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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
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Десет дни след изборите вече носи-
телят на мандата за анти-ГЕРБ промяна 
Слави Трифонов продължава да мъл-
чи. Да, Слави не е само лидер на вто-
рата политическа сила, но има и по-го-
ляма роля като такъв в създаването на 
коалиция, която да се противопостави 
на досегашното управление. И не прос-
то като шумна опозиция, разказваща 
вицове и скечове. За това време знаем 
от статуси във Facebook само, че Слави 
смята да следва Конституцията и че на 
шестия ден от изборите е благодарен на 
своите поддръжници.

Също знаем, че в България, къде-
то резултатите от PCR тестовете стават 
известни още същия ден, най-много в 
рамките на 24 часа, този на Слави отне 
поне 6 дни. Според неговия пост във 
Facebook от деня на изборите 4 април 
той изпитал симптоми и си направил 
изследване (точен цитат: „Имам симп-
томи на ковид и си правя необходими-
те изследвания“) – не знаем дали си е 
направил теста тогава или по-рано. От 
партията му казаха на 10 април, че те-
стът излязъл положителен. Някой вяр-
ва ли, че тестът на Слави ще се забави 
толкова много? Също според Центрове-
те за превенция и контрол на болести-
те (CDC) човек не е заразен 10 дни след 
първите симптоми и ако няма темпера-
тура. Ние не знаем какво е състоянието 
на Трифонов – знаем повече за болести-
те на арестувания опозиционен руски 
лидер Алексей Навални, отколкото на 
бъдещия депутат, спряган и за премиер 
на България (позиция, от която той, из-
глежда, ще бяга всячески).

Защо всъщност е важно това издреб-
няване? Първо, избирателите имат пра-
во да знаят подробности за здраво-
словното състояние на политическите 
лидери. И второ, защото от партия „Има 
такъв народ“ твърдят, че са радетели да 
не се лъже. Разбира се, циниците ще ка-
жат - те са политици, така че ясно е – лъ-
жат по дефиниция.

Във вторник заместник-председате-
лят на ИТН Тошко Йорданов заплаши 
в ефира на „7/8 ТВ“ репортер на Нова 
ТВ, след като той направи грешка. Бла-
гой Цицелков каза по Нова ТВ, че „Има 
такъв народ“ биха приели подкрепа от 
БСП или ДПС вместо „Изправи се! Му-
три вън“, което стана ясно от излъчено-
то веднага след това видео. По-късно 
в своето предаване Тошко Йорданов, 
което води по телевизия 7/8, обвини 
журналиста в лъжа и обяви, че ако е жи-
веел по времето на Хан Крум, за подоб-
на лъжа е „щяло да липсват части от тя-
лото на репортера“.

Ето цялото изказване на Йорданов: 
„Една от националните телевизии изре-
че мазна лъжа в ефир – говоря за „Нова 
ТВ“. Техният журналист си позволи да 
излъже в обедната емисия без капка 
срам. Я го пуснете тоя хубавец пак… 
Ако бяхме в Крумова България, за тази 
лъжа щяха да липсват части от тялото на 
това момче с микрофона.“

Свободата на словото е уж идеал, зад 
който хората на Слави застават и се бо-
рят срещу цензурата. Това, за съжале-
ние, включва и правото да се лъже дори 
и в ефир, което в случая не е така. След 
толкова години на екран Тошко Йор-
данов би трябвало да знае, че такива 
грешки се случват.

А и да припомним визирания от него 
Крумов закон - „Ако някой наклеве-
ти някого, то той да не се слуша, дока-
то вързан не се разпита, и ако се окаже 
клеветник или лъжец, да се убие“. Това 
според сведения на византийския исто-
рик Свида. Дали е легенда или истина е 
друг въпрос. Но дори и тогава се пред-
полага, че обвиненият е имал право да 
представи своята гледна точка. Е, да – 
вързан, но все пак изслушан. А Тошко 
Йорданов отне това право на Цицелков 
и извади неволната му грешка от конте-
кста на целия репортаж, който съдър-
жаше живото включване и видеото.

Йорданов трябва да знае, че за таки-
ва думи на политици се търси отговор-
ност – знае го, защото го е правил през 
годините, и това е било негово право. 
Но сега местата са сменени и е край-
но време от ИТН да влязат в новите си 
роли – те ги искаха и се бореха за тях. И 
сега е техен ред да дават обяснения на 
суверена, както Слави обича да нарича 
народа. Да заявят ще правят ли прави-
телство и с кого или как. Защото Бълга-
рия се намира в особено лоша позиция 
– пандемията е извън контрол, ваксина-
цията изостава, икономическите помо-
щи за хората и бизнеса или отсъстват, 
или приключват до броени седмици, 
върховенството на закона въобще го 
няма. Слави и хората около него имат 
отговорността и задължението, които 
по негови думи доброволно са си из-
брали, да предложат решения – на тях 
се пада тази роля. Защото мълчанието в 
политиката може да е равно на лъжа. На 
излъганите надежди и обещания. Дали 
тогава от ИТН ще искат стриктно прила-
гане на Крумовите закони, не е ясно.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато мълчанието 
може да е лъжа

https://www.globalbash.com


14 - 20 април 2021 г. 3



14 - 20 април 2021 г.4

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

П
андемията от коронавирус 
намали в пъти броя на бъл-
гарите, които напускат Ро-
дината, за да търсят по-до-
бър живот в чужбина. Това 

сочат последните данни на Национал-
ния статистически институт. През 2020 
г., когато в България, а и в много държа-
ви по света, бе обявено извънредно по-
ложение, почти 7 пъти по-малко души 
са сменили българския си адрес с чуж-
дестранен на годишна база. През мина-
лата година те са били общо 6649 души, 
от които 3658 са с българско граждан-
ство. За сравнение - през предходната 
2019 г. това са направили близо 40 хил. 
души, от които близо 38 хил. са с българ-
ско гражданство. Сходен е техният брой 
и в предишни години.

Сред изселилите се от България 36.1% 
са на възраст 20-39 години.

Най-младите емигранти
(под 20 години) са 12.1%, а тези на 60 
и повече навършени години - 18.9% от 
всички емигранти. Последната група 
обаче е двойно по-голяма, отколкото е 

била в годините преди кризата с коро-
навируса.

В същото време хората, които са сме-
нили местоживеенето си от чужбина в 
България, като тези данни включват и 
граждани на други държави, получили 
разрешение или статут за пребиваване 
в страната, са 37 364. Този брой е напъл-
но сравним с резултатите от предходни 
години.

Оповестен наскоро доклад на ООН 
показа, че близо 10% от върналите се от 
чужбина българи казват, че не искат да 
заминат след края на коронавирусната 
криза, а 25 на сто не са решили.

Сред дошлите да живеят в страната от 
чужбина 34.2% са във възрастовата гру-
па 20-39 години, а 32.3% са на възраст 
40-59 години. Най-младите имигранти 
(под 20 години) са 13.6%, а най-възраст-
ните (на 60 и повече години) - 19.9%.

Рекордна смъртност 
през 2020 г.

Миналата година в България са почи-
нали близо 125 хил. души, или с 15.4% 
(16.7 хил.) повече спрямо предходна-

та година. Това се равнява на коефи-
циент на смъртност 18 промила (брой 
починали на 1000 души от население-
то) при 15.5 година по-рано. Нивото на 
смъртност е най-високото, достигано в 
исторически план от 1960 г. (най-стари-
те налични данни от Световната банка) 
насам. Според наличните данни на НСИ 
от 2000 г. абсолютната бройка също е 
рекордна за периода, като последният 

пик е през 2000 г. със 115 хил. починали. 
Седмичната разбивка на НСИ за година-
та показва, че най-силно е повишението 
през есента на 2020 г., по време на вто-
рата вълна на COVID-19 в страната.

Засега обаче няма информация за 
причините за смъртта. Очаква се те да 
бъдат обявени в началото на лятото. 
Причината за това е, че институтът по-
лучава данните за броя на починалите 

COVID-19 сви в пъти броя на 
напускащите Родината българи
XВ годината на пандемията страната отбелязва рекордна смъртност

Сн.: БТА

http://imgtrucking.com
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и за причините за това от различни ин-
ституции, обясниха от ведомството.

Данните показват още, че увеличени-
ето на броя починали на годишна база 
през 2020 г. е най-значително в групите 
50-54 г. (с 20.3%), 70-74 г. (с 26.7%), 75-79 
г. (20%), но темпът е двуцифрен за всич-
ки възрастови групи над 40 г.

Населението продължава 
да намалява

Към 31 декември 2020 г. население-
то на България е 6 916 548 души. В срав-
нение с 2019 г. намалява с 34 934 души, 
или с 0.5%. Мъжете са 3 349 715 (48.4%), 
а жените - 3 566 833 (51.6%), или на 1000 

мъже се падат 1065 жени. Броят на мъ-
жете преобладава във възрастите до 54 
години. С нарастването на възрастта се 
увеличават броят и относителният дял 
на жените от общото население на стра-
ната.

В края на 2020 г. хората на възраст 65 
и повече навършени години са 1 504 
048, или 21.8% от населението на стра-
ната. В сравнение с 2019 г. делът на тази 
група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-сил-
но изразен сред жените, като относи-
телният им дял е 25.3%, а на мъжете 
- 17.9%. Тази разлика се дължи на по-
високата смъртност сред мъжете и като 

следствие от нея на по-ниската средна 
продължителност на живота при тях. 
В регионален аспект делът на хората 
над 65 г. е най-висок в областите Ви-
дин (30%), Габрово (29.1%) и Кюстендил 
(27.7%). Общо в двадесет области този 
дял е над средния за страната. Най-ни-
сък е делът на възрастното население в 
областите София (столица) - 17.7%, и Ва-
рна - 19.4%.

Миграцията от града 
към селото

Макар външната миграция да е нама-
ляла по време на пандемията, вътреш-
ната не е спряла, дори напротив, заси-

лила се е, става ясно от статистическите 
данни. Адресът си в страната през пре-
дходната година са променили 197 242 
души, което е много повече от година 
по-рано, когато това са направили 128 
179 души.

От всички, които са променили свое-
то обичайно местоживеене вътре в 
страната, 49.2% са мъже и 50.8% - жени. 
Най-голям относителен дял сред пре-
селващите се има възрастовата група 
40-59 години (29.6%), следвани от тези 
на възраст 20-39 години - 28.1%.

Най-голямо 
териториално движение 

има по направлението „град - село“ 
(48.4%), следва направлението „град 
- град“ (29.9%) и „село - град“ (15.3%). 
Значително по-малък по брой и отно-
сителен дял е миграционният поток по 
направлението „село - село“ - 6.4% от 
мигриралите.

Това е немалка промяна спрямо „нор-
малната“ 2019 г., когато най-голям про-
цент от сменилите местоживеенето си 
- 38%, са се преместили от един в друг 
град. Тогава преместилите се от град в 
село са втората по големина група, на 
която се пада двойно по-малък дял - 
27.4%. Селото с град преди година са за-
менили 24.1% от мигриралите.

Най-голям брой от преселващите се в 
страната са избрали за ново местоживе-
ене област Пловдив - 21 320. Областите 
с най-големи относителни дялове в миг-
рационния поток към област Пловдив 
са София (столица) - 7.7%, Пазарджик - 
4%, и Смолян - 3.7%. Най-малко пресе-
лили се в област Пловдив са от област 
Разград – 0.2%.

Графика: НСИ, 12 април 2021
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Български ученик с пълна 
стипендия в Харвард
От тази есен ученик от Софийска-

та математическа гимназия ще 
учи в Харвардския университет 

с пълна стипендия. По думите му успе-
хът е резултат от много труд и усилия, 
положени не само от него, но и от него-
вото семейство, учители и наставници. 
„Участвам в програма да обучение на 
по-млади ученици, финансирана от аме-
риканското посолство. Тя се фокусира върху преподаването на наука на над 700 
деца. След като завърша, ще се върна в България“, обясни Георги.

 

Съпругата на президента  
в болница с аневризми

Съпругата на президента Десисла-
ва Радева е приета в столичната 
болница „Св. Иван Рилски“ с ане-

вризма в мозъка. Източник на „24 часа“ 
от болницата съобщи, че в момента се 
извършва интервенция, която да предо-
тврати тежки последствия. Опасност за 
живота на Радева няма. Официална ин-
формация не дават нито от болницата, 
нито от президентството. Радева е била 

приета в понеделник вечерта след 12-часово тежко главоболие. Изследванията 
установили, че има 3 аневризми в мозъка.

