Някой 
път Салят приказва налудничаво, че му 
остават една-две години, друг път казва, 
че няма да излезе никога. Обича малко да 
преиграва със ситуациите, но винаги той 
е печеливш. 

Самата администрация проявява раз-
биране към него, момчетата също. Пове-
чето го съжаляват и никой не му бърка в 
раната, защото е тежка рана... Ние не сме 
там, за да съдим колегите си, а да изтър-
пяваме наказанието си заедно, кой както 
намери за добре.

Дано Господ да му прости, а и той на 
себе си. Това е важното. Как ще му прос-
тят децата обаче, се пита той. 

В неговия случай надали времето ще 
излекува раните му и ще ги превърне в 
белези. Пожелавам му да намери сили 
той сам да си прости, за да може другите 
да му простят. А дали ще му заменят при-
съдата - там само Господ знае.

Урокът, който си взех от историята със 
Салят, е, че когато прехвърляш вината на 
друг, не ти олеква от това. Вината те из-
яжда отвътре. 

Затова, приятели, не забравяйте, че 
вината е собствена, индивидуална и тя 
трябва да се приеме, за да може да я пре-
живееш, да си вземеш нужните поуки и 
да продължиш напред. Желая ви всичко 
добро.

На открит урок пред медии Сунай Ремзи инсценира съдебен процес като част от „Правен курс“ в затвора Белене. Лишени от свобода са в ролите на съдии, 
прокурори, защитници и обвиняеми.

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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се бият, ако трябва, за да жертвоприне-
сат на своето божество на възмездие-
то. Възмездието изобщо срещу полити-
ката в България, която провали живота 
на тези хора и ги запрати в чужбина (не 
е случайно, че поддръжниците на ИТН 
са обсебени от идеята за мажоритарна 
избирателна система - приемат я като 
единствен начин да пресекат изборни-
те машинации на статуквото и да „очис-
тят“ системата).

Тези хора не искат да живеят зад гра-
ница. Те искат да си бъдат у дома. Фео-
далната държава ги смля и изплю и те 
сега се завръщат - по единствения на-
чин, който разпознават като автенти-
чен. С очите си видях, че това, че могат 
да гласуват за Слави Трифонов, ги на-
прави щастливи. Защото им даде за миг 
поне усещането, което всеки гражданин 
иска - усещането за сила. За убеденост, 
че може нещо да промени с гласа си.

И това е тяхно право.
Както беше право на хората, които в 

екстаз гласуваха за царя, а после за Бо-
рисов – пак и пак, и пак. Както е мое 
право да чувствам, че променям нещо, 
че наистина увеличавам шансовете ни 
да се докопаме до работеща държав-
ност, като гласувам за „Демократична 
България“. И за хора като мен съм чу-
вала да казват, че имаме култ към ли-
чността, та няма лесно за никого в на-
шия мътен гьол.

В края на краищата, каквото посееш, 
това ще пожънеш. Затова би било до-
бре да почнем да сеем нещо в тези урни 
- вчера беше само началото на дългото 
разораване на една отдавна занемаре-
на нива.

Нивата на политическия живот у нас. 
Защото Слави Трифонов може и да спе-
чели този път, понеже не е политик, но 
този бонус е еднократен. Оттук нататък 
той е политик, колкото е и Христо Ива-
нов. Ще видим дали си дава сметка за 
това.

Инак, българите ще гласуват с отча-
яна страст за всеки следващ отмъсти-
тел, докато държавата продължава да 
е техен враг и на битово, и на морално 
ниво. (Борисов изгря със същата аура - 
на каратист, тръшкащ лошите мафиоти. 
Шоуто на Слави помогна много за из-
граждането на този негов имидж.)

Кой има акъла, опита и образование-
то да поправи счупената държава е въ-
прос, на който отговаряме различно, за-
щото разпознаваме себе си в различни 
кандидати. В битката на разпознавания, 
която представляват изборите у нас (и, 
да, тук включвам нас в пустата чужбина, 
колкото и да ви докривее), победители-
те днес са ясни.

И не, не е само Слави Трифонов.
Гледайте си резултатите, не ги изопа-

чавайте, за да уйдисате на предразсъ-
дъците и страховете си, препасвайте 
коланите за вдигане на тежко и давай-
те да къртим, чистим и извозваме. Ще е 
голям зор, но това, по дяволите, е поло-
жението.

МАРИЯ 
СПИРОВА

Божеството 
на възмездието

 блог

Понеже адреналинът ми не спада в 
прилични темпове и не мога да заспя, 
макар че след 30 часа на крак може би 
това би било най-мъдро, реших да ви 
споделя кратки впечатления от избор-
ната вакханалия, която преживяхме.

Да, ИТН помете вота в чужбина, хеле 
пък във Великобритания. Ако има изне-
надани, не мога да им помогна. Да се ог-
ледат, където са, и ще видят, че не са на 
екзотичен остров, залят от цунамито на 
„простолюдието“ и „чалгарите“ зад гра-
ница. Слави Трифонов е идол навсякъ-
де - според ЦИК в момента партията му 
е втора сила изобщо на изборите. Изоб-
що. На изборите. Та, успокойте топката 
с българите в чужбина, да не си меша-
ме шапките.

За тези от нас, които наблюдаваха ди-
намиката на изборната активност във 
Великобритания с години, стана ясно, 
че Слави Трифонов ще успее отвъд най-
смелите си предвиждания в политиката 
- неговият референдум изкара пред ур-
ните на Острова хора, които по принцип 
не гласуват. Сега стана същото, в увели-
чен обем. А каквото става в диаспората 
във Великобритания, това става и вътре 
в България - пъпната връв е здрава.

Ако се чудите защо така стана, може-
те да мислите за носталгичен патриоти-
зъм или за нуждата на емигрантите да 
се завърнат в безгрижното си минало 
в Родината. Но можете и да мислите за 
нещо друго - че в България политиката 
е мъртва.

Няма и как да не е. Когато от десет-
ки години политика в България правят 
БСП, ДПС и ГЕРБ, то понятието се из-
празва от всякакво принципно, морал-
но или дори утилитарно за мнозинство-
то съдържание. Гражданите се оттеглят 
от общественото пространство в идео-
логии, които обещават спасение от ця-
лата тази разкапана, трупна гнилоч.

Идеологии на очистването и възмез-
дието. Месиански култове.

Електорално богомилство, ако щете.
И за да си стоя в паничката, няма да 

спекулирам как и защо хората в Бълга-
рия гласуваха за ИТН. Но мога да кажа, 
че на опашката в Оксфорд и по сцени-
те, които видях от Лондон, ние не виж-
дахме хора, които гласуват от казио-
нен интерес към политиката. Виждахме 
хора, готови да чакат по пет часа и да 

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

„За българите „човек с 
голямо сърце“ е всеки, който 
им дава пари или ги черпи. 
Очевидно нашият народ 
си представя сърцето като 
портфейл.“

Сценаристът Иво Сиромахов 
във Фейсбук

„С Шиши, знаеш, че съм близък, в добри 
отношения сме.“

Бившият председател на ББР Стоян 
Мавродиев в изтекъл в медиите запис 

преди изборите

„Ние сме като ластик - отваряме, затваряме 
за по 10-15 дни. Когато хората се уморят, 
пак отваряме.“

Така премиерът Бойко Борисов описа 
стратегията на правителството за борба с 

разпространението на коронавируса

„Яжте домати преди ваксина, 
помагат срещу тромбоза.“

Такъв съвет даде членът на 
Националния щаб за борба 

с коронавируса проф. Тодор 
Кантарджиев на хората, на които 

им предстои да се ваксинират

„Същото прави Нетаняху. Аз го следя във 
Фейсбук. Не знам кой от кого го е взел, но 
това е начин на водене на предизборна 
кампания.“

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков отговаря 
на въпроса защо Бойко Борисов липсва от 

кампанията и използва само комфортното 
пространство на джипа

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

км измина по време 
на снежно спускане с 
каяка си каталунецът 
Аниол Серасолсес. Така 
испанският състезател 
се възползва от спортна-
та пауза, за да потърси 
нови предизвикателства 
и да издигне уменията си 
в каяка на следващото 
ниво. В момент от спуска-
нето той разви около 100 
км/ч, а накрая направи и 
впечатляващо двойно за-
въртане.