Българите отказват да се 
ваксинират с „АстраЗенека“
Българите масово отказват да се 

ваксинират с „АстраЗенека". Пред 
ваксинационните центрове няма 

желаещи за препарата. РНК ваксините 
пък все още не са достатъчно за масова 
имунизация. Препаратите на „Пфайзер“ 
и „Модерна“ са предназначени за хора-
та над 65-годишна възраст, онкоболните 
и за лекари и учители. До края на седми-
цата се очаква здравните власти в страната да вземат решение дали доставките 
за България на „АстраЗенека“ ще бъдат спрени.

Делото срещу Лилана и още 
петима влиза в съда 

Специализираната прокуратура 
приключи разследването за не-
законно усвояване на средства 

по европейската програма „Иновации 
и конкурентоспособност“, по което е 
обвиняема певицата Лиляна Деянова, 
по-известна като Лилана, брат й Алек-
сандър Деянов и още пет души. Лила-
на, брат й, както и съдружникът й Мар-

тин Димитров бяха пуснати на свобода срещу различни суми парична гаранция. 
Предстои предявяването на материалите по досъдебното производство на при-
влечените към наказателна отговорност.

Боклуджийски камион уби 
баба и рани внучето й
Камион, събиращ боклуци, блъсна 

жена с дете в София. Жената е по-
чинала от тежките си наранявания. 

Инцидентът е станал в столичния квар-
тал „Люлин“. Жената е била затисната от 
камиона с животозастрашаваща травма 
и след изваждането й е била транспор-
тирана в „Пирогов". Тя е издъхнала на 
път за лечебното заведение. 3-годишно-
то дете е откарано в болница с травма на главата, състоянието му е стабилизи-
рано.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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В
ъпросът ще успее ли Бълга-
рия да сформира ново пра-
вителство след изборите или 
ще се запъти към нови избо-
ри предстои да намери от-

говор. Развръзката от заплетения сле-
дизборен казус предстои, а началото й 
даде президентът във вторник, като на-
срочи първото заседание на новия пар-
ламент на 15 април.

Конституцията му дава срок от един 
месец да го направи, но той издаде ука-
за за един ден. Според източници на 
„Капитал“ веднага след това - още тази 
седмица, ще започне и процедурата по 
връчване на мандати за съставяне на 
правителство. Президентът очевидно 
иска въпросът дали този парламент ще 
може да избере правителство да полу-
чи бързо отговор. Той може да зададе 
темпото, но не всичко зависи от него.

Всяка партия, която получи проуч-
вателен мандат за съставяне на прави-
телство, има срок от седем дни, в който 
да отговори дали ще иска да предложи 
състав на кабинета, който да бъде гла-
суван от парламента.

На този етап изглежда, че

ГЕРБ ще се опитат 
да забавят

с още известно време назначаването 
на евентуално служебно правителство 
или (още по-евентуално) кабинет око-
ло партията на Слави Трифонов.

Все още управляващата партия обя-
ви на пресконференция, че ще пред-
ложи състав на Министерския съвет, 
но предвид факта, че никоя от остана-
лите формации от парламента до този 
момент не е декларирала подкрепа за 
ГЕРБ, този опит най-вероятно ще бъде 
обречен на неуспех. Този ход обаче 
може да спечели още известно време 
на Борисов във властта - поне една сед-
мица, плюс колкото е необходимо на 
Народното събрание да гласува и веро-
ятно отхвърли петия кабинет на ГЕРБ.

След това на ход ще бъде втората по 
големина партия в парламента - „Има 
такъв народ". От там продължават да 
спазват почти пълно публично мъл-
чание, но ключовите фигури в нея все 
пак провеждат интензивни разговори 

с различни хора, за да обсъждат стра-
тегията си. Участвали в тях твърдят, че 
нагласите на хората около Слави са ка-
тегорично повече в полза на предсро-
чен вот.

В събота партията събра национал-
ния си съвет (широкото ръководство), 
а в неделя и депутатите от бъдещата си 
парламентарна група, но на срещите по 
неофициална информация се е обсъж-
дал само краткосрочен план за работа-
та на новия парламент, който предвиж-
да приемането на промени в изборните 
правила. Това може да се разчете като 
знак, че втората политическа сила по-
скоро няма да се опита да сглоби пра-
вителство въпреки заявената подкре-
па от останалите две политически сили 
от протеста „Демократична България“ 
и „Изправи се! Мутри, вън!“, както и от 
БСП.

Ако този сценарий се окаже реал-
ност, третият опит за съставяне на 
правителство ще се падне на някоя от 
останалите партии в парламента, но ре-
шението коя да е тя е на президента Ру-
мен Радев.

Какво предстои
Преди всичко това обаче предстои 

новите депутати да направят още един 
важен избор - за председател на парла-

Ново правителство 
или нови избори: 
Развръзката идва
XПрезидентът свика новия парламент,  

ще завърти бързо рулетката с мандатите
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мента, който до голяма степен ще очер-
тае истинското разположение на сили-
те и техните намерения за следващите 
седмици и месеци.

Според конституцията Народното 
събрание се открива от най-възраст-
ния народен представител, който в слу-
чая е депутатът от „Има такъв народ“ 
Мика Зайкова, но веднага след пола-
гането на клетвата от новите народни 
представители ще трябва да се избе-
рат председател на парламента и не-
гови заместници. На същото заседание 
правителството на Бойко Борисов ще 
трябва да подаде оставка, като то ще 
продължи да изпълнява задължения-
та си до избора на нов кабинет или до 
разпускането на парламента и насроч-
ването от президента на дата за нови 
избори. Това става с укази на държав-
ния глава в един ден, след което Румен 
Радев трябва да назначи служебен ка-
бинет.

След вота всички погледи се фокуси-
раха върху това дали анти-ГЕРБ силите 
в парламента могат да сформират мно-
зинство, което да излъчи правителство, 
но не по-малко важно е как и дали ще 
могат да се обединят около фигурата 
на новия председател на Народното 
събрание. Този въпрос остана на заден 
план, но всъщност изборът е ключов 
по няколко причини. Председателят на 
парламента, освен че е вторият по ранг 
сред останалите двама големи в държа-
вата - президента и премиера, има съ-
ществена роля за хода на законодател-
ния процес. От него/нея зависи дали 
дадено законодателно предложение 
може

да бъде придвижено бързо
за разглеждане в пленарната зала. При 
председателя на парламента се депози-
рат и питанията и актуалните въпроси 
към премиера и правителството. Пре-
дишният председател на парламента 
Цвета Караянчева много често спира-
ше актуалните въпроси към премиера 
Бойко Борисов или ги пренасочваше за 
отговор към някой от ресорните мини-
стри.

Дори и да не се стигне до сформира-
не на ново правителство и да се отиде 
на предсрочни избори, от работата на 
парламента ще зависи дали ще бъдат 
приети бързо промени в Изборния ко-
декс, за които настояват от анти-ГЕРБ 
партиите, както и промени в закона за 
извънредното положение, свързани с 
ковид кризата. Такива са и намерения-
та на втората по големина партия в пар-
ламента „Има такъв народ". На срещата 
в неделя на ръководството на форма-
цията и депутатите от парламентарна-
та група по неофициална информация 
като основен приоритет в новия парла-
мент са били посочени промени в Из-
борния кодекс, свързани с повишаване 
на броя на секциите в чужбина, въвеж-
дане на видеонаблюдение, възможност 
за гласуване на хората извън България 
по пощата, както и промяна на ръко-
водството на ЦИК и на управителния 
съвет на държавната фирма „Инфор-
мационно обслужване“, която брои из-
борните резултати.

Ако се върви към предсрочен вот, 
животът на този парламент се очерта-
ва да бъде доста кратък - около месец 
и половина, за да може изборите да бъ-
дат насрочени за средата на юли. В този 
срок влиза и промяната в правилника 
за работа на парламента и конституи-
рането на парламентарните комисии, 
което отнема най-малко една седми-
ца, както и завъртането на рулетката с 
връчването на проучвателните манда-
ти от президента за съставяне на пра-
вителство.

Как се избира 
председателят

Според правилника за работа на 
парламента на първото си заседание 
депутатите трябва да приемат проце-
дурни правила, по които да се избе-
рат председателят на парламента и за-
местниците му. По традиция в повечето 
случаи досега председателят на Народ-
ното събрание е избиран от средите 
на най-голямата парламентарна група, 
а останалите формации получават за-
местник-председателски места, като 
за избора се изисква обикновено мно-
зинство. Това неписано правило оба-
че има и изключения. През 2013 г. ГЕРБ 
спечели парламентарните избори, но 
предложената от формацията на Бой-
ко Борисов за председател Цецка Ца-
чева беше отхвърлена от депутатите, а 

на поста беше избран Михаил Миков 
от БСП. Тогава за него гласуваха парла-
ментарните групи на БСП и ДПС и избо-
рът беше показателен за мнозинство-
то, което по-късно се формира от двете 
партии. Те сформираха коалиция, която 
излъчи правителството на Пламен Оре-
шарски. По същия начин стана и избо-
рът на председателя на 40-ото Народно 
събрание Георги Пирински. Той беше 
предложен от най-голямата парламен-

тарна група БСП, която тогава имаше 
82-ма депутати, но за избора му гла-
суваха 169 народни представители от 
НДСВ и ДПС. И макар че правителство-
то на Сергей Станишев беше излъчено с 
мандата на третата партия - ДПС, защо-
то първият опит за съставяне на каби-
нет без царската формация се провали, 
мнозинството на тройната коалиция се 
формира след това от тези три полити-
чески сили.

След парламентарните избори пред-
ставители на ГЕРБ заявиха, че от парти-
ята

ще предложат кандидатура
за председател на парламента, но 
предвид мнозинството, което имат ан-
ти-ГЕРБ формациите в новото Народно 
събрание и заявките им, че няма да си 
партнират по никакъв начин с партията 
на Бойко Борисов, кандидатът едва ли 
ще получи подкрепа в пленарната зала. 
При тази ситуация не е изключено дори 
ГЕРБ изобщо да не номинира кандидат. 
Неофициално от втората политическа 
сила „Има такъв народ“ твърдят, че ще 
излъчат свой кандидат за поста. Като 
такава се сочи Ива Митева-Рупчева, 
която беше директор на дирекция „За-
конодателна дейност и право на Евро-
пейския съюз“ в Народното събрание. 
Засега от останалите политически сили 
не предвиждат да номинират свой кан-
дидат за поста. Ако обаче формациите 
не се споразумеят за избора на предсе-
дател на парламента, той може да про-
дължи да се ръководи от Мика Зайко-
ва, която няма да е председател, а ще 
се води председателстваща Народното 
събрание.
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Х
оливудският актьор Лиъм 
Нийсън кацна в Бургас за 
снимките на новия си филм. 
Лентата ще се казва „Memory“, 
а част от кадрите в нея ще бъ-

дат заснети на яхтеното пристанище в 
Созопол. Някои от кадрите представля-
ват парти на яхта, което завършва с убий-
ство. Те ще бъдат заснети на яхтата на 

криптокралицата Ружа Игнатова. Тя е из-
дирвана от ФБР заради измами за над 4 
млн. долара на инвеститори във финан-
совата й пирамида OneCoin. Игнатова е 
в неизвестност от 2017 година, когато на-
чело на компанията застана брат й Кон-
стантин Игнатов. Той бе арестуван в САЩ 
през 2019 година, а след съгласие да съ-
действа бе обявен за защитен свидетел. 

Наскоро бе пуснат под домашен арест 
срещу 500 000 долара.

Мащабната измама на Игнатова се пре-
върна в сюжет на филм, в който 
носителката на „Оскар“ Кейт Уин-
слет ще бъде един от актьорите и 
продуцентите.

Лиъм Нийсън кацна късно в 
неделя в Бургас. Още тогава кме-
тът на града Димитър Николов 
сподели новината във Facebook. 
В YouTube се появи видео, в кое-
то се вижда как 68-годишният ак-
тьор от Северна Ирландия прис-
тига на летището с шапка и маска. 
Той поздравява журналистите, а после 
влиза в черна лимузина.

С актьора

e трябвало да пътува 
и Моника Белучи

но ангажиментът й е бил отменен в по-
следния момент.

„Memory“, който Нийсън ще снима в Со-
зопол, е римейк на нидерландския филм 
от 2003 г. „The Memory of a Killer“. Главни-
ят герой е експерт по убийства, който се 

превръща в мишена, след като отказва да 
изпълни една от основните си мисии.

Героят му Алекс Люис обаче има един 
голям проблем – той страда от загуба на 
памет, което възпрепятства всяко него-
во действие и не му позволява да стиг-
не до целта. Идеята на филма звучи като 
комбинация от две предишни продукции 
на Нийсън – трилъра „Без име“ и „Твърде 
лично“.

Във филма ще участват и български 
статисти, съобщи БНР. Според THR той ще 
е готов през август, пише „Булевард Бъл-
гария“.

Cinema Blend пише, че „Memory“ веро-
ятно ще е последният екшън, който ще 
видим от суперзвездата Нийсън.

Лиъм Нийсън е един от най-известни-
те актьори на своето време. Има номина-
ции за „Оскар“, „Златен глобус“ и БАФТА. 
Получава световно признание с ролята 
на Оскар Шиндлер в „Списъкът на Шин-
длер“ (1993), режисиран от Стивън Спил-
бърг. Емблематични са и образите му в 
„Твърде лично“ и „Междузвездни войни". 
В последните години се снима в „Честен 
крадец“, „Закрилникът“, „Студено отмъще-
ние“, „Мъже в черно: Глобална заплаха“, 
„Без последна спирка“ и други.

Лиъм Нийсън снима на 
яхтата на Ружа в Созопол
XХоливудската звезда кацна в Бургас за заснемането на най-новия му филм

Сн. ЗонаБургас
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Б
ългарска трагедия потре-
се английското градче Тор-
ки. 17-годишният Пламен Ган-
дев изчезна в събота, а дни 
по-късно бе открито тяло, за 

което се предполага, че е негово. Две са 
основните версии към момента за слу-
чилото се с българското момче. Това са 
самоубийство или нещастен случай.

Пламен е в неизвестност от събота. 
Полицията предприе мащабна акция по 
издирването му, като в понеделник се 
включи и хеликоптер. Късно вечерта бе 
съобщено, че е открито тяло.

„Все още няма официално съобще-
ние, че откритото в подножието на край-
брежна скала в градчето Торки тяло е на 
изчезналото момче. Младежът е живе-
ел в района със семейството си“, разка-
за NOVA.

Съпругата на баща му обаче е написа-
ла в социалните мрежи, че най-вероят-
но

откритият труп е на Пламен
Бащата обаче продължава да смята, 

че Пламен е жив и зове да се стори всич-

ко възможно. Сестра му Стела вече е по-
ставила жалейка в профила си.

Дошлите на място екипи на бреговата 

охрана, спешна помощ и полицията не 
са констатирали да става въпрос за на-
силствена смърт. Те са информирали се-
мейството на издирвания младеж, но до 
момента няма потвърждение, че тялото 
е негово. Очаква се резултатът от ДНК 
експертизата.

Това не е първият подобен инцидент 
в района на градчето за последните ме-
сеци.

За изчезването на Пламен се разбра, 

след като сестра му, Стела Гандева, по-
рано организира кампания по издирва-
не на своя брат. Тя го описа като срамеж-
ливо момче, за което не е характерно да 
напуска дома си, без да казва къде оти-
ва.

Полицията е претърсила стаята му, 
но не е открила нищо подозрително, 
нито пък той да е взел със себе си някак-
ви вещи освен телефон, чиято батерия 
вече е свършила.

Две версии за трагедия с 
български тийнейджър в Англия
XМомчето изчезнало в събота, а в понеделник бе открит труп, който вероятно е негов

Сестрата на момчето бе започнала кампания по 
издирването му.

Мястото, където полицията е открила труп.
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
Спряха временно ваксината 
Янсен в САЩ
Федералните здравни власти на 

Съединените щати спират вре-
менно поставянето на еднодозо-

вата ваксина „Янсен“. Това става след ре-
гистрирани шест случая на тромбози на 
територията на Щатите в рамките на две 
седмици след поставяне на препарата, 
съобщи „Ню Йорк таймс“. И шестимата 
пациенти са жени на възраст между 18 
и 48 години. Една от тях е починала, а друга е хоспитализирана в Небраска в кри-
тично състояние. Решението може сериозно да забави ваксинационната програ-
ма в страната.

Протести заради убийството 
на афроамериканец

Масови протести избухнаха в Ми-
несота след убийството на аф-
роамериканец, издъхнал от по-

лицейски куршум. Властите на градчето 
Бруклин Сентър разкриха самоличнос-
тта на полицайката, застреляла 20-го-
дишния Данте Райт – това е служител-
ка на име Ким Потър. Властите не дават 
подробности за нея, освен че е работи-

ла в държавните правоохранителни органи от около 25 г. Според шефа на поли-
цията Тим Ганън полицайката е искала да използва електрошок при арестуване-
то на Райт, но е направила грешка и е произвела фаталния изстрел.

Още 500 военни пращат САЩ 
в Германия наесен
САЩ ще настанят още 500 свои во-

еннослужещи в Германия в опит 
да укрепят двустранните връзки, 

заяви министърът на отбраната Лойд 
Остин в началото на първото си посе-
щение в Европа. „Информирах минис-
търа за намерението ни да настаним 
за постоянно около 500 допълнителни 
американски служители в района на Висбаден още тази есен,“ каза Остин пред 
репортери след разговори с германския си колега Анегрет Крамп-Каренбауер.

Скалата ще се кандидатира 
за президент на САЩ

Холивудският актьор Дуейн Джон-
сън-Скалата обяви, че ще се кан-
дидатира за президент на Съе-

динените щати, ако хората го поискат. 
48-годишната звезда от „Бързи и ярост-
ни“ е един от най-скъпоплатените и по-
пулярни актьори в Меката на киното и 
неведнъж се е заигравал с идеята да 
се кандидатира за президент. Бившият 

професионален борец не разкри коя партия би го подкрепила, нито кога смята 
да се кандидатира за Белия дом. Интернет допитване показа, че 46% от америка-
нците са склонни да подкрепят кандидатурата на Дуейн Джонсън за президент.

Харви Уайнстийн обжалва 
екстрадирането си
Адвокат на Харви Уайнстийн об-

жалва в съда екстрадирането на 
бившия кинопродуцент от Ню 

Йорк в Калифорния, където осъденият 
вече бивш магнат да се изправи на съд 
по допълнителни обвинения в сексуал-
но посегателство. Съдия Кенет Кейс от 
окръг Ери отложи решението за екстра-
диране на 69-годишния Уайнстийн, който участва в съдебното заседание чрез 
видеовръзка от затвора край Бъфало. Той излежава там присъдата си от 23 г. за-
твор за изнасилване и сексуални посегателства.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Х
иляди дела от предполагаеми 
жертви на коронавируса вече 
са висящи в САЩ. Според ин-
декса за проследяването на 
жалбите заради COVID-19 на 

адвокатската кантора Hunton Andrews 
Kurths от началото на пандемията има 
почти 10 000 жалби, свързани със зара-
зата.

Повечето от ищците са служители, 
които предприемат правни действия 
срещу своите работодатели. Непосред-
ствено след това следват исковете сре-
щу застрахователи. Това са предимно 
ресторанти, барове и магазини, които 
трябваше да затворят и искат застрахо-
ватели да покрият загубите.

Фактът, че в момента има бум на иско-
вете, се дължи на това, че благодарение 
на успешната кампания за ваксинация 
бавно се вижда краят на пандемията. 
Повечето от жертвите разполагат със 
срок до една година, за да подадат жал-
ба. Това означава, че сега е високият се-
зон за американските адвокатски кан-
тори, пише в свой анализ германският 
Handelsblatt, цитиран от Investor.

Сред многото дела са няколкосто-
тин срещу операторите на круизни ли-
нии и старчески домове. Именно там са 
били най-многото случаи на заразени и 
смъртни случаи в началото на пандемия-
та. В случая с круизните линии обаче по-
вечето съдилища отхвърлиха жалбите. В 
процеса на Diamond Princess Cruise, на-
пример, когато 700 души бяха заразени 
в началото на пандемията, съдиите твър-
дят, че е трудно случаите на зараза да се 
отдадат на небрежност на оператора.

Засега няма ясна индикация за това 
как съдилищата ще решават по застра-
хователните дела. Решенията в полза на 
ищеца и ответника са приблизително ба-
лансирани. „Все още няма ясна съдебна 
практика дали пандемията е „непреодо-
лима сила“, или не“, обяснява професо-
рът по право Стивън Тапия от универси-
тета в Сиатъл. „Теоретично ресторантите 
и баровете биха могли да се застраховат 
срещу такова явление“.

Големите корпорации 
са пощадени

За американските стандарти съдеб-
ните дела срещу големи компании като 
Amazon, Tyson Foods или McDonald’s са 
по-скоро малко. Наблюдателите бяха 
очаквали значително повече от прибли-
зително 2000-те дела, заведени до мо-
мента.

Но има основателна причина за това: 
„В почти всички щати има независими 
трудови съдилища, където перспектива-
та за обезщетение е малка част от това, 
което иначе е възможно в американски-
те съдилища“, обяснява адвокат Тапия. В 
трудовите съдилища жертвите биха мог-
ли да се надяват само на поемане на ме-
дицински разходи и малък размер на 
обезщетение.

От друга страна, съдебен иск в щата 
Ню Йорк може да бъде доста опасен за 
Amazon. Главният прокурор Летиция 
Джеймс обвинява там онлайн търгове-
ца, че не е защитил адекватно служите-
лите си в два склада в Куинс и Стейтън 
Айлънд. Освен това се твърди, че група-

та е наказвала онези, които се оплакват 
от липсата на защитни мерки.

Amazon отхвърля обвиненията и се 
опита да предотврати съдебния процес 
с мотива, че безопасността при работа 
не е в прерогативите на щата, но без ре-
зултат.

Американците с искове 
и срещу Китай

Едва ли някой в САЩ съди собствено-
то си правителство. Има обаче няколко 
групови искове срещу Китай. Благода-
рение на закон от 1976 г., в САЩ е въз-
можно да се съдят чужди държави и 
правителства пред федерални съдили-
ща. Законът за чуждестранния суверен 
имунитет е приет предимно заради бор-
бата с тероризма и предвижда някои из-
ключения, при които нормално прило-
жимият имунитет на държавите вече не 
е приложим.

Поради тази причина няколко адво-
катски кантори подадоха колективни 
искове през миналата пролет, в които 
могат да участват не само жертвите на 
COVID, но и медицински сестри и хора, 

загубили работата си.
Първата адвокатска кантора, която 

заведе дело срещу Китай, беше Berman 
Law Group. Нейните аргументации са - 
тъй като Китай омаловажава опасност-
та от COVID-19 и заглушава гласовете на 
лекарите, вирусът успя да се разпрос-
трани по целия свят. Следователно ад-
вокатската кантора съди както страна-
та, така и комунистическата партия, но 
също така и лабораторията, от която ко-
ронавирусът може да произхожда.

Китай обаче не иска и да чуе нищо от 
това. Китайското министерство на пра-
восъдието съобщи на ищците, че раз-
глежда съдебния иск като нарушение 
на нейния собствен суверенитет и че 
Китай не попада под юрисдикцията на 
американските съдилища. „Продължа-
ваме да настояваме Китай да носи отго-
ворност и да заплати за това, което е на-
правил, а Китай може да си позволи да 
плати“, казва Матю Мур от юридическата 
група Berman Law Group. „Имат активи в 
размер на милиарди долари тук, в САЩ, 
които са обект на американското зако-
нодателство“.

„Ние поддържаме нашите твърдения, 
че всеки от подсъдимите, посочени в 
делото, е отговорен за развихрянето на 
тази пандемия в САЩ и останалия свят“, 
твърди още Мур.

Очакванията за успех 
са минимални

Засега обаче шансовете за успех се 
оценяват като доста ниски. Известни-
ят израелски адвокат и ръководител 
на юридическия център Shurat Hadin – 
Israel Law Center Ницана Даршан-Лай-
тнер, която съветва американски ад-
вокатски кантори срещу Китай през 
лятото, сега е песимист.

Трудно е Китай да бъде намерен за от-
говорен от съда за щетите от корона-
вируса, казва правозащитничката, коя-
то в миналото е съдила терористични 
организации, но също така и държави 
като Иран и Северна Корея, от името на 
жертвите на тероризъм.