метра височина ще 
достигне хеликоп-
тер „Инджинюити“, 
който ще направи 
първия полет на 
Марс в средата на 
април. Той бе до-
ставен на Червената 
планета от марсохо-
да „Пърсивиърънс". 
Масата на хеликопте-
ра е около 1,8 килограма. 
Полетите на „Инджинюити“ 
се очаква да продължат не по-
малко от 31 земни денонощия.

532

84.5 млн.

кралски мумии ще бъдат 
транспортирани с поче-
сти по време на парад в 
центъра на Кайро. Това 
ще стане по време на пъ-
туването им към Нацио-
налния египетски музей 
във Фустат. Мумиите са на 
18 крале и четири крали-
ци и са на около 3000 го-
дини. Те са открити в две 
тайни зали в Луксор и До-
лината на царете.

млн. рубли е дал Кремъл, за да се гарантира безопасността на президента Владимир 
Путин по време на пандемията. Това разказва в разследване руската служба на ВВС. Пари-
те са дадени за пълноценна система за наблюдение на здравните работници, пилотите и вся-
какъв друг персонал в контакт с Путин.

$350 000 

25
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П
ролетта е прекрасен сезон 
– красив, ароматен, цветен. 
Природата се пробужда, 
температурите се повиша-
ват, растенията разцъфват. 

И цветът по дърветата разнася ухания 
на чистота и свежест, зеленото е по-на-
ситено, а поникналите жълтурчета раз-
пръскат слънчеви лъчи в топла настой-
чивост.

И въпреки това пролетта е наситена с 
противоречия. Усещанията, които носи, 
преминават през див възторг и вдъх-
новение до крайно изтощение и умо-
ра. Като че ли красотата около нас изис-

ква нашето добро настроение, а ние не 
можем да отговорим на очакванията й. 
И уж настроението ни се повишава, уж 
толкова дълго сме чакали слънцето, а се 

чувстваме уморени и нямаме сила.
Това състояние е напълно нормално и 

се обяснява с т.нар. пролетна умора. На 
организма му е необходимо време, за да 
се адаптира към преходния сезон.

Но няма място за притеснение. Съ-
ществуват природни методи, които лес-
но и бързо могат да облекчат състояние-
то. Те са близо до нас и ни носят

повишаване 
на жизнеността

енергията и доброто настроение.
Важното е да не задържаме в себе си 

отрицателни емоции и да се опитаме да 
осъзнаем станалото, съветват специали-
стите. Разговорите с близки хора пови-
шават нивата на ендорфините и на окси-
тоцина – хормоните, които ни карат да 
се чувстваме по-добре.

Друга прекрасна въз-
можност да я пребо-
рите е да спорту-
вате повече и да 
правите дъл-
ги разходки на 
слънце. Със за-
връщането на 
така жадува-
ното слънце, 
под влияние 
на ултравиоле-
товите лъчи, за-
почва производ-
ството на витамин 
D. След като преми-
не през кожата и през 
черния дроб и бъбреците, 
той се превръща в активно ве-
щество и може да бъде усвоен и използ-
ван от организма.

Освен че витамин D осигурява преми-
наването на калция от червата в кости-
те и по този начин дава стабилността на 
скелета, неговият дефицит

се свързва с депресивни 
състояния

отслабена имунна система и повишено 
чувство на умора и раздразнителност.

Пресните плодове и зеленчуци са из-

питани антидепресанти. Хранете се 
здравословно. Храни с доказано успо-
кояващо действие при стрес са зелето, 
карфиолът, гъбите, овесът, целината, лу-
кът, чесънът, бананите, авокадото, ядки 
и мед.

Здравословното хранене ще ви по-
могне да се преборите със стреса ус-
пешно. Пийте много вода. Обърнете 
внимание на баланса на хранителните 
вещества. Организмът ви има нужда от 
здравословни мазнини, белтъчини и въ-
глехидрати, набавете си нужните вита-
мини и микроелементи, с които да под-
силите съпротивителните му сили и да 
възвърнете тонуса си.

Наспивайте се добре
Сънят е важен, както за физическото, 

така и за психичното състояние на ор-
ганизма. По време на сън мускулите и 
важни части от мозъка си почиват, до-
като други трупат енергия. Тогава се из-
вършват и много важни за правилното 
функциониране на организма регенера-
тивни и хормонални процеси. При без-
съние можете да се доверите на чая от 
маточина.

Много често пролетната умора се 
свързва със спад в имунната система. 
Най-важен за тонуса е витамин С – той 
стимулира имунната система, преборва 
умората, повишава работоспособност-
та. Чайовете от ехинацея предпазват ор-
ганизма при инфекции на дихателната 
система, стимулират имунитета, като за-
силват собствените сили на организма 
срещу грип и настинка.

Научете се да релаксирате
Дали това ще бъде любима музика, 

книга, танци, хоби, няма значение. На-
мерете своето местенце, своя 

отдушник и своя генера-
тор на спокойствие и 

добро настроение. 
Прекарвайте по-

вече време на 
открито и сред 
природа, за да 
можете да се 
насладите на 
чистия въздух 
и да подкре-

пите тялото си 
с витамин D и 

почивка на очи-
те, тялото и ума от 

синята светлина на 
екраните.

Опитайте се да нама-
лите прекараното време на те-

лефона и пред компютъра, което не е 
свързано с работа. Използвайте време-
то, за да изчистите дома си от стари и не-
нужни вещи.

Позволете пролетното обновление да 
настъпи и у вас самите. Излезте в гради-
ната или на терасата – посадете цветя, 
заровете ръцете си в земята и дайте жи-
вот на зрънцата и на собствените си на-
дежди и въжделения. Дайте възможност 
на новото, здравото, вдъхновяващото да 
покълне и цъфне и у вас.

Слънцето и витамин D са 
враг на пролетната умора

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Съществуват природни методи, които лесно и бързо облекчават състоянието
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АНИТА ХРИСТОВА

Б
ижутата са изкуство, в това 
спор няма. Изкуство е оба-
че и умението да ги носиш - 
да подбереш точната гривна, 
обици или колие така че да 

подчертаят твоята уникалност и да бъ-
дат в пълна хармония със стила ти.

Жените са емоционално привърза-
ни към своите бижута, тъй като те най-
често бележат ключови моменти от жи-
вота им: скъп подарък от родителите по 
повод завършването, годежен пръстен, 
сватбена халка...

Ето няколко съвета, които, надяваме 
се, ще ви помогнат да заобичате бижута-
та си и да се научите да ги съчетавате по 
най-добрия начин със своята неподра-
жаема индивидуалност. 

Добре известен факт е, че бижута-
та, особено онези с диаманти по тях, са 
сред най-ценните и любими приятели 
на жените. И колкото повече съкрови-
ща събират, толкова по-трудно им ста-
ва да ги подберат за съответния тоалет. 
В стремежа си да покажат максимално, 
някои дами

заприличват 
на коледна елха

и напълно развалят ефекта на всеки де-
тайл в облеклото.

Бижутото на врата трябва да работи 
във ваша полза, а не срещу вас. Това оз-
начава, че трябва да подхожда на тоале-
та и на модела му, да провокира внима-
нието, без да се натрапва излишно. За 
повече закачливост на визията можете 
да съчетаете няколко накита. Ако искате 
да провокирате, да изглеждате по-висо-

ка и слаба, изберете висящ модел, който 
се спуска над бюста ви.