Бум на делата от пострадали 
заради COVID-19 в САЩ
XИсковете са към шефове от служители и към застрахователи от магазини

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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• 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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М
ного имигранти в Съеди-
нените щати не успяват 
да се ваксинират. Те по-
лучават откази в аптеки и 
ваксинационни центрове 

заради липса на лични документи на ан-
глийски език, пише The Washington Post.

Някои държавни институции, предос-
тавящи ваксинации, признаха, че това е 

сериозен проблем, и обещаха, че ще се 
заемат с решаването му.

Изданието посочва, че скоро голяма 
част от неваксинираните в САЩ ще са 
хора без американски документи, което 
показва сериозните бариери, поставени 
пред имигрантите, и ограничения достъп 
до ваксини. 

Джефри Хайнс, директор на отде-

ла по равенство в здравеопазването в 
Healthstar Health System в Атланта, раз-
казва, че равенството означава да се пре-
доставят ваксини на всички хора в САЩ.

Федералното правителство казва, че

всеки има право 
на ваксината

срещу коронавирус, независимо от имиг-
рационния му статус.

От Министерството на вътрешната си-
гурност добавят, че това е „морален и 
обществен императив, за да се гаранти-
ра, че всички лица, пребиваващи в САЩ, 
имат достъп до ваксината“.

Но процесът на регистрация за полу-
чаване на легален статут във всеки щат 
е различен и местата за ваксинация чес-
то съставят свои собствени правила, по-
някога дори те разпалват расовите и ет-
ническите разделения при ваксинациите 
срещу коронавирус.

Междувременно Ню Йорк обяви, че 
ще предложи 15 600 долара еднократна 
помощ на имигранти без легален статут, 
загубили работата си по време на панде-
мията. Това се случва, след като беше одо-

брен фонд от 2,1 милиарда долара в бю-
джета, които да помогнат на тези, които 
не са преминали проверките за стимули-
те и обезщетенията за безработица.

Губернаторът Андрю Куомо и прави-
телството на САЩ сключиха сделка за 
фонда, който ще подпомогне тези работ-
ници. Пари са предвидени за около 300 
000 жители на Ню Йорк, които са изгуби-
ли работата си заради COVID-19, но пора-
ди имиграционния си статус не са имали 
право на други помощи, свързани с пан-
демията.

Споразумението, което беше една от 
най-силно критикуваните и обсъжда-
ни части на бюджета и доведе до разде-
ление сред демократите, идва, след като 
протестиращите организираха гладни 
стачки и се събраха пред различни пра-
вителствени сгради с искане за подкрепа 
на хора, които нямат документи.

Предвидена е и опция за хора, които 
не отговарят на никакви условия. Те също 
ще могат да получат пари – 3200 долара. 
За целта те ще трябва да докажат, че имат 
адрес, на който живеят, някакъв документ 
за самоличност и работна документация.

Имигрантите без равен 
достъп до ваксини в САЩ
XМного от тях получават отказ заради липса на лични документи на английски

http://www.prospectlicensing.com/
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П
андемията от коронавирус 
не спира да въздейства най-
силно на броя работни места 
и възнаграждението за тях. 
Неравномерното й въздейст-

вие върху определени индустрии обаче 
изглежда направи данните за заплатите 
без значение. Например, средните поча-
сови доходи скочиха с 8,2% през април 
2020 г. в сравнение с година по-рано, не-
сравнимо най-рязкото увеличение, отчи-
тано досега. Но това беше така, защото 
нископлатените работници от областта 
на услугите загубиха работата си и отпад-
наха от изчисленията, пише Брайън Ча-
пата за Bloomberg. В последния доклад, 
който повечето анализатори смятат за 
силен във всички сфери, средните поча-
сови доходи намаляват на месечна база 
за първи път от юни. Тъй като толкова 
много работници са мигрирали, а мест-
ните икономики

се отварят 
с различна скорост

е трудно да се направи правилен извод 
от тези цифри.

Или може би е необходимо по-изчерпа-
телно изчисление. Том Порчели и Джей-
къб Убина от RBC Capital Markets изтъкна-
ха това, което е известно като индекс на 
съвкупния седмичен щат, който според 
тях показва по-пълна картина на цялост-
ните възнаграждения, защото ефективно 
включва средните почасови доходи, сред-
ните седмично отработени часове и зае-
тостта. По тази мярка, която Porcelli пред-
почита от години, работниците от частния 
сектор сега прибират повече пари, откол-
кото през февруари 2020 г., точно преди 
началото на пандемията.

Този вид напълно оформена V-образ-
на крива може да е нещо обичайно, кога-
то гледаме индексите на фондовия пазар, 
но е доста рядка в статистиката за трудо-
вия пазар в САЩ, която показва, че възста-
новяването е крайно непълно. Примерите 
включват съотношението заетост към на-
селение и степента на участие на работна-
та сила.

Трябва да кажем, че индексът на съвкуп-
ния седмичен щат не сочи, че САЩ са дори 
близо до представата на Федералния ре-
зерв за пълна заетост. Първо, необходи-
мо е само бързо разглеждане на данните, 
за да се види, че те остават по-долу, откъ-
дето щяха да бъдат, ако предишният темп 
на растеж на заплатите и заетостта бе про-
дължил линейно. Председателят на Фед 
Джером Пауъл даде ясно да се разбере, 
че централната банка няма да обяви по-
беда, докато много повече американци не 
се върнат в работната сила, включително 
онези, на които им трябваше повече вре-
ме да си намерят работа при последното 
възстановяване. „Широкообхватните“ кри-
терии на Федералния резерв са причина 
икономистите от Уолстрийт сега да се оп-
итват да прогнозират нови променливи, 
които биха могли да повлияят на Фед, като 
например

безработицата 
сред чернокожите

Фактът обаче, че общите заплати в част-
ния сектор са по-високи отвсякога, въпре-
ки че американската икономика загуби 
около 9 милиона работни места, изглеж-
да повишава риска инфлацията да бъде 
по-силна, отколкото властите очакват. „Тъй 
като работните места продължават да се 

завръщат, в контекста на бизнеса, който 
в момента твърди, че пазарите на труда 
са затегнати, този натиск върху заплатите 
само ще нараства, като по този начин ще 
добавя инерция към инфлационната ди-
намика, която би трябва да се повишава 
оттук насетне“, пишат Порчели и Убина. „В 
комбинация с голям тласък на търсене-
то, предизвикателства пред предлагането 
и потребители, които имат средствата да 
поддържат търсенето повишено, смята-
ме, че предстоящата година вероятно ще 
бъде изненада за Федералния резерв, кой-
то според нас подценява колко силен е ин-
флационният натиск.“

Като последен знак на тази динамика 
Министерството на труда наскоро публи-
кува своето проучване за разкриването на 
работни места и текучеството на труда, или 
JOLTS, което показа, че свободните пози-
ции в САЩ са достигнали двугодишен връх 
от 7,37 милиона. Но бизнесът казва, че има

трудности при намирането 
на работници

за тези длъжности поради въпроси, 
свързани с пандемията, като грижи за де-
цата и здравословни проблеми, което от-
части може да обясни защо „постоянна-
та“ безработица остава толкова упорито 
висока. Ако компаниите искат спешно да 

попълнят свободните места, те вероятно 
ще трябва да платят повече. А ако разхо-
дите за труд растат, е разбираемо шефо-
вете да се опитат да повишат цените, за 
да избегнат изцяло поемането на тази те-
жест.

Постоянният натиск върху заплатите 
създава потенциално по-траен инфлацио-
нен цикъл от натрупаните спестявания от 
изминалата година, създаващи огромно 
търсене. Анализаторите от клона на Фед 
в Ню Йорк заявиха неотдавна, че оценки-
те за излишни спестявания в размер на 1,6 
трилиона долара всъщност не са толко-
ва прекомерни и макар че американската 
икономика може да се възстанови силно от 
пандемията, „харченето на тези спестява-
ния няма да бъде неин основен двигател.“

Всичко това ни казва, след като САЩ на-
влизат в нова икономическа ера, че може 
би е време да започнем да нищим отново 
данните за заплатите. Цифрите показват, 
че цялостният спад в доходите на работ-
ниците от частния сектор е бил забележи-
телно краткотраен - отне почти три години 
за подобен скок след 2008 г. Ако този темп 
продължи и през останалата част от годи-
ната, е напълно възможно регулаторите да 
постигнат своите цели за инфлацията по-
рано от очакваното, дори ако целите им за 
трудовия пазар остават далеч.

Заплатите в частния сектор 
в САЩ – по-високи отвсякога
XТова повишава риска инфлацията да е по-висока, отколкото властите очакват

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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П
рез последните няколко го-
дини зачестиха проблеми-
те с кредитните карти и ста-
билизирането на кредитния 
рейтинг, или както още каз-

ваме – „кредитната история“. Как тряб-
ва да реагираме на тези проблеми, за да 
сме по-активни на икономическия па-
зар?

Вземете си 
кредитна карта

В никакъв случай не се „връзвайте“ 
на митовете, че за да имате добра кре-
дитна история или да подобрявате кре-
дитния си рейтинг, трябва задължител-
но да имате неизплатен напълно баланс 
по кредитните карти. Това е лъжа! Пре-
поръчително е дори да нямате никакви 
задължения по кредитните си карти, но 
е добре да ги използвате понякога (с ус-
ловието, че изплащате баланса си всеки 
път, когато го правите), което помага да 
изградите добро впечатление, че сте от-
говорен платец.

Ако по някаква причина не можете да 
се класирате за кредитна карта, било то 
заради недостатъчно време, прекарано 
в САЩ, или заради стари неизплатени 
задължения, можете да опитате да по-
лучите кредитна карта от банката си на 
стойността на парите, които имате де-
позирани в сметка там. В този случай 
използвайте терминологията „secured 
credit card“ и разпитайте банката си как-
ви са точно условията да я получите. Не-
зависимо в коя банка подавате молба за 
този вид карта, бъдете сигурни, че тя ще 
отразява позитивните промени в кре-
дитната ви история и в трите кредитни 
агенции, които се занимават с тези де-
тайли.

Вземете кола или 
къща на изплащане

Но нека първо уточня – целта на ста-
тията е не да ви окуражи да отворите 
портфейлите си и да извадите всичките 

си кредитни карти и пари в брой и да ги 
похарчите за скъпи коли или къщи, а да 
ви научи какво да правите, за да подо-
брите кредитната си история, ако пла-
нирате да я използвате в близко или да-
лечно бъдеще. Аз лично не пазарувам 
на кредит и не вярвам в сляпото хвърля-
не на пари за неща, които не са ми нуж-
ни, особено ако не са закупени с пари в 
брой, но трябва да се знае, че достъпът 
до кредит, когато той ни е нужен, е все 
пак нещо хубаво.

В икономическата система на САЩ има 
два основни вида кредит: „installment“ 
(използван за лични заеми; закупуване 
на къщи, автомобили и студентски за-
еми) и „revolving“ (всякакви видове кре-
дитни карти). Отговорното използване 
и изплащане на тези два вида креди-
ти е основната причина за добрата ви 
кредитна история. Ако в момента имате 
само кредитни карти и ги използвате от-
говорно, но кредитният ви рейтинг не се 

повишава, може би причината се крие в 
липсата на „installment loan“, който липс-
ва в кредитното ви портфолио.

Моят съвет е, ако искате да добави-
те какъвто и да е „installment loan“, да се 
обърнете първо към кредитно сдруже-
ние (credit union), където обикновено 
лихвите са доста по-ниски и условията 
по-изгодни в сравнение с банките.

Изплащайте 
задълженията

Плащането навреме на заемите по ко-
лите и къщите обикновено помага за 
изграждането на кредитната история, 
но не до такава голяма степен като из-
плащането на задълженията, натрупа-
ни по кредитните карти. Банките и кре-
дитните институции изобщо обичат да 
правят „здравословна“ разлика между 
сумата, отпусната на кредитна карта, и 
сумата, която всъщност сте използвали 
до момента. Един от най-важните фак-

тори е да използвате по-малко от 30% 
от лимита на картата си и ако е възмож-
но – дори да го намалите до 10%, ще е 
страхотно за вашето кредитно здраве и 
ще ви даде възможност да получавате 
по-добри условия с всяка нова карта, с 

която ще се сдобивате в бъдеще. Въпре-
ки че повечето от финансовите експер-
ти препоръчват първо да изплатите кре-
дитните си карти с по-малък процент на 
лихва, аз ви съветвам първо да изплати-
те тези с по-малко дължима сума, след 
като това ускорява достъпа на пари, с 
които ще разполагате в брой, които по-
сле може да насочите към останалите си 
задължения или да спестите и инвести-
рате.

Попитайте за споразумение 
с кредиторите

Ако сте дългогодишен клиент на ком-
пания, която ви е отпуснала заем или 
кредитна карта, и в същото време сте 
достатъчно отговорен с плащанията си, 
можете да получите някои правомощия, 
за които може би не сте се досещали до-
сега. Ако в миналото, без да искате, сте 
закъснели с плащането на сметката си 
или сте го направили по обясними при-
чини, с пълното си право може да изис-
кате в писмен вид тези стари записки да 
бъдат изтрити от кредитната ви исто-
рия като част от запазване на добрите 
ви приятелски взаимоотношения с кре-
дитната институция като благодарност 
за това, че сте им верен клиент от дъл-
го време. Повечето от банките биха на-
правили това за вас без проблем, ако ги 
помолите достатъчно учтиво в писмен 
вид. В случай, че имате няколко такива 
закъснения с плащанията, бихте били в 
удобна позиция да дискутирате подоб-
ни подобрения в кредитната си история, 
след като сте направили поне 12 после-
дователни плащания навреме, и после 
се обадите на компанията, отпуснала за-
ема, и я помолите контрактът ви да бъде 
„re-aged“ и старите закъснения бъдат 
изтрити от историята ви.

Вашите 
пари
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Британският парламент 
почете принц Филип
Британският премиер Борис Джон-

сън и лидерът на основната опози-
ционна партия Киър Стармър отда-

доха почит на британския принц Филип 
на специално пленарно заседание. В Ка-
марата на общините облечените в черно 
Джонсън, Стармър и депутати запазиха 
минута мълчание в памет на съпруга на 
британската кралица, а после говориха 
за заслугите му. Принц Филип издъхна на 99 години на 9 април. Той и кралица 
Елизабет имаха 74-годишен брак.

Стрелба пред болница  
в Париж взе жертви

Един човек загина и друг е ранен 
при стрелба пред болница в Па-
риж. Инцидентът е станал до част-

ната болница „Анри Дюнан“, собственост 
на френския клон на Международния 
червен кръст, в престижния 16-ти квар-
тал на френската столица и засега няма 
повече данни за причините. Според ме-
дии починалият е мъж, a жена e ранена 

– тя служител на службата за охрана на болницата и е в тежко състояние. Стреле-
цът е избягал от мястото на престъплението с мотоциклет. Полицията го издирва.

Австралия се отказа  
от ваксината Янсен
Властите в Австралия не одобри-

ха еднодозовата ваксина Янсен на 
Johnson&Johnson срещу корона-

вирус. Препаратът няма да бъде използ-
ван поне засега. Ваксината на Johnson & 
Johnson е с подобна технология на тази 
на AstraZeneca. Говорител на здравния 
министър Грег Хънт заяви, че именно 
тези прилики са причината федерално-
то правителство да откаже. Новината идва, въпреки че федералното правител-
ство обмисля как да увеличи поръчките за ваксини в Австралия.

Мащабна акция срещу 
мафията в Италия

Италиански разследващи прове-
доха акция във връзка с 45 мафи-
оти. Те са заподозрени като част 

от мащабно разследване на петролния 
сектор в Италия. Лицата са заподозре-
ни в данъчни измами и други престъ-
пления, след като са успели да влязат в 
доходоносния пазар на петролни про-
дукти. Италианската полиция предприе 

действия в няколко града в Южна Италия, както и в Бреша в Ломбардия. Разслед-
ването е свързано и с други 70 заподозрени, които все още се издирват. Само 
преди няколко дни бе проведена още една мащабна операция срещу мафията 
в Италия.

Япония излива над 1 млн. т 
радиоактивна вода
Япония планира да излее в морето 

над 1 млн. т радиоактивна вода от 
авариралата атомна електроцен-

трала „Фукушима 1“. Правителството в 
Токио увери, че водата, която ще бъде 
източена, като цяло е изчистена от ради-
оактивни вещества. Тя отново ще бъде 
филтрирана за премахване на вредни 
изотопи и ще бъде разредена, за да от-
говаря на международните стандарти. Подготовката на операцията ще отнеме 
около две години. 

https://www.krilchev.com/
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В
аня Йорданова, американски 
физик от български произход, 
се нареди сред учените, кои-
то получиха високо отличие 
от Националната лаборатория 

Лос Аламос. Ваня, която е завършила 
Физическия факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, бе поз-
дравена от висшето учебно заведение в 
България.

Българката е една от седемте учени 
и инженери, отличени като изявени съ-
трудници на Националната лаборато-
рия Лос Аламос за 2020 г. Тя и нейният 
съпруг Валентин Йорданов са моторът 
на три мащабни симпозиума по слънче-
во-земни връзки ISROSES (International 
Symposium on Recent Observations and 
Simulations of the Sun-Earth System), про-
ведени в България през 2006, 2011 и 
2016 г., и събрали цвета на световната 
общност в тази научна област.

И двамата са в управителния съвет и 
са сред щедрите донори на сдружение-
то „Асоциация на завършилите Физиче-
ския факултет при Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“.

Ваня Йорданова е

единствената 
отличена жена

сред останалите шестима учени - Танмой 
Бхатачаря, Томас Лайтнър, Джон Лес-
тоун, Йозеф Матц, Кристофър Фонтес и 
Ралф Меникоф.

Тя работи като старши изследовател 
в отдела „Космически науки и приложе-
ния“ на Националната лаборатория Лос 
Аламос и има славата на експерт по кос-
мическата физика и космическото време 
- области, които са свързани с 
неблагоприятното въздейст-
вие на динамичната косми-
ческа среда върху човешките 
технологични системи.

Ваня Йорданова е признат 
международен авторитет по 
геомагнитни бури, когато ог-
ромни количества енергия се 
пренасят от слънчевия вятър 
в космическата среда около 
Земята (магнитосферата). Раз-
работила е най-съвременни-
те модели на сложното взаи-

модействие между заредените частици 
и земното магнитно поле.

Националната лаборатория Лос Ала-
мос има изключителна слава на място, 
в което се случват най-напредналите 
неща в науката. Именно там през 40-те 
години на миналия век е създадена и 
първата атомна бомба. В Лос Аламос ра-
ботят и множество носители на Нобело-
ва награда, а лабораторията се занимава 
активно с дейности, свързани с наноте-
хнологиите, медицината, космическите 
открития, суперкомпютри и други.

Българка се нареди сред 
топ учените на САЩ

XВаня Йорданова има славата на експерт по космическа физика

http://imgtrucking.com
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„Д
али съм успял? Да, успял съм 
в това да бъда свободен“, каз-
ва Иво. ВВС откри културната 
2021-ва с него, определяйки 
го като „културен феномен“... 

след като журналистката Матия Тамейка 
го преследва с месеци за интервюто. На-
рече го „необикновен, извънземен ар-
тист, който смесва кабаре, театър и ре-
алност в едно“.

За необикновения талант на Иво Дим-
чев пишат авторитетни издания като 
„Ню Йорк таймс“, който го определя като 
„извънземен“ и „неподражаем“. Фено-
меналният Дейвид Линч казва, че е „из-
ключителен, светът има нужда от него“. 
А мегазвездата Роби Уилямс се скарва с 
жена си Аида на британския „Х фактор“ 
заради него... За този универсален ар-
тист, чиито спектакли са екстремно съ-
четание на авторски танц, театър, му-
зика, визуални изкуства и пърформанс, 
тепърва ще се говори у нас, където най-
често е определян като „скандален“.

Роден е в София и още от дете усеща, 
че не е като другите, че е нестандартен в 
своята креативност. „Безброй пъти са ми 
казвали, че съм

луд, лигав, 
невъзможен, женствен

че прекалявам и тъй нататък... още мно-
го преди да стъпя на сцена. Слава Богу, 
всичко това на сцената се оказа добър 
коз - споделя Иво пред „Труд“. - От ма-
лък бях ексцентричен, играех непрекъс-
нато, организирах безкрайни домашни 
шоута, обличах се безумно и екстрава-
гантно и това ми носеше доста пробле-
ми. Мечтаех да стана актьор“. Като тий-
нейджър е бил неразбран и дразнител 
за околните, дори е имало случай де-
сетина скинари да се нахвърлят върху 
него в заключена стая и да го пребият с 
ритници ей така, без повод.

На сцената е от 12-годишен. Благода-
рен е, че е попаднал в експериментална-
та театрална трупа на Николай Георгиев 
- 4хС. „Още от началото Георгиев ни ка-
раше да бъдем себе си, да не се съобра-
зяваме с никакви правила, да търсим 

нови изразни средства, да рискуваме... 
Мисля, че извадих животоспасяващ къс-
мет с това, че бях приет в неговата шко-
ла като дете“, коментира Иво.

Влиза в НАТФИЗ с най-висок успех на 
приемните изпити и е избран в класа по 

актьорско майсторство на проф. Крикор 
Азарян и Тодор Колев, но напуска ака-
демията още първата година. „Беше ми 
лесно и да вляза, и да бъда там, аз оби-
чам да работя с текст. Но не обичам да 
ми казват как трябва да го правя. Бях 
навикнал на голяма творческа свобо-
да. Тодор Колев ми обясни, че то си има 
правила как се прави театър. От това 
последва и моето довиждане. А с Коко 
никога не съм имал проблеми“, казва 
Иво Димчев, който вероятно е и един-
ственият артист, 6 пъти

отказал роли 
в Народния театър

заради това, че не му допада драматур-
гията.

Казва, че има кармата на човек, който 
не се страхува да експериментира. Кое-
то го прави автоматично фаворит във 
всяка една ситуация. Смята, че трябва 

да бъде „престъпник“ и „революционер“ 
в разбиването на шаблоните във всеки 
жанр и че това е единственият начин да 
се развива един човек. Смелост и осво-
боденост демонстрира и през 2016 г., 
когато обявява публично, че е ХИВ по-
зитивен, не крие и че е хомосексуален.

От 2001 г. изнася авторски спектакли 
- съвременен танц и пърформанс. „След 
Николай Георгиев започнах да работя с 
Галина Борисова (която работи в поле-
то на експерименталния танц и театър 
повече от 30 години - б.а.), защото имах 
афинитет към танца и работата с тяло-
то. А тя търсеше интересни ярки изпъл-
нители. Работата с Галя, Мила Искрено-
ва (хореограф на балет „Арабеск“ - б.а.) 
и други хореографи ми даде да разбе-
ра, че имам талант да създавам движе-
ния и сценични картини. По-късно съм 
специализирал танц и театър в различ-
ни институции по света. Докато не запо-
чнах аз да преподавам“, споделя Иво.

С авторските си спектакли и пърфор-
манси той обикаля света. Като свои най-
големи успехи определя участията си 
на най-престижните фестивали за танц 
и театър в света през последните 20 го-
дини. Днес е уважаван преподавател по 
композиция, импровизация и авторски 
пърформанс в академии по изкуствата 
в Швейцария, Германия, Белгия, Холан-
дия, Канада, Бразилия.

През 2018 г. приема поканата на бри-
танския „Х фактор“ при условие, че ще 

Българинът, който 
очарова Роби Уилямс
XПарис, дъщерята на Майкъл Джексън, е луда фенка 

на ексцентричния и универсален Иво Димчев

БОРЯНА АНТИМОВА

С Парис Джаксън.

На сцената на британския „Х Фактор“.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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изпълнява авторски песни. С парчето си 
„Lucky day“

предизвиква 
истински фурор в залата

Шокиран остава дори мегазвездата 
Роби Уилямс, който е в журито, подкре-
пя го и тв предприемачът Саймън Кауъл. 
Заради Иво Димчев Роби се скарва дори 
с жена си Аида Фийлд, защото настоя-
ва българинът да остане и след третия 
кръг.

Иво признава, че при него, превърне 
ли се нещо в рутина, пробва в друг жанр, 
в друга форма. В последните години по-
вече експериментира като певец и отно-
во е нестандартен и с ярко присъствие 
на сцената. По освободеността и креа-
тивността при изпълнението го асоци-
ират с Фреди Меркюри. Изнася стотици 
концерти и печели милиони фенове по 
света, като една от най-лудите му почи-
тателки е Парис, дъщерята на Майкъл 
Джексън.