При блуза, топ или рокля със затворе-
но деколте - което върви по врата или 
тип поло - по-добре се откажете от на-
кит на врата и

подберете ефектни 
висящи обици

По този начин ще привличате внима-
нието към шията и лицето си. Същото 
важи и ако тоалетът ви включва ефирен 
шал или фишу.

Обиците са задължително бижу към 
тоалета, без значение какъв е моделът 

му и дали носите украшение и на вра-
та. Изключение се прави единствено в 
случаите, когато сте подбрали голяма 
ефектна огърлица, върху която иска-
те да акцентирате, или се стремите към 
точно определена визия. Дори при вто-
рото, не забравяйте, че обиците прида-
ват женственост и младост на всяко 
лице.

Със или без бижу 
на китката?

Когато се коле-
баете, сложете от 
онези тънки метал-
ни гривни, които 
се носят по много, 
за да подрънкват. 
Това е сигурен знак, 
че сте наясно с мод-
ните закони и ви е гри-
жа как изглеждате. Но и 
всеки друг модел гривна е чу-
десен финален щрих за визията. Можете 

да ги комбинирате с любимия си голям 
часовник на другата ръка. За официал-
на рокля обаче се препоръчва само еле-
гантна гривна, а за делова среща – само 
часовник.

Използвайте колана като бижу. Той 
мигновено ще оформи талията ви, при 
това върху всякакъв тоалет. Ако имате 
по-закръглени форми, изберете по-ши-
рок колан. Ако сте слаба, подберете тъ-
нък, от кожа. Един чудесен и оригина-
лен вариант е да използвате висящите 
си колиета като колани.

Не се страхувайте да комбинирате 
злато и сребро. Имаше времена, когато 
това се смяташе за абсолютно табу в мо-
дата, но те останаха далеч в миналото - 
в началото на 90-те на ХХ в. Съчетание-
то на различните благородни метали не 
само ще ви позволи да покажете повече 
от ценностите си в кутията за бижута, но 
и да изглеждате свежо, в крак с модните 
тенденции.

Днешната мода в дамските 
ръчни часовници е те да бъдат 
масивни, големи, с откровено 
„мъжка“ визия, но и с някаква за-
качлива женствена глезотия по 
циферблата - камъчета, рисун-
ка или специфичен дизайн на 
стрелките. С този тип часовни-
ци обаче трябва да внимавате, 
за да не го изберете в неправил-
ната спрямо китката си пропор-
ция. Колкото зле изглежда фи-

ният, дребен часовник върху 
една по-едра и груба ръка, 

така и прекалено голе-
мият не подхожда на 

съвсем деликатната, 
тънка китка. Бъдете 
оригинални и експе-
риментирайте - това 
е бижу, което се носи 

всекидневно, така че 
не е зле да имате пове-

че от един, за да можете 
да ги съчетавате с настро-

ението, облеклото или други-
те си бижута.

Внимание с 
часовниците

Бижутата: 
Изкуството 
да ги носим
Украшенията трябва да работят 

във ваша полза, а не срещу вас

Със или без бижу 

Това е сигурен знак, 
че сте наясно с мод-
ните закони и ви е гри-
жа как изглеждате. Но и 
всеки друг модел гривна е чу

ция. Колкото зле изглежда фи
ният, дребен часовник върху 

една по-едра и груба ръка, 
така и прекалено голе

мият не подхожда на 
съвсем деликатната, 

всекидневно, така че 
не е зле да имате пове

че от един, за да можете 
да ги съчетавате с настро

ението, облеклото или други
те си бижута.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
ризрачна сграда с пусти 
стаи и разпадаща се кон-
струкция, която преди вре-
ме се е носела по морето, 
сега стои в полите на плани-

ната Кумган в Северна Корея, близо до 
границата с Южна. До нея вече не може 
да се пристъпи, макар че някога е съби-
рала стотици туристи за уникално пре-
живяване.

Рушащата се постройка всъщност 
е легендарен някога хотел – плаващ, 
единствен по рода си в целия свят. Едно 
убийство обаче го праща в забвение.

Историята му датира от края на 80-те 
години на миналия век и е изпълнена с 
много перипетии, моменти на слава и 
такива на падение, всички до един чер-
таещи разказа за куриозната му съдба.

През 1988 г. всеки авантюрист с фи-
нансови възможности е могъл да наеме 
стая в този 5-звезден хотел, акостирал в 
Джон Брюър Риф - на около 70 км раз-
стояние от бреговете на град Таунсвил, 
Австралия.

Плаващият архитектурен шик е най-
значимата работа на професионалния 
гмуркач Дъг Тарка - имигрант от Италия, 
който искал хората да имат

по-бърз достъп 
до подводните чудеса

на света, разказва webcafe.
Ето защо той решил, че най-добрият 

начин за това е те да отсядат не на суша-
та, а направо във водата, така че буквал-
но да застанат върху атракциите, които 
океанът крие в дълбочините си.

За целта той проектира тази сграда, 
снабдена с близо 200 стаи, нощен клуб, 

площадка за хеликоптери и тенис корт. 
Тя е построена в Сингапур, а след това 
плава близо 5000 км, за да акостира 
край Североизточното крайбрежие на 
Австралия.

„Беше доста впечатляващо да видиш 
как хотел плава върху рифа, с безкрай-

ната синя вода около него. Отдалеч из-
глеждаше като кораб, но когато се доб-
лижиш, разбираш, че е нещо друго“, 
казва за ABC синът на Дъг - Питър Тарка.

Но времето не е на негова страна - не-
прекъснатите бури и циклони нанасят 
щети на фасадата му, а гостите прогре-
сивно намаляват. Едва година по-късно 
- през 1989-а - хотелът е продаден на Ви-
етнам и отново се отправя на пътешест-
вие, за да достигне до втория си дом: 
река Сайгон край Хошимин.

Там получава и ново име - Saigon 
Floating Hotel (Плаващият хотел в Сай-
гон). Интересът към него е голям - пери-
одът

съвпада с 
туристическия бум

в годините след войната, затова мястото 
се оказва екзотична дестинация и при-
влича посетители.

След като работи сравнително добре 
през следващото десети-
летие, собствениците му 
отново са застигнати от 
сериозни финансови за-
губи и решават да потър-
сят нов купувач.

Това се оказва южноко-
рейска компания, която 
решава да го позициони-
ра в курорта Маунт Ку-
манг в Северна Корея, на 
около 130 км източно от 
Пхенян.

По това време пренася-
нето не се оказва трудна 
задача. В началото на хилядолетието от-
ношенията между двете страни са отно-
сително топли и дори се смята, че хоте-
лът може да се окаже подходящо място 
за туристи.

През 90-те години амбициите спрямо 
севернокорейския курорт са доста голе-
ми - там дори оперират южнокорейски 
компании, а до 2008 г. плаващото здание 
дори посреща гости от другата страна 
на границата.

Всичко обаче се променя, когато се-
вернокорейски пазач застрелва и уби-
ва на място южнокорейски турист, кой-
то според разследването „се разхождал 
във военната зона“.

Така започва и началото на края за хо-

тел Haegumgang, както е преименуван. 
За известно време той приютява

единствено 
китайски туристи

преди малко по-късно да е напълно из-
оставен.

Днес той се разпада, подобно на ди-
пломатическите отношения между ко-
мунистическата страна и южната й съ-
седка.

„Когато отидохме на север в началото 
на 2019 г., огледахме хотела с невъоръ-
жено око. По това време те не използва-
ха нито едно от съоръженията. Не сме 
сигурни как управляват хотела, тъй като 
сега дори не можем да посетим стра-
ната“, казва за Vice Ким Ха - говорител 
на южнокорейската компания Hyundai 
Assan, която някога е оперирала и в Се-
верна Корея.