„Тя ме е открила в Инстаграм - разказ-
ва Иво. - Една цяла нощ слушали мои 
песни онлайн. След това разбрали, че 
имам концерт в Hotel Cafe в Холивуд 
след два дни и отишли. Аз след концер-
та разбрах, че е била там и поствала ви-
деа от концерта в профилите си в Инста-
грам и Туитър. Беше много екзалтирана. 
После станахме добри приятели. Тя чес-
то ми казваше, че в моя глас сякаш чува 
събрани в едно най-любимите си изпъл-
нители от XX век.“ „Ти си отвъд тази все-
лена. Обожавам те“, пише му Парис.

За престоя си в Лос Анджелис, след 
като е живял в европейски градове като 
Виена и Лондон, разказва, че отива с по-
каната за един концерт в една галерия. 
Интересът към него е толкова голям, че 
има хора, които не успяват да влязат. 
Ядосани, решават

да го свържат с Hotel Cafe
една от най-реномираните и легендар-
ни музикални сцени в Холивуд. Само 
за две седмици разпродават билетите. 
Предлагат му резиденция, в която да от-
сяда, и всеки месец концертира там в 
продължение на половин година.

„След това ми залипсва европейска-

та публика и ми писна непрекъснато-
то летене до Ел Ей и обратно. Реших да 
се върна в България, защото от тук ми 
е по-удобно да гастролирам в Турция и 
Русия, където са най-многобройните ми 
фенове, и в Европа. А и вкъщи си е най-
добре, знаеш“, допълва той. В София по 
време на пандемията вечно търсещият 
дух на Иво намира ново поле за експе-
римент. Той записва актуалното парче 
„Корона къш, къш“, което бързо става 
вайръл у нас и по света.

В условията на локдаун Иво се отказва 
от стрийминг концертите и видеовръз-
ките и тръгва в съвсем различна посо-
ка, която му носи небивал успех. Той за-
почва серия от концерти по домовете 
на хората. В момента са над 300 и про-
дължава да пее няколко пъти в седмица-
та в холовете и кухните, на рождени дни 
и други семейни празници. Не го въл-
нува финансовата страна. Казва, че при 
стрийминга не му допада липсата на 
жив контакт с публиката, а да влезеш в 
домовете на хората означава да влезеш 
в сърцата им.

След изисканите мелодични, фини, ес-
тетски пипнати песни, с които си печели 
милиони фенове по света, днес с парче-
тата „Корона къш, къш“, „Баница“, „Водка“, 
„Пушкин“, „Ганка“ той отново предизвик-
ва себе си и другите, като признава, че 
навлиза съзнателно в балканската музи-
ка и чалгата. Но и в този експеримент си 
личи, че е нещо „над“ чалгата и пошлост-
та. „Напротив,

„Корона къш, къш“ 
и „Баница“

също е мой стил. Аз имам чувство за ху-
мор и голяма доза самоирония. Досега 
не ги бях показвал в другите си песни, 
но ето че дойде време да изразя и тази 
част от мен. Сега се чувствам по-балан-
сиран стилистично“, споделя Иво.

„Пушкин“, което тук определят като 
скандално, е едно от най-успешните му 
парчета в новите му експерименти. „На-
писах песента на части. Първо бях из-

мислил припева на английски, добавих 
частта на български. После имах нужда 
от речетатив и се сетих за това стихо-
творение на Пушкин - „Я помню чудное 
мгновение“. Така се роди тази песен - в 
обратен ред. Харесва ми, че трите час-
ти са различни и като стил, и като език“, 
разказва артистът.

Видеото го снимат в един ужасяващ 
студ с Жоро Манов, Крум Родригес и 
дрехите на Ека. После доснимат сцените 
на езерото, защото на Иво не му е дос-
татъчен материалът. „Много ми допадна 
контрастът между двете локации. Нещо 
като горната и долната земя - казва Иво. 
- Обичам противоречията. Хората много 
харесаха и песента, и клипа. Това нямаш 
идея колко ме радва, имайки предвид 
колко дълго работихме върху завърш-
ването на клипа и студа, който прежи-
вяхме по време на снимките. Очевидно 
си е струвало усилията и трудностите.“

„Моят стил е някаква смесица от сти-
лове. Това, че се задържах повече от го-
дина в България, се отрази добре на сти-
ла ми. Започнах да експериментирам с 
фолка и чалгата. Иначе продължавам да 
пиша любовни английски песни. Едното 
не пречи на другото, дори понякога при-
ятно се допълват. Радвам се, че разширя-
вам музикалния си речник“, споделя Иво.

Казва, че в София се чувства чудесно. 
Спи малко - по 4 часа в денонощието. За-
писва нови песни в студио, пише песни 
за рождени дни. Не скучае нито за миг. 
„Обичам да забавлявам хората, да ги 
карам да се чувстват по-свободни, по-
безгрижни, по-малко виновни. А про-
вокацията сама по себе си не е функцио-
нална и не ме интересува. Нямам нужда 
от нея. Имам нужда просто да експери-
ментирам“, твърди артистът, който се 
дразни, когато го определят като „про-
вокативен“.

Фен истерия след концерт на Иво Димчев в Leopold Museum във Виена.

В клипа „Корона къш, къш“.

- В клипа към една от най-успешните му песни 
„Overrated“.

В клипа „Водка“.
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К
онцентрацията на войски по 
границата между Украйна и 
Русия рязко изостри ситу-
ацията в Донбас. Военните 
маневри на руската армия 

близо до украинската граница и изя-
влението на руския външен министър 
Сергей Лавров, че е възможно възоб-
новяване на войната в Източна Украй-
на, показват, че Москва се стреми да 
предизвика капитулацията на Киев. В 
същото време президентът Володимир 
Зеленски декларира намерението на 
Украйна да се присъедини към НАТО и 
отиде в Донбас, за да демонстрира под-
крепата си за украинската армия.

Днешна Украйна 
не е Украйна от 2014 г.

На осмата година от войната в Дон-
бас, на украинците им е трудно да ос-
танат спокойни, когато Русия пред-
приема в района военнополитически 
маневри. Нещата са пределно ясни: от 
една страна, имаме държава агресор и 
нейните марионетки, провъзгласили се 
за ръководители на тъй наречените До-
нецка и Луганска народни републики - 
ДНР и ЛНР.

От другата страна са украинската ар-
мия и украинското общество, което в 
по-голямата си част е единодушно от-
носно случващото се в момента. Тук из-
ключение правят само онези политиче-
ски сили, които, по примера на Кремъл, 
се опитват да представят руската агре-
сия като „гражданска война“ или бор-
ба за „независимост“, водена от „ЛНР“ и 
„ДНР“.

Навярно Путин и сие не разбират, че 
Украйна през 2014-а и Украйна от 2021 
г. са две различни държави, пише ук-
раинският журналист и политически 
коментатор Сергей Русенко за „Дойче 
веле“. След анексията на Крим в страна-
та беше създадена силна армия. Може 
и да не е така многочислена и добре 
въоръжена като руската, но тя е в със-
тояние да даде достоен отпор. За седем 
години израсна цяло поколение укра-
ински офицери, които знаят как се во-
дят бойни действия и как се ръково-
ди армия. На разположение е и боен 
резерв от стотици хиляди запасняци с 
военен опит. А подкрепата на украин-
ското общество за армията е безпреце-
дентно висока.

Наличието на повече от 13 000 уби-
ти и десетки хиляди ранени в Донбас 
отдавна отрезвиха и най-пламенните 
привърженици на идеята за създава-
не на „руски свят“. Затова не може да 
се очаква, че евентуално нахлуване на 
руската армия на украинска земя ще 
се окаже „лесна разходка“ - без значе-
ние дали руснаците ще направят опит 
да се представят там като миротворци 
или като защитници на местните жите-
ли с руски паспорт. Никой няма намере-

ние да предаде без съпротива украин-
ските градове и села. Още по-малко пък 
могат да се очакват призиви от рода на 
„Путин, ела ни помогни!". В сегашната 
ситуация това би било равносилно на 
самоубийство.

Защо Зеленски отново 
заговори за НАТО

Сегашната ескалация на напрежени-
ето, породена от Русия, принуди пре-
зидента Зеленски да направи нещо, от 
което дълго време се беше въздържал: 
на 6 април той заговори за членството 
на страната в НАТО като единствен на-
чин за прекратяване на войната в Дон-
бас. Досега той смяташе, че за да възста-
нови мира на изток, страната ще трябва 
само да се споразумее с Путин. Но през 
последните две години той осъзна, че е 
възможно да се договори с Путин, само 
ако изцяло приеме условията на Мос-
ква. Мирът е възможен единствено при 
капитулация от страна на Киев.

Но и Путин де факто не остави ника-
къв избор на украинския президент. За-
това Зеленски призова за започване на 
преговори за членство в НАТО. Разбира 
се, това изобщо не означава, че за ня-
колко дни украинската държава ще се 
присъедини към Алианса. Или пък, че 
Киев ще получи незабавно помощ от 
НАТО.

За прием в НАТО се изискват не само 
определени военни, но и политиче-
ски, икономически и правни стандарти. 
Само желанието на президента Зелен-
ски не е достатъчно. Това предполага 
дълга и упорита работа. Готова ли е Ук-
райна на подобно нещо днес? Едва ли. 
Но тя просто няма друг изход. Или как-
то се казва, надявай се на НАТО, но и 
сам вземи мерки.

Повод за агресия?
На фона на нарасналата военна ак-

тивност край границата с Украйна за-
местник-ръководителят на руската 
президентска администрация Дмитрий 
Козак обяви условието, при които ру-

ската армия би навлязла в Донбас: ако 
ситуацията там се развие по сценария 
на клането в Сребреница. В този случай 

Москва щяла да направи всичко, за да 
защити своите граждани или по-скоро 
онези жители на Донбас, които са полу-
чили руски паспорт, а това са около 400 
000 души.

Това изказване на Козак поражда 
силно безпокойство. За какво клане го-
вори руският представител? Киев смя-
та Донбас за неразделна част от Украй-
на и няма никакво намерение да воюва 
там. Явно Кремъл търси сериозен по-
вод, за да оправдае свое нахлуване на 
територията на една независима дър-
жава. Ясно е, че споменавайки Сребре-
ница, Козак адресира изказването си 
към друга аудитория – тази на европей-
ците. Но извинете, за какъв геноцид от 
страна на Украйна говори човекът на 
Путин? И не означава ли това, че Ру-
сия е готова сама да провокира клане 
в Донбас, за да обвини после Киев и да 
действа по утвърдения сценарий, като 
нахлуе в Украйна с войски и принуди 
Киев да сключи мир, пита журналистът.

С дрънкането на оръжие Владимир 
Путин за пореден път се опитва да дока-
же на Киев и на целия свят, че бъдещето 
на украинската държава ще се опреде-
ля само от него. Президентът на Руска-
та федерация иска мир в Донбас, но при 
условията, които той налага: регионът 
да получи специален статут в рамките 
на Украйна, така че Москва да влияе на 
вътрешната и външната политика на съ-
седната държава. Накратко казано, Пу-
тин иска капитулацията на Киев. Точно 
това явно е започнал да осъзнава и пре-
зидентът Володимир Зеленски. А фа-
ктът, че преди да бъде избран, той обе-
ща да прекрати войната в Донбас, сега 
му създава само главоболия.

XПутин иска капитулацията на Киев, убеден е украински журналист

Напрежението расте: 
Русия и Украйна  
в нова схватка

https://www.msbinsuranceagency.com/


14 - 20 април 2021 г.28

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

C
OVID-19 отне близо 15 000 
живота на българи. Сред тях 
са майки, бащи, баби, дядо-
вци, родилки, близки и прия-
тели. Всеки ден статистиката 

показва, че живота си губят между 30 и 
100 души, въпреки че здравните власти 
смятат, че пандемията вече е овладяна.

Животът на хиляди семейства в Бъл-
гария се промени коренно. Без значе-
ние дали е починал популярен човек 
или непознат. Статистиката продължава 
да набъбва, въпреки опитите за масова 
ваксинация, чиито успех е все така под 
въпрос.

Мерките според много хора са нело-
гични и непоследователни. Един ден 
всичко е отворено, на следващия отно-
во се затваря. И така до следващия пик. 
А такива не липсват.

Колко са успешни решенията на вече 
отиващото си правителство, все още не 
е ясно. Ясно е, че освен хиляди животи,

България изгуби и редица 
знаменити личности

които можеха да допринесат още за кул-
тура, музика, здравеопазване и спорт.

Само преди по-малко от месец отлетя 
голямата актриса Татяна Лолова – пред-
последната от великите комедианти, ос-
новали Сатиричния театър преди близо 
65 години. Тя беше покосена от корона-
вирус.

Жената, която дори когато се разкъс-
ваше от скръб и тъга, се появяваше пред 
почитателите си усмихната, за да даде 

кураж на хората, че всичко може да бъде 
спокойно, нормално и добро... Беше 
обичана. Където и да отидеше – на теа-
трална, филмова или литературна пре-
миера, привличаше вниманието като 
магнит. С неотразимата си самоирония 
правеше шоу – с думите си, с тоалети-
те, с шапките, написа „24 часа“. „Харес-
вам шапките, затова те ми стоят добре“, 
беше се пошегувала веднъж...

„Минути след 21 часа на 22 март 2021 
г. голямата българска актриса Татяна Ло-
лова почина вследствие на мозъчно-съ-
дово заболяване. 87-годишната звезда 
на българските театър и кино постъпва 
за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
на 6 март 2021-а с COVID-19.

Коронавирусната инфекция е прео-
доляна бързо, но последствията от съ-
дово-мозъчната болест и възрастовите 
изменения в сърдечносъдовата и диха-

телната система са пряката причина за 
смъртта“, гласи официалното съобще-
ние от болницата.

„Сбогом, Таня! Сърцата 
ни са на парчета“

анонсираха тъжната новина от Съюза на 
артистите в България, а председателят 
на САБ Христо Мутафчиев съобщи пред 
Нова тв, че Лолова ще получи посмърт-
но награда „Икар“ за цялостно творчест-
во.

Номинациите ще бъдат обявени офи-
циално тази събота, 27 март – Между-
народния ден на театъра. Планирано е 
било наградата да бъде връчена на ве-
ликата актриса. Предстои да бъде гла-
сувано тя да й бъде присъдена, макар и 
след кончината й.

„Изгасна една слънчева усмивка, една 
ведра и борбена до последно душа! Жи-

вотът й премина благословен с огромен 
актьорски талант, белязан с любовта 
на няколко поколения зрители и всич-
ки хора, които са имали щастието лич-
но да се докоснат до нея! Сбогом, Таня! 
Ще си в паметта и сърцата ни!!!“, написа-
ха от Сатирата. А от Народния театър са 
убедени: „Сега цялото небе и звездите са 
duende!“. Duende е дума, която няма точ-
на дефиниция. Няма и лесно описание. 
Може би най-близко до това е вдъхнове-
нието, което кара кръвта ти да кипва до 
болка, любовта, която те пронизва и по-
разява, страстта да обичаш живота тол-
кова много, че да бъдеш самият Живот, 
обясняват от първата ни трупа. „Татяна 
Лолова бе Duende. Понятието „актриса“ 
не може да побере всичко, което тя ни 
казваше без думи. Понятието „актриса“ е 
твърде тясно за тази усмивка, която от-
разяваше целия ни свят.

Кого ни отне COVID-19?

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XВирусът не подбира – знаменитости, политици, близки, роднини и приятели

Татяна Лолова пребори COVID, но не и усложненията след него. 

Сн.: БНТ

http://www.bulstate.com/
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Николай Щерев изгуби 
последната си борба

Шампионът по борба Николай Щерев 
загуби битката с коронавируса през юли 
миналата година. Той беше в тежко със-
тояние в болница, а преди това баща му 
Симеон Щерев също беше заразен, но 
се излекува.

Спортистът почина във Военномеди-
цинска академия. Няколко седмици той 
е бил на апаратно дишане, но в крайна 
сметка лекарите не са успяли да спасят 
живота му. Синът на бившия национален 
треньор Симеон Щерев си отиде едва на 
33 години. Той беше приет в болница в 
средата на юни 2020 година в тежко със-
тояние. Щерев е и един от най-младите, 
които губят битката с коварната болест.

Николай Щерев тръгва по стъпките 
на известния си баща и става състезател 
по борба. Кариерата му минава през на-
ционалния тим, а най-големият му успех 
е Златния пояс от турнира „Дан Колов“ 
през 2011 година.

Новината за смъртта му покруси всич-
ки големи в борбата. Николай оставя 
две деца сираци. „От малък израсна при 
нас, защото Симо беше треньор, състе-
зател при нас, и то световен шампион. 
Беше упорит за мен. Готвеше се, стана 
шампион на клуба“, коментира Алексан-
дър Томов, президент на клуб по борба 
„Левски“.

А амбицията му е била да прилича на 
прочутия си баща. „Да постигне все пак 
успехите на баща си, който има доста-
тъчно големи успехи, не само като със-
тезател, а и като треньор“, допълни То-
мов.

Щерев напуска тепиха, но се връща 
отново през 2018 година и става държа-
вен шампион. „Аз като започнах да тре-
нирам, започнах да изглеждам по-до-
бре. И да се харесвам повече, това също 
допринесе.“

Косьо Марков изпя 
последната си песен

Открих го днес в един забравен скрин
Оловният войник непобедим
Бе очукан, разкривен
Беше много уморен
Но ми каза, че до днес
Още не е победен

Стихът от песента на „Тангра“ на Кон-
стантин Марков - „Оловният войник“, за 

съжаление не се сбъдна. Легендарният 
басист загуби битката с коронавируса 
преди месец.

„Косьо беше нашият свят и ние бяхме 
неговата вселена. Той живя и си отиде 
като частица от поетичните герои на 
песните на „Тангра“. Като творец Косьо 
имаше дарбата да открива и пресъзда-
ва универсални човешки преживява-
ния и чувства, а като част от семейство-
то да ни дарява с топлота и щастие“, 
написаха близките му в публикацията.

Пътят му към славата е достоен за 
филм. Животът му е забележителен, 
пише „24 часа“. Роден е на 3 октомври 
1949 г. в София, още на 14 г. губи майка 
си. Не преди тя да го запише на уроци 
по пиано обаче. Младежът расте през 
60-те години, когато, макар от милици-
ята да следят за момчета с дълги коси, 
Пражката пролет не е дошла и на сред-
ни вълни се хваща сръбско радио, кое-
то пуска „упадъчната западна музика“ 
на „Бийтълс“, „Ролинг Стоунс“ и „Кингс“. 
През 1964 г. баба му му купува първата 
китара и пианото е изоставено.

Младежът е толкова запален по му-
зиката, че когато не свири, виси да слу-
ша репетициите на „Сребърните грив-
ни“ и „Бъндараците“. По това време е 
едва в 9-и клас. Дори успява да стане 
част от „Бъндараците“, но за целта сме-
ня тънките струни на китарата с дебе-
лите жици на баса. Бандата обаче се 
разпада. Косьо, както всички го нари-
чат, е амбициран да успее с музика, 
макар да записва инженерна специ-
алност в тогавашното МЕИ. Прекарва 
следващите години в постоянни кон-
церти, първо като част от „Синьо-бе-
лите“ - оркестърът на Емил Димитров, 
а после дърпа струни в „Маковете“ за 
Лили Иванова.

Вокалистът на P.I.F. Димо Стоянов 
почина на 21 декември след ус-
ложнения от COVID-19. В над 

20-годишната си история P.I.F. се нало-
жиха като една от водещите групи в 
българската музика, записаха пет ал-
бума и оставиха дълбока следа с пес-
ни като „Колело“, „Приказка“, „Невидимо 
дете“, „Вали". Пътят им е дори по-дълъг, 
ако вземем и периода на Стоянов и ки-
тариста Иван Велков като част от вар-
ненската група Resemblance.

Във вълната от спомени, публикува-
ни от музиканти и почитатели из соци-
алните мрежи, Стоянов е често описван 
като всеотдаен в призванието си и без-
резервно подкрепящ по-младите. По-

рано тази година P.I.F. бяха и сред пър-
вите групи, които направиха онлайн 
концерти след навлизането на ограни-
ченията. През 2020 г. Стоянов също така 
представи спектакъла си „Кой прибира 
сутрин звездите?“, който може да бъде 
гледан и в момента. Последната му изя-
ва на живо датира от 27 ноември.

В месеците преди смъртта му в разга-
ра си е била работата по първата био-
графична книга за историята на група-
та. Тя се очаква през 2021 г. и ще бъде 
издание на Scribens, които през 2019 г. 
представиха „книга, посветена на „Ос-
тава“.

Роден съм на 16 юли 1975 г. във Ва-
рна. Отраснал съм в Гръцката махала, 

малко зад хотел Черно море, на вхо-
да на Римските терми, съответно там 
съм си играл. Първият ми досег въоб-
ще с музиката е, когато като много ма-
лък свирех на цигулка. Май не съм имал 
достатъчен интерес към нея, защото не 
си спомням как е приключило цялото 
това нещо, но си спомням, че страшно 
много исках китара. Веднъж с баба ми, 
лека й пръст, бяхме в Морската гради-
на, и там имаше някаква панаирна игра. 
Тя ми каза, че ако успея да вкарам всич-
ки топчета в един кош, ще ми купи ки-
тара. Познайте какво! Успях и получих 
първата си китара - „Орфей“, мисля, че 
струваше 84 лева, и съответно започнах 
да се мъча на нея.

На 61-годишна възраст внезап-
но почина журналистът Геор-
ги Коритаров.

За загубата съобщи във Фейсбук 
директорът на „ТВ Европа“ Георги 
Харизанов, където през последните 
няколко години Коритаров водеше 
блока „Свободна зона“.

Коритаров беше едно от най-из-
вестните имена в българската жур-
налистика, с характерния си про-
вокативен стил, с ясна позиция и с 
изявения си интерес към историята.

„Не знам как точно се съобща-
ва такава вест. Не знам какво се каз-
ва, не знам как се проумява, не знам 
как се живее с нея. Вчера се смеех-
ме в ефир. Днес разбирам, че повече 
няма да се видим. Няма да говорим. 
Няма да спорим. Няма да мислим за-
едно, да работим заедно, да четем и 
да пишем заедно. Щастлив съм, че 
бях малка част от живота на този ве-
лик човек. И той от моя. Ще се опитам 
да се усмихвам всеки път, когато се 
сетя за него. Но едва ли ще успявам“, 
написа Харизанов.

Коритаров е починал от COVID-19 
във вторник сутринта (6-и април), 
стана ясно от думите му.

Последното 
предаване 
на Георги 
Коритаров

„Приказката“ на P.I.F. свърши с Димо

Николай Щерев не успя да пребори опонента COVID. 

Сн.: БНТ

Косьо изпя последната си песен. 
Сн.: BG Radio

Димо Стоянов почина в 
болницата след тежко боледуване. 

Сн.: БНТ

Журналистът Георги Коритаров издъхна за часове.
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е 99 процента!". Е, не бях прав. Още тога-
ва шансът е бил 50 процента, или почти. 
И след това времето започна да ми го 
доказва. Почти написахме добра кон-
ституция. Почти направихме реформи. 
Почти имахме лустрация, почти инвес-
тирахме в култура и образование. Съз-
дадохме почти здравеопазване, почти 
социална система, почти се погрижи-
хме за достойните старини на майките 
и бащите ни. Изобщо, за тия шибани 33 
години от 10 ноември 1989-а създадо-
хме почти държава. В която всичко е на 
50 процента... Или почти.

Седя и слушам основните политиче-
ски играчи днес. Те са до един нови и 
неопетнени... 50 процента, или почти...

Тия дни ще бъде конституиран но-
вият парламент. Той ще има дълъг жи-
вот. Шансът за това е 50 процента. Или 
почти. А може да има и къс живот. Шан-
сът отново е същият - 50 процента. Или 
почти.

В този парламент влязоха стари хи-
ени, реанимирани политически тру-
пове и обикновени самовлюбени ком-
плексари. Има за всекиго по нещо. 
Шансът тези хора да произведат ка-
чествен продукт е... знаете какъв. 50 
процента или почти...