По думите му всъщност е имало опит 
за преговори относно бъдещето му, но 

те са били напълно преустановени след 
началото на пандемията.

Междувременно държавните медии в 
Пхенян обявиха през 2019 г., че Ким Чен 
Ун е наредил плаващата сграда да бъде 
унищожена.

Уви, единственият начин тя да бъде 
посетена днес е чрез сателитните сним-
ки на Google Maps, качени от потреби-
тели.

Разбира се, той се е превърнал и в 
обект на саркастични „ревюта“ от „ту-
ристи“, които твърдят, че са видели 
Мечо Пух (визирайки севернокорей-
ския лидер), и са си прекарали чудесно. 
На тях вероятно се дължи и високият му 
рейтинг - цели 3.5 от 5.

Призрачният плаващ 
хотел в Северна Корея
XЕдно убийство решава окончателно куриозната съдба на сградата

Сн.: Flickr

В добрите за хотела времена в Сайгон.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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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 $350 depends on the Trips miles. For more 
info Call 7739837254 №18497
AMAZON CDL A DRIVER , 
Цена US$ 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 $1800 Weekly SIGN UP BONUS, REFERAL BONUS, 
HOLIDAYS AND GOOD INSPECTION BONUS Call or text: 
219-230-9539 №18502
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 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 №18458

Chicago + suburbs

CDL TEAM OR SINGLE , 
Цена US$ 65.00, Зипкод 60101, tursia CDL drivers za 
chisto novo volvo 2021g avtomatik za rabota spored 
jelanieto amazon,fedex,ups ili delivery 6304400902 
№18538

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A sho� or 
za lokalen kurs. Ot ELk Grove Village do Rockford. 3 
tovara na den ot ponedelnik do petak, ponqkoga 
i sabota. Zaplashtane na kurs. 1300$ - 1600$ na 
sedmica. Iziskvaniq : - dobar record -minimum 2 godini 
opit -vazrast 24 ili poveche -opit s rachni skorosti 
3122102049 №18541

CDL A DRIVER ASAP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60803, Looking for a driver 
with minimum 2y experience We haul reefer loads 
0.75cpm empty and loaded Semi annual safety 
bonuses and holiday bonus at the end of the year Paid 
every Friday You commit to work with us for 18 months 
and the truck is yours after completing the 18th month 
period FREE no downpayment no credit check. We will 
guarantee it in writing We have a 2014 Volvo automatic 
560,000 miles runs great We cover all expenses on the 
truck for 18months Call or text today at 8476305957 
№18542

ШИВАЧКИ И ГЛАДАЧКИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60641, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ НА 
ДИАНА- 8475324323 БЪЛГАРСКИ ИЛИ МИХАЙЛ 773-
545-0990 - АНГЛИЙСКИ ПРИЕМАМЕ С И БЕЗ ОПИТ 
№18544
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin,IL търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №18517

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

OTR, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60102, LOOKING FOR DRIVERS 
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT PAY 30% 
OF LOAD 7738182886 №18531
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Строителна фирма 
набира бояджий може без опит. Тел. 773-396-8397. 
№18533
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 това-
ри! Direct Deposit всеки петък! Fuel Discounts - up to 
$0.70 / gal. Коректно отношение! 847-665-9273 или 
847-483-8787 №18505
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся шофьор CDL 
за pick up - delivery. $350 на ден. Тел 8472245462 
8474205350 №18536
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим шофьор със 
CDL за pick up and delivery. Заплащане според оп-
ита. За информация търсете Зорница (224)659-2356. 
№18513
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна рабо-
та . За информация търсете Зорница (224)659-2356. 
№18514
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресторант АвенюБГ 
търси сервитьори full and part time.За повече ин-
формация моля позвънете на 630 885 1266. №18516
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Looking for excellent 
caregiver for NW suburb,$14-$17 per hour 7735927072 
№18490

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 МЕ-
ХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕ-
ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 
НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-
968-8245 №18518

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С 
CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИНИ 
ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Заплаща-
нето е за заработена седмица или на 
миля - до $ 2000,00 на седмица за за-
почване , в зависимост от опита. Тър-
сим собственици на камиони. За по-
вече подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не от-
говорим. №18485

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 мениджър 
проекти.Изискава се перфектен ан-
глийски и шофьорска книжка.Офиса 
е в Burr Ridge.Обадете се на 630-227-
1111 за повече детайли и назначаване 
на интервю. №18489

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

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full 
Time.W-2.Да подпомага дейността на 
мениджър проекти.Изискава се пер-
фектен английски и шофьорска книж-
ка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 
847-630-4050 за повече детайли и на-
значаване на интервю. №18489

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информация 
- тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class 
A- Транспортна компания търси да 
назначи шофьори с минимум 2 годи-
ни опит. Автоматик камиони с АPU. 
Заплащане според опита- $0.60-$0.70 
cpm! 7736036413 №18426

MECHANIC , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Zdraveite, serviz za 
kamioni v Elk Grove Village, IL tarsi otgovoren mehanik 
s opit i sobstveni instrumenti. zapla6taneto e do $35 
na 4as spored opita. 7739467497 №18523
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с 
опит в строителство и инсталиране на прозорци 
7087694716 №18524
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60162, Работа за хора с 
опит в строителство и инсталиране на прозорци 
7087694716 №18525
LOCAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Предлагам Localna 
работа.Средно по 300-400 мили на ден,средно по 
два товара на ден,отиване и връщане.Заплаща-
не по $300 на ден, всяка вечер у дома. аз поемам 
occupational застраховката и escrow които компа-
нията спира за шофьор. За повече инф.8477499161 
№18530



7 - 13 април 2021 г. 39

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

7 - 13 април 2021 г. 39

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
CDL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Over The 
Road Driver . Flexible Driving Time. Up to $0.65 CPM 
Very Good Dispech Service! Volvo Ishift Truck. Bonus 
Money Holidays. 2 Drivers need. For more info Call or 
Text 7739837254 №18477
НАЕМАМ, 
Цена US$ 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
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 трябва 
да можете да карате ръчни скорости. 630 930 1955 - 
Иван 6309301955 №18469
ШОФЬОР С КЛАС, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK Transportation 
набира контрактори за PU/Delivery.53,26 ft 16 ft, шо-
фиори 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, пе-
рмити. 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 ре-
гионална работа до 200 мили. Всяка вечер у дома. 
$250 на ден. Тел: 708-831-8432 №18438
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 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- Транспорт-
на компания търси да назначи шофьори с минимум 
1 годинa опит. Автоматик камиони с АPU. Запла-
щане 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-опитните 
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 дого-
варяне! 7734128280 №18384
CDL-DRIVER , 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL 
HAZMAT driver really good paying!Trips are � exible 
the truck parking is in Bensenville IL closeto the 
O\’Hara!! 7733878224 №18401
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 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

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

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

COAST TO COAST

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

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, AGI 
TRUCKING INC набира шофьори със 
CDL за long distance,regional, local and 
hook and drop товари , заплащане на 
пълни празни мили 0.65$. Предлагаме 
камиони Volvo 2021,2022 I-Shift , за по-
вече информация офис в Schaumburg 
IL : Иван Стоянов 727-488-8269 №18543

CDL A DRIVER ASAP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60446, Automatic Truck with 
APU $0.80 cpm after 3m $0.85 cpm One week paid 
vacation after one year $1,500.00 Paid every Friday O�  
on weekends Holiday bonus at the end of the year Call 
us Today 8476305957 №18537
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

ФЛОРИДА

OWNER OPERATORS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Arrow Express Trucking 
Co. looking for owner operators to join our team. 
CDL class A OTR driver with minimum 2 years of 
experience, clean driving record. Driving Midwest and 
southeast,south,southwest. Call Ivan at 941-586-9366 
for more information. Serious candidates only please. 
9415869366 №18540

SOMEWHERE ELSE
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, диспечер 
с опит +9 търся работа Dry,R, FB, SD, HZ 5618770865-
call/text 5618770865 №18539

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60169, 2 bed 1 bath,Golf 
and Higgins rd. Heat,water and gas included. Звънете 
на Viber 8478046160 №18527

ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаведена стая 
под наем в двустаен апартамент в Ломбард, &550 на 
месец. Тел 3127991138. 3127991138 №18369
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в 
Des Plaines 7739344547 №18529
CONDO SCHAUMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 2 bedrooms 2 full baths 
Living dining мокро помещение Нови прозорци 
patio door.подове laminate, бойлер, A/C, furnace, 
stainlessstill уреди, пералня, сушилня. Walk-in closet, 
bathroom in master bedroom. 1 car attcd garage, пар-
кинг 2 коли пред гаража. Patio c поляна. Близо до 
мола, best schooldstr 2246596601 №18522
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 парно. 
Нови уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна и 
тенис кортове. Близо до Super Target и други мага-
зини. №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, пералня-
сушилня, фитнес. Подходяща за трак драйвър. Цена 
$450. Тел: 516-808-1379 5168081379 №18478
FOR RENT, 
Цена US$ 1,395.00, Зипкод 60007, Nicely renovated 
2 bedroom 1 bathroom apartment in Arlington 
Heights(Rand/Thomas) available for RENT as of March 
1st. Rent includes heat, central A/C, cooking gas, water, 
garbage, parking. Free laundry on the same level. For 
more information call 773 996 8900. №18442
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

ИМОТИ 
Купувам

НЮ ЙОРК
КУПУВА ЗЕМ. ЗЕМЯ, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 0, Купува земеделска земя 
от 600лв/дка до 2800лв/дка в областите Добрич,Варн
а,Силистра,Шумен,Разград,Русе,Търговище,Видин,В
раца,Монтана,Велико Търново,Сливен,Ямбол,Стара 
Загора и др.Тел.0878622109,0893315488 №18532

SOMEWHERE ELSE
ДЕСТИЛАЦИОННИ С-МИ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод , Изработвам малки ин-
телигентни дестилационни системи за алкохол и/
или билки. Две колони, автоматика, инокс, ниски 
цени. Повече инф. на http://distiller.from-bulgaria.eu 
887725353 №18507

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПРЕЗАПИС VHS 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 №18534
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негатив-
ни филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазе-
те вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №18535
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 негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете 
вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-
1366 №18381
ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски курс(no 
trucks,no CDL).най-добри цены и 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, водачи 
и ролки. Копчета и щипки за калници и брони и та-
пицерия. Аксесоари. Онлайн магазин www.aliansbg.
com/automall 879606998 №18425

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500
TRUCK WIT TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продвам truck trailer 
set VOLVO 670 & Trl Trommobile 2000.Trailer with new 
tires, shock absorbers,and air bag. За повече инфор-
мация 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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Всред плавно разливащите се северни 
склонове на Стара планина, по горното 
течение на Янтра, се намира Соколски-
ят манастир. Необичайното разположе-
ние на неговия комплекс, простиращ се 
на две различни нива, видимо разделе-
ни едно от друго, го прави един от инте-
ресните български манастири.

Умело използвайки природните да-
дености, строителят разполага мана-
стирската черква на по-ниска площадка, 
оградена от изток, юг и запад с отвесни 
скали. В източната скална стена на око-
ло 5 м от сегашната черква е издълба-
на доста широка апсида, от двете стра-
ни на която са изсечени две полукръгли 
ниши. Една естествена, с неправилни 
очертания кухина, отваряща се в запад-
ния край на южната скална стена, както 
и няколкото по-малки, но вече обезли-
чени кухини в околните скали подсказ-
ват, че на това място по време на Второ-
то българско царство

е имало скален манастир
През 1833 г. бъдещият униатски епис-

коп Йосиф Соколски, деен участник в 
националните борби за българска църк-
ва, заедно с йеромонах Агапий от Тро-
янския манастир възобновяват тази 
старинна света обител. По всяка веро-
ятност към оцелялата скална апсида те 
пристрояват малко еднопространстве-
но помещение, а монашеските килии из-
насят на горната равна и просторна те-
раса. Само една година по-късно, през 
1834-а, манастирът се разраства. Малка-
та черквица отстъпва място на стройна 

монументална сграда, която обаче оста-
ва

скрита всред 
заобикалящите я скали

Над входа на западната стена се нами-
ра възпоминателен надпис, който съоб-
щава, че храмът е украсен през октом-
ври 1862 г. от живописците поп Павел 

Зограф и неговия син Никола от Шипка.
В близост до олтара на църквата в ма-

настира се пази икона на света Богоро-
дица, за която се смята, че притежава 
чудотворна сила и лекува неизлечими 
болести.

Жилищните и стопанските сгради на 
горната площадка, построени във въз-
рожденски стил с еркери, много дър-
вени чардаци и стълбища, затварят 
големия двор. Светата обител е разпо-
ложена върху склон, от който

се открива 
прелестна гледка

В параклиса „Св. Панталеймон“, в дво-
ра на манастира, се намира скала, от 
която се смята, че извира целебна вода. 
В пукнатините й някои поставят лисчета 
с желания и молби, които св. Панталей-
мон да им помогне да сбъднат.

Голямата и добре поддържана гради-
на е неговата гордост. В средата на дво-
ра е известната белокаменна чешма на 
Кольо Фичето, която денем и нощем се 
чува навсякъде в манастира. Сред зеле-
нината му пеят осемте й чучура със со-
колите.

Тя е изградена в памет на убитите бъл-
гари от четата на капитан Дядо Никола. 

През 1865 г. тук е осветено знамето на 
четата.

Според легендата чешмата никога не 
пресъхва и има чудотворни способно-
сти да изцелява болните и да предпазва 
от уроки.

По време на Априлското въстание, 
през 1876 г., от манастира тръгва и чета-
та на войводата Цанко Дюстабанов. Дни 
по-късно тя е разбита, а осем от четни-
ците

са обесени на 
скалите край манастира

През Руско-турската освободителна 
война (1877-1878 г.) манастирът е пре-
върнат в лазарет за ранените руски вой-
ници.

През Възраждането в обителта се 
разгръща голяма просветна дейност. С 
грижите на игумена на манастира Йо-
сиф Соколски, през 1836 г. се основава 
килийно училище, където учат деца от 
околните села. Тук учителства и големи-
ят народен будител и просветител Нео-
фит Бозвели.

Музейната сбирка показва материали, 
свързани с културната история и с епич-
ните националноосвободителни борби 
в този край. Тук се съхраняват и пред-
мети,

принадлежащи 
на Апостола Левски

който често е намирал убежище в мана-
стира. За увековечаване на спомена за 
борците за свобода, в североизточния 
ъгъл на скалната площадка е изградена 
малка куполна сграда, свързана сполуч-
ливо с аркираната оградна стена, която 
затваря черковния двор пред отваря-
щата се тук пропаст.

Соколският манастир е страхотно кът-
че, истинска наслада за окото и душата, 
нещо толкова красиво... Тишината е не-
отразима! Ако имате възможност, оста-
нете да пренощувате - ще се заредите с 
положителна енергия. Това е най-успо-
кояващото и дивно място, което може 
да си подарите.

Соколският манастир - свято 
място, докоснато от Бога

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XЧешмата в двора има чудотворни способности да изцелява болни и да предпазва от уроки

Чудотворната икона

https://www.zneimerlaw.com/
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
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Астрологична прогноза 
7 - 13 април 2021 г.

ОВЕН
Пред вас е период, в който 
ще се притеснявате или анга-
жирате по някакъв начин със 
здравословните проблеми на 
роднина или приятел. Психи-

чески ще сте подготвени за всякакъв развой на 
тези събития - и за хубаво, и за лошо. Ако рабо-
тата ви е свързана с пари или с финансови доку-
менти, бъдете максимално концентрирани, за да 
не допуснете грешки или пропуски. Вероятност-
та за корекции по-късно е малко вероятна. Като 
цяло периодът ще ви натовари с повече профе-
сионални ангажименти.

РАК
Семейните проблеми, които 
все още стоят неразрешени, 
ще продължат да бъдат при-
теснение за вас. За вас ще 
бъде важно да осъзнаете не-

обходимостта от изчакване на по-благоприятни 
обстоятелства за разрешаването им. Ще имате 
възможност да възродите стара идея, да даде-
те нов тласък на нещо, което досега е било в за-
стой. Ще ви се даде шанс за постигане на важен 
успех, свързан с нещо, което вече сте започна-
ли. Благоприятен период за тези, чиято работа е 
свързана с пътуване.

ВЕЗНИ
Възможно е да нямате време 
да преживеете емоционално 
различните ситуации поради 
динамиката на тяхното разви-
тие. В семейството си ще оч-

аквате новини или развитие на важни събития 
в живота на член на вашето семейство или бли-
зък роднина. Периодът носи раздяла с човек от 
кръга ви приятели поради различни житейски 
промени. Бъдете внимателни при работа с до-
кументи, с договор от финансов характер или 
други формалности, които могат да предизви-
кат затруднения.

КОЗИРОГ
Ще проведете разговор в се-
мейството си, който ще ви 
помогне да направите по-до-
бър подбор на плановете си. 
Възможно е тези действия да 

са предизвикани от възникването на нови об-
стоятелства или появата на нови възможности. 
Възможно е да обсъждате предстоящо семей-
но събиране. Ще ви се наложи да посрещнете 
гости или да се срещнете с хора, които ще са 
натоварващи с техните оплаквания и пробле-
ми. Възможно е да посетите дома на роднини 
или приятели по неприятен повод.

ТЕЛЕЦ
Очакванията ви да постигнете 
някакви конкретни резултати 
няма да се реализират в рам-
ките на този период. Вероят-
но затова ще има важни при-

чини или обстоятелства, които няма да зависят 
от вас. Периодът ще бъде труден за тези от вас, 
които ще пътуват. Възможни са всякакви неочак-
вани ситуации. Едно от хубавите събития ще има 
връзка с дете или с млад човек. Може да получи-
те новини или да преживеете събития, свърза-
ни с бъдеща бременност, с раждане на дете и др.

ЛЪВ
Възможно е да обмисляте или 
разговаряте относно възмож-
ност за нова работа, свърза-
на с преместване в друг град. 
Генералната тенденция е по-

стигане на финансова стабилност, уреждане на 
финансови дела и др. Благоприятните тенден-
ции ще обхванат голяма част от ежедневните 
ви дела, а всичко останало ще зависи от вашите 
собствени действия, решения, амбиция и подго-
товка. Покана за среща ще ви изненада. Жените 
ще имат ангажименти със син или внуче, както и 
с по-млад от тях мъж.

СКОРПИОН
Някои от вас ще вземат ва-
жно решение, свързано с лю-
бовна връзка, която имат в 
момента и нейното бъдещо 
развитие. Благоприятен пе-

риод за имотни или имуществени дела, вклю-
чително такива, които ще изискат контакт с 
юридическа или съдебна институция. Жените 
ще имат своите тревоги и притеснения в се-
мейството си, но благодарение на житейския 
си опит ще се справят успешно с всяка една си-
туация. Мъжете ще преживеят раздяла най-ве-
роятно с жена, която е тяхна роднина.

ВОДОЛЕЙ
Жените ще похарчат пари за 
някои промени или подобре-
ния за дома си. За вас това ще 
бъде благоприятно време, 
ако сте в процес на продажба 

на някакво имущество. Мъжете могат да очак-
ват изненади както в дома си, така и в дома на 
съседи. Ще следите и ще се ангажирате по-се-
риозно с развитието на вече започнали съби-
тия и ангажименти. Обстоятелствата ще са на 
ваша страна и ще можете да реализирате пла-
новете си. Периодът ще бъде благоприятен във 
финансов план.

БЛИЗНАЦИ
За тези от вас, които са роди-
тели, периодът носи възмож-
ност за изява или успех на 
собственото ви дете. Жени-
те ще имат големи очаквания 

за развитието на някои важни за тях събития. 
Благоприятно влияние върху делата ви през 
тези дни ще изиграят хора, родени под знака на 
Скорпион. Мъжете ще преживеят някои непри-
ятни разочарования, но те ще имат своя смисъл 
или ще са начин да ви дадат някакъв урок. Има 
вероятност да посетите лекар или да се ангажи-
рате с грижи за здравето на ваш роднина.

ДЕВА
Мъжете ще се завърнат към 
минали спомени и преживя-
вания чрез една неочаквана 
среща с непознати хора. Ще 
имате възможност да възоб-

новите ваш стар проект или идея, нещо, кое-
то сте спрели преди време поради някакви об-
стоятелства. Мнозина преживяват в момента 
промени на работното си място, които създа-
ват притеснение. По някакъв начин те ще бъ-
дат благоприятни за вас в един момент, бъдете 
търпеливи. Неочакваните събития ще ви при-
нудят да вземате бързи решения.

СТРЕЛЕЦ
Ще постигнете трудни, но ва-
жни за вас успехи. Тези анга-
жименти ще ви срещнат с ня-
кои лицемерни хора. В някои 
случаи, достигайки до тези 

важни за вас резултати, ще преживеете здра-
вословни неразположения - проблеми с кръв-
ното налягане, безсъние, мигрена и др., пора-
ди по-големия стрес, през който ще преминете. 
Ще видите развитието и значението на проме-
ните, които вървят в живота ви. Те ще окажат 
влияние предимно върху вашия личен или ин-
тимен живот и ще бъдат за ваше добро.

РИБИ
Независимо от вашите източ-
ници на доходи, са възмож-
ни общи действия с членове 
на семейството ви или с дру-
ги роднини. Ще се вълнува-

те от развитието на събития в семейството на 
ваши приятели. Възможно е да ви зарадват но-
вини, свързани с годеж, с раждане на дете и др. 
Това ще бъде благоприятен период за обсъжда-
не или вземане на решения, свързани със собст-
вения ви брак или семейство. Може да очаквате 
документ, който ще ви облагодетелста с парич-
ни постъпления.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Не ви трябват завъртени рецепти, 
а една изпитана рецепта за мъ-
фини, с която за зарадвате близ-

ките си.
Разбиваме яйцата. Добавяме захар-

та. Пресяваме брашното и го смесваме 
със содата. Добавяме ги към разбитите 
яйца.

В сместа наливаме олиото и водата. 
Разбиваме до хомогенна смес - кексо-
во тесто.

Сипваме сладкото и объркваме от-
ново.

Сместа се разпределя в силиконови 
или хартиени формички за мъфини.

Кексчетата се пекат във фурна до го-
товност около 25 мин.

Гнездата от кайма са винаги добра 
идея, когато вкъщи всички са гладни 
или чакате скъпи приятели на гости.

Накиснете стария хляб в млякото. Сме-
сете ситно нарязания лук, каймата и яй-
цето. Добавете изцедения хляб и разбър-
кайте до еднородна смес.

Прибавете босилека, червения и че-
рен пипер на вкус, като разбърквате след 
всеки добавен продукт.

Оформете 4 броя кюфтета под формата 
на гнезда - с кухина в средата, запържете 
ги в тиган с малко олио, само от едната 
страна, за 3-4 мин.

Поставете в тава алуминиево фолио и 
го намажете с олио, поставете гнездата 
върху него.

Разрежете доматите на кръст и ги за-
лейте с вряла вода, за да премахнете ци-
пата по-лесно от доматите. Премахнете 
семенната част от тях и ги нарежете на 
малки кубчета.

Нарежете кашкавала на малки кубчета 
и смесете с доматите.

Разпределете плънката по гнездата и я 
намажете с разбитото яйце.

Поставете тавата в предварително за-
грята на 180 градуса фурна и печете за 
15-20 мин. Нарежете на ситно перата от 
лук и поръсете върху плънката върху 
приготвените гнезда от кайма. Да ви е сладко!  

Лесни мъфини 
със сладко

Гнезда от 
кайма с вкусна 
плънка

Продукти
»  яйца - 2 бр.
»  захар - 1 ч.ч.
»  брашно - 2 ч.ч.
»  сода бикарбонат - 1 ч.л.
»  вода - 1/2 ч.ч.
»  олио - 1/4 ч.ч.
»  сладко - 1 малко буркан-

че с парченца плод (яго-
ди, сливи, боровинки, че-
реши)

»  кайма - 500 г смес
»  лук - 1 глава
»  яйца - 1 бр.
»  хляб - 60 г стар
»  прясно мляко - 100 мл
»  босилек - 1 ч.л.
»  червен пипер - 0.5 ч.л.
»  сол - на вкус (ако е необходи-

мо)
»  черен пипер - на вкус
»  олио - 50 мл за пържене и на-

мазване на фолиото

Допълнителни продукти
»  кашкавал - 200 г
»  домати - 2 бр.
»  яйца - 1 бр.  

за намазване

Продукти

https://www.serdikabg.com
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Хърватски гмуркач постави нов Гинес ре-
корд, като задържа дъха си в продължение 
на 24 мин. и 33 сек.

54-годишният Будимир Собат постави рекорд в 
дисциплината и през 2018 г, когато с едно един-
ствено вдишване след това задържа дъха си за 
над 24 мин. Сегашното си световно постижение 
Будимар Собат направи в басейн в хърватския 
град Сисак.

Преди постиженията на хърватския гмуркач Ги-
нес рекордът при статична апнея беше 11 минути 
и 35 секунди.

Будимир Собат заяви, че посвещава своя ре-
корд на дъщеря си Соня, която е с аутизъм, цере-
брална парализа и епилепсия.

Със събраните средства рекордьорът ще по-
могне за възстановяването на град Сисак, който 
силно пострада по време на земетресение през 
2020 г.

Три години след като излезе от пистата и пад-
на в урва, пътнически самолет, оставен на 
милостта на времето, най-накрая намери 

новата си функция - ще бъде превърнат в закус-
валня.

Общината на град Йомра, окръг Трабзон, къ-
дето стана инцидентът със самолета, съобщи, че 
трима бизнесмени ще инвестират общо $482 000, 
за да превърнат машината в заведение за хране-
не, където ще бъдат сервирани „пидета“, популяр-
но хлебно изделие с различни видове плънка.

Самолетът пътуваше от столицата Анкара за 
черноморския град Трабзон, когато на 13 януа-
ри 2018 г. пилотите загубиха контрол над упра-
влението по време на кацане. Никой от 162-мата 
пътници и шестчленния екипаж не пострада при 
инцидента.

Хърватски гмуркач 
задържа дъха си за 24 мин.

Превръщат в ресторант 
катастрофирал самолет в Турция

Шарън Стоун: 
Направих таен 
аборт на 18 г.
Шарън Стоун е преживяла труден аборт, когато 

е била само на 18 г. Процедурата е изисквала 
прекосяване на щатски граници, като всич-

ко това е било пазено в тайна. Случката е разказана в 
новата биографична книга на актрисата The Beauty of 
Living Twice, която вече е на книжния пазар.

Живееща в Пенсилвания, Стоун се запознава с пър-
вото си гадже, от което забременява. Двамата отиват 
в Охайо, защото не е успяла да намери час за аборт в 
Пенсилвания. Тя споделя и още истории за здравето 
си. През 2000 г. актрисата се подлага на операция за 
реконструиране на гърдите й, след като е изваден ту-
мор от гръдния й кош. Тогава хирургът й поставя си-
ликон без знанието и съгласието й.

Заплашвали да застрелят 
Кендъл Дженър

Мария Илиева потвърди, че е бремен-
на за втори път. След месеци, пълни 
със спекулации, певицата най-на-

края публикува снимка с наедряло коремче 
в социалните мрежи и така съобщи щастли-
вата новина.

„С огромно щастие споделям с вас, че с 
Александър сме в трепетно очакване на 
бебе! Прекрасно е, че сме заедно в това пъ-
тешествие, наситено с любов, отдаденост и 
смисъл!

Поздрав за всички #wonderwomen, които 
борят демографската криза напук на панде-
мията! Бъдете здрави и се обичайте!“, напи-
са тя.

Певицата има вече едно детенце, което се 
казва Александър и е от предишна връзка на 
звездата. Мария роди Александър през яну-
ари 2018 г. Сега едно е сигурно - Мария сияе 
от щастие и очаква с вълнение своето второ 
детенце.

Кендъл Дженър е наела допъл-
нителна охрана за дома си, тъй 
като мъж заплашвал да я застре-

ля.
Това е станало само няколко дни 

след като моделката се е сдобила с 
ограничителна заповед срещу въ-
просния мъж - Малик Болкър, който е 
на 24 г. 25-годишната риалити звезда 
била уведомена от детектив от Поли-
цейско управление на Лос Анджелис, 
че Малик е планирал да си купи неза-
конно огнестрелно оръжиие и да за-
стреля и детектива, и Кендъл.

От официални документи се разби-
ра, че Малик е бил настанен в психи-
атрично отделение на местна болни-
ца, но скоро ще бъде изписан от там 
и това причинява много стрес на Кен-
дъл.

Моделката твърди, че никога не е 
срещала този мъж и се изумява, че 
той иска да я нарани.

Мария Илиева 
чака второ дете
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Известният турски актьор Къванч Татлъту 
осинови магаренце. Магаренцето Арзу е 
намерено наскоро до мъртвата си майка 

в източния турски окръг Шанлъурфа. То е било 
само на ден, когато са го открили доброволци от 
фондация за спасяване на животни, след което 
било закарано в Истанбул.

На видеозапис, споделен в социалните мрежи 
от съпругата на Къванч Татлъту - Башак Дизер, се 
вижда как актьорът си играе с Арзу. Видеоклипът 
зарадва милиони почитатели на актьора.

Дизер благодари на приятелката си - актрисата 
Йозге Йозпиринчджи, която свързала семейство-
то с фондацията.

Йозпиринчджи и известната певица Сезен Аксу 
са сред доброволците във фондацията.

Популярният американски блогър Мистър 
Бийст, чието истинско име е Джими До-
налдсън, изкара над две денонощия заро-

вен в гроб, за да запише видео от ковчега.

Той поясни, че се е подготвил за него, като е 
взел със себе си вода, храна и няколко празни бу-
тилки за естествените си нужди под земята. При-
ятели на Мистър Бийст уточниха, че животът му 
не е застрашен, тъй като гробът е бил оборудван 
с вентилация, а състоянието му е следено дистан-
ционно от професионални медици.

След 30 часа под земята Доналдсън започнал 
да изпитва болки в гърба и признаци на клаус-
трофобия. Но той не можел да излезе преди на-
белязания срок, защото в такъв случай трябвало 
да понесе наказание под формата на електрошок.

Къванч Татлъту осинови 
магаренце

Блогър се погреба жив  
за два дни

Кейт Мидълтън издава 
фотографска книга

Майли Сайръс 
заприлича на мъж

Херцогинята на Кеймбридж 
скоро ще стане и автор на 
фотографска книга. Изда-

нието ще е продължение на про-
екта Hold Still, който беше запо-
чнат в началото на пандемията. 
Тогава Кейт направи изложба със 
снимки, заснети от обикновените 
граждани, които показват живота 
във Великобритания по време на 
пандемията. В селекцията попад-
наха кадри на медицински работ-
ници, уязвими семейства и праз-
ните улици, резултат от дългата 
изолация.

Книгата Hold Still: A Portrait of 
Ou Nation in 2020 ще съдържа фи-
налните 100 портрета, които бяха 
избрани за изложба, както и исто-
риите на тяхното заснемане.

Кейт е написала и предговора 
към изданието, като в него говори 
за пандемията и как тя се е отра-
зила на цялата нация.

Деми Ловато планира 
осиновяване на дете
Деми Ловато вече е на 28 години и призна, че 

си е мислила, че на тази възраст вече ще има 
деца. Но сега тя не може да си представи ня-

кога да е бременна. Това е причината звездата да 
иска да осинови дете.

„Преди исках да имам мои деца. Мисля, че сега 
искам да осиновя, повече от всичко“, каза тя в под-
каста „The Joe Rogan Experience“.

Миналата година певицата беше сгодена за ак-
тьора Макс Ерих за около 2 месеца. Те станаха 
двойка през март 2020 г., а през юли се сгодиха.

„Бях сгодена за мъж миналата година. Наисти-
на си мислех, че до това време ще съм омъжена, 
може би и бременна. Но не стана така. Знам, че жи-
вотът ми не протича според плана ми“, добави из-
пълнителката.

Напоследък Майли Сайръс залага на 
нова визия, която е доста по-мъ-
жествена и е в рокендрол стилис-

тика. Неотдавна 28-годишната певица си 
направи къса прическа с асиметрично 
подрязани кичури, а напоследък се обли-
ча и с мъжки дрехи. Тя носи скъсани дън-
ки, метални вериги около врата си, ризи и 
блузи без ръкави, от които пък се виждат 
бицепсите й с татуировки.

Една от последните нейни снимки я 
представя като шофьор на стар камион, 
където позира до син пикап в мъжка де-
гизировка.. На снимката се вижда, че Май-
ли се е сдобила с един чифт от произведе-
ните в 666 бройки „сатанински маратонки“ 
на рапъра Lil Nas X. Въпросните обувки 
предизвикаха скандал в САЩ, тъй като съ-
държат капка истинска човешка кръв в 
подметките.
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Т
ук е леденостудено почти не-
прекъснато, половината от го-
дината е нощ, а другата поло-
вина свети ярко слънце. Тук не 
погребват мъртъвците си, а ги 

изпращат другаде. Когато пък излизат от 
населеното място, винаги са с пушка, за-
щото мечките са повече от хората.

Тук е Свалбард. Разположен 800 км се-
верно от континенталната част на Норве-
гия, насред Северния ледовит океан, ар-
хипелагът не е място за всеки, като през 
половината от годината там цари тъмни-
на, през другата половина има среднощ-
но слънце, а през цялата година - серио-
зен студ.

И все пак заснежените планински вър-
хове и омагьосващата гледка на северно-
то сияние може и да са достатъчно при-
влекателни за някои, че да се отправят 
на това дълго пътешествие към далечния 
Север.

Именно върховете

покрити с вечен лед
са първото нещо, което човек ще види от 
самолета, пристигайки в Свалбард, сти-
га, разбира се, да го прави през светла-
та част от годината. Ако обаче се случи да 
отидете там през другата, мрачна поло-
вина, гледката би била не по-малко заше-
метяваща заради магическия отблясък 
от трептящото Северно сияние, разказва 
webcafe.

За място на толкова студ и тъмнина, су-
перлативите по отношение на Сварбалд 
са наистина много. Това е най-северно-
то целогодишно заселено място в света, 
като на островите се намират най-север-
ният университет, най-северната църква 
и, разбира се, най-северната пивоварна 
на света.

Но това, което е наистина привлека-
телно в идеята за Сварбалд, е, че е едно 
от малкото места на света, където всеки 
е приет с добре дошъл да заживее. Всъщ-
ност от близо 2400 жители, които живе-
ят в столицата на Свалбард, Лонгърбийн, 
около една трета са имигранти, дошли от 
над 50 различни държави. Това е така, за-
щото да заживееш на това толкова север-
но място

не е нужно да имаш виза
Стига да си намериш работа и къде да 

живееш, си добре дошъл.
Смята се, че викингите са били първи-

те, които са изследвали островите око-
ло 1200 г. Доста по-късно са дошли и хо-
ландските изследователи, които обаче са 
се сетили да документират това знамени-
то събитие.

До 1920 г. островите реално нямат ре-
ална управа, но след Първата световна 
война девет държави подписват договор, 
гарантиращ суверенитета на Норвегия 
над Свалбард. Днес това споразумение 
е признато и подкрепено от 46 държави.

Самият договор постановява, че тери-
торията не може да се използва за воен-
ни цели и прави Норвегия отговорна за 
опазването на естествената среда на ос-
тровите.

Най-интересният момент в това спора-
зумение обаче е една уникална по рода 
си клауза, която гласи, че в очите на упра-
вата на архипелага не трябва да има раз-
лика при третирането на норвежци и не-
норвежци.

Лонгирбюен е мястото, където повече-
то хора се заселват, когато се преместват 
в Свалбард. На островите има само 40 км 
пътища, като между много населени мес-
та няма официално изградена пътна мре-
жа. Те, например, са достъпни с лодка 
през лятото, а през зимата със снегомо-
бил или моторни шейни.

Друг любопитен момент от бита на жи-
телите на Свалбард е, че ако напускаш 
границите на града, най-добре да носиш 
със себе си пушка, за да не останеш не-

приятно изненадан от евентуална среща 
с полярна мечка. В крайна сметка, на ар-
хипелага живеят 2926 души и около 3000 
полярни мечки.

Въпреки че е отворен за всеки, който 
иска да се засели, Свалбард едва ли може 
да се нарече най-доброто място да се ро-
диш и още по-малко приятно място да ум-
реш.

На архипелага няма специално родил-
но отделение за бременните жени. А

ако някой пък умре
местната власт изисква тялото му да бъде 
пренесено или изпратено до континен-
тална Норвегия, тъй като погребенията 
на територията не са разрешени от 50-те 
години на миналия век.

Причината за това е вечният студ на 
островите - дебелият слой почва, който 
остава напълно замръзнал през цялата 
година, не само запазва телата от разла-
гане, но понякога изтласква трупове об-
ратно извън земята, ако не са погребани 
достатъчно дълбоко.

Вечният студ на Свалбард и целого-
дишните ниски температури (средните 
температури през лятото са около 7 гра-
дуса по Целзий) също се оказват идеална 

локация за Международното семехрани-
лище, което се намира на около 3 км от 
главния път на Лонгърбийн. Той съхра-
нява повече от 980 000 семена от цялото 
земно кълбо от 2008 г. като подсигурява-
не в случай на глобален катаклизъм, кой-
то да причини изчезването на всички рас-
тителни култури.

Но архипелагът е изправен пред една 
необичайна заплаха - топлото време. От 
1971 г. насам температурите в Свалбард 
са се повишили с 4 градуса - пет пъти по-
сериозно затопляне, отколкото където и 
да е другаде на планетата.

Всичко това може да звучи незначител-
но, но за градоустройството на островите 
това е сериозна заплаха заради строител-
ството, което разчита на скованата от лед 
земя, на която да строи стабилно. При по-
вишените температури все по-често поч-
вата престава да бъде толкова замръзна-
ла и местните власти дори трябва да се 
борят с непознати досега проблеми като 
дъжд и киша.

Но това са рисковете от това да живе-
еш на най-северното място на планетата, 
да избягаш от цивилизацията и да се на-
слаждаваш на Северното сияние отблизо 
- преживяване, което не е за всеки.

XТук местната власт не разрешава погребенията на мъртъвците

Свалбард, където мечките 
са повече от хората

http://www.bulstate.com/
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