Бертолд Брехт имал идея за допълне-
ние на Бекет. Той смятал, че докато ге-
роите - отчаяните и смачкани бюрге-
ри - чакат Годо, на голямо платно зад 
тях трябва да се прожектират кадри - 
световни войни, нацизъм, концлагери, 
глад, протести. И в края на пиесата, ко-
гато един от героите произнася репли-
ката „Спял ли съм, докато другите са 
страдали? Утре, ако ме попитат какво 
съм правил през целия си живот, какво 
да им отговоря? Че съм чакал Годо?“ - 
да усетим, че докато чакаме поредния 
спасител, пропиляваме живота си, про-
пускаме реалността и сме негодни за 
употреба...

Днес чета коментари, пълни с на-
дежда. Коментари, пълни с упрек към 
„простите“ избиратели. Коментари, 
пълни с тревога - „Ама ако статуквото го 
няма, как ще оцелеем?". Чета радостта 
на няколко самовлюбени хора от про-
моцията им за високи заплати. Чета за-
почващите вътрешни скандали между 
други хора, които използваха народно-
то недоволство да възкръснат и да вля-
зат в големия политически цирк. Чета 
всичко това и си мисля, че животът ми 
премина в това да гледам спектакли. 
Спектакли на Бекет, изиграни от най-
лошите актьори на света и поставени 
от най-скапаните режисьори от ДС.

Шансът да гледам тия спектакли до 
края на живота си е 50 процента. Или 
почти. Шансът някога някъде пиеса-
та да свърши и ние да я аплодираме е 
далеч по-малък. А шансът Великия сис-
темен администратор да се погрижи за 
нас, преди да сме си казали мнението 
за случващото се, е повече от 100 про-
цента сигурен.

ВЕНЦИ 
МИЦОВ

Шансът е 50 процента 
или почти

 блог

Има такъв народ... а има и такава пи-
еса - „В очакване на Годо“ от Самуел Бе-
кет.

Докато чакат Михаля (Годо), двама 
абсурдни персонажи водят абсурден 
разговор помежду си. Този разговор 
илюстрира абсурда на съществуване-
то ни.

В един момент двамата, които все 
чакат и все не дочакват Годо, започват 
да обсъждат кога тоя пуст спасител ще 
дойде. В този момент единият от герои-
те произнася култовата реплика - „Шан-
сът е 50 процента, или почти"...

Защо днес се сещам за Бекет? Знам 
ли, напоследък толкова сме закъсали 
във всяко едно отношение, че се опит-
вам да си обяснявам действителността 
с класиците.

Изборите за 45-ото Народно събра-
ние минаха. ГЕРБ са първи, но нямат 
мнозинство. БСП изпадат в ъндъргра-
унд. Появяват се нови субекти, част от 
тях - създадени от стари играчи. И днес, 
в навечерието на новата политическа 
действителност, политолози, социоло-
зи, коментатори, наблюдатели и обик-
новени телевизионни кибици комен-
тират ситуацията така - „Шансът 45-ото 
НС да доведе до кабинет е 50 процента. 
Или почти!“.

Да, Бекет би бил горд да е жив днес 
и да види как неговата абсурдна драма-
тургия се сбъдва. Ред по ред, буква по 
буква, запетая по запетая.

Отново очаквахме Годо. Отново Годо 
не дойде. Вместо него дойдоха Бойко, 
Христо, Мустафа, Корнелия, Слави и 
Николай, жертващият се за министър и 
депутат Хаджигенов. Да виждате Годо в 
компанията? Аз лично не виждам.

Дойдоха новите спасители, огледаха 
се... и млъкнаха.

И ние пак зачакахме. Не знам кого за-
чакахме тоя път, но седим и чакаме. А 
вариантът да не дочакаме е 50 процен-
та. Или почти.

Знаете ли, когато комунизмът у нас 
падна, бях на 18. Ходех често на театър. 
Гледах Бекет, Йонеско. И нанасях тех-
ните абсурдни трактовки на света вър-
ху абсурдната реалност, в която имах 
нещастието да съществувам. Тогава си 
казвах: „Ето, тоталитарният режим пад-
на, шансът ни да живеем свободно сега 

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

„Оцелял съм при 
Цола Драгойчева, 
ще преживея и 
Слави Трифонов.“

Васко Кръпката 
коментира 

резултатите от 
гласуването в 

България

„Поръчали сме ваксини за две 
Българии, просто доставките не се 
изпълняват.“

Така здравният министър Костадин 
Ангелов оправда последното място на 

България в Европейския съюз по темпове 
на ваксинацията

„Ако погледнем отзад напред, ГЕРБ е най-
малко нехаресваната партия.“

Анализ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на 
изборните резултати

„Не крия, че оттогава не спя 
добре нощем, защото тези 
сцени продължават да изникват 
в съзнанието ми.“

Председателят на Европейския 
съвет Шарл Мишел за скандала в 

Анкара, където се оказа, че за него 
е кресло до домакина Ердоган, а 

мястото на Урсула фон дер Лайен, 
първата жена, председател на 

Европейската комисия, е встрани, 
на диван

„Бойко Борисов има инстинкт на 
политическо животно.“

Психоаналитикът и политически 
анализатор д-р Николай Михайлов анализира 

следизборната ситуация
 

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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 в цифри
вдигна моторист на магистрала 
„Тракия“ и влезе в статистиката за 
неспазване на правилата на МВР. 
Снимка на нарушението беше раз-
пространена от полицията. Очак-
ва се той да бъде издирен и глобен. 
От началото на тази година на пътя 
в България смъртта си са намерили 
2-ма мотористи, а над 30 са ране-
ните.

€100 000 
е стойността на бижута, откраднати от парижки хотел. Обирът бил извършен от двама 
въоръжени мъже, които влезли в луксозния хотел „Жорж Пети“ към 21.30 часа в четвъртък и 
откраднали марковите скъпоценности. Това станало, след като нападателите счупили някол-
ко витрини. Пострадали няма. Кражбата се разследва от полицията.

$350 000 

години е възрастта на 
човешкия мозък, става 
ясно от научно изслед-
ване, публикувано в сп. 
„Сайънс“. „Хората досега 
смятаха, че човекоподоб-
ният мозък е еволюирал 
в самото начало на рода 
Хомо, преди около 2,5 ми-
лиона години. Развитието 
му обаче се е случило много 
по-късно - преди между 1,7 и 
1,5 милиона години“, казва пале-
оантропологът Кристоф Золико-
фер, съавтор на изследването.

1,7 млн. 

2000
чифта бяло бельо „погребват“ фермери и собственици на градини в Швейцария в услуга 
на науката. Целта на проекта е да бъде проучено качеството на почвата. Държавният из-
следователски институт „Агроскоп“ изпраща по два чифта памучни гащи на доброволци, за да 
ги заровят в почвата. По-късно бельото ще бъде изследвано, за да се види доколко текстилът е 
разграден от микроорганизми.

229 км/ч
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С
поред диетолози пролетта 
е най-доброто време за от-
слабване, защото тогава из-
гаряме най-бързо мазнините. 
Пролетта е прекрасен се-

зон от годината, цялата природа се об-
новява, животът се разлиства наново и 
е време за ново начало. Това важи и за 
фигурата ни. Пролетта е идеалният мо-
мент да започнем диета за отслабване и 
прочистване след зимата. Апетитът през 
пролетта намалява по естествен път, 
през лятото спада още по-драстично за-
ради жегите.

Често ни се струва, че да се избавим 
от излишните калории е непосилна за-
дача, която се постига с цената на неи-
моверни лишения. Има обаче „хватки“, 
които могат да ни помогнат в борбата с 
килограмите. Ако искате да свалите ня-
кой друг килограм, опитайте отслабване 
без диета с тези полезни съвета. Ето най-
важните от тях.

Пийте вода
Това е полезно не само за здраве-

то като цяло, но и защото понякога не 
разбираме дали чувстваме глад или все 
още сме жадни. Най-добре е да не пиете 
сода, сокове или чай и кафе, а обикнове-
на вода. Поставете бутилката до себе си 
и долейте, ако е необходимо.

Обядвайте с приятели
Ако се съсредоточите върху общува-

нето вместо храна, гарантирано ще яде-
те по-малко. И не бързайте да довърши-
те обяда си по-бързо от всеки друг: тези, 
които ядат бавно, се засищат по-добре.

Не губете време 
за диетични храни

Храните с ниско съдържание на маз-
нини или калории са добри, но на тео-
рия. Проблемът е, че съдържат много 
въглехидрати, които се превръщат в за-
хар и могат да допринесат за увеличава-
не на теглото.

Няма „лоша“ храна
Не мислете за бисквитките като лоша 

храна, а овесените ядки като добра хра-

на. В проучване от университета в То-
ронто жени, на които е забранено да 
ядат шоколад в продължение на една 
седмица, страдат и след това ядат пове-
че шоколад от обикновено. Ако се оп-
итате да си забраните да го ядете, това 
буквално се превръща в натрапчива ви-
зия.

Почивайте си повече
Сънят трябва да бъде основен при-

оритет и почти всичко останало може 
да бъде пожертвано за него. Липсата на 
сън има хормонални ефекти, които на-
сърчават наддаването на тегло и пови-
шават апетита. В крайна сметка ядете 
висококалорични храни.

Избягвайте сода за диети
Изследванията по този въпрос са сме-

сени. Някои показват, че теглото не рас-
те, други - че след такива напитки искате 
да ядете повече. Мозъкът започва да жа-
дува за захар. Освен това, когато поръч-
вате диетична кола, може да изглежда, 
че вече сте спестили калории и вместо 
салата можете да вземете бургер с пър-
жени картофи.

Не бройте калориите
Има голяма разлика между калориите 

от бързо хранене и здравословна хра-
на. Така че риба, зеленчуци, пилешки 
гърди, пълнозърнести храни и повече-
то плодове могат да се консумират без 
твърде много ограничения.

Здравословното хранене никога няма 
да е скучно, ако знаете как да използ-
вате билки и подправки. Те подобряват 
вкуса на храната и намаляват количе-
ството консумирани мазнини. А черве-
ните люти чушки и лют червен пипер 
спомагат за ускоряване на метаболизма 
и изгаряне на допълнителни калории.

Яжте по-малко захар
Тялото може да преработи опреде-

лено количество захар, а излишъкът се 
натрупва на неочаквани места. Храната 
трябва да ви дава усещане за пълнота и 
радост и да не изисква незабавно накла-
няне на дивана за храносмилане.

Лимонова вода
Започвайте деня с чаша вода, в коя-

то сте сложили няколко резена лимон. 
Лимонът помага на организма да абсор-
бира по-бързо водата и по този начин 
предотвратявате опасността от дехид-
ратация. Освен това ускорявате метабо-
лизма, подсилвате имунната система с 
витамин С и тонизирате мускулите.

Зелен чай
Известен факт е, че зеленият чай е бо-

гат на антиоксиданти. По-важното обаче 
е, че ускорява значително метаболизма, 
затова е препоръчително да го пиете 
между храненията. Опитайте се да пие-
те зеления чай чист, без захар, а ако вку-
сът ви е прекалено неприятен, добавете 
малко мед или лимон.

За стройно тяло: Как 
да отслабнем без диетаЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Липсата на сън има 
хормонални ефекти, 
които насърчават 
наддаването на 
тегло и повишават 
апетита

http://lgway.net
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П
андемията промени всич-
ко, дори модните линии 
на големите дизайнери. 
Коронавирусът, който ни 
затвори задълго вкъщи и 

направи срещите ни само виртуални, 
наложи удобството в ежедневното об-
лекло.

Слим фит панталоните загубиха 
своята власт и не се знае кога ще се 
върнат отново на модния подиум. В 
момента там има друг герой, защото 

актуалният силует е с висока талия, 
широки крачоли, включително с обем 
в областта на ханша. Това не прави ши-
роките панталони по-малко елегант-
ни, както можем да видим от моделите 
на Chanel и Fendi. От друга страна оба-
че, в зависимост от стайлинга, те лесно 
показват своята по-небрежна страна – 
като предложението на Louis Vuitton.

Ето някои от последните модни идеи 
на прочутата марка, насочени към пан-
талоните през тази година.

Обемните 
панталони на 
Louis Vuitton

Те са удобни, небрежни и ефектни, 
подчинени на COVID пандемията

Сн.: Vogue

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html


14 - 20 април 2021 г.36

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

Р
азчистване на сметки, стрелби 
и безнаказаност... Това е част 
от живота на децата на мафи-
отските босове. Според много 
наблюдатели те копират по-

ведението на бащите си и когато се по-
чувстват и най-малко засегнати, прибяг-
ват до саморазправа, за да си отмъстят 
за накърнената чест.

Такъв е случаят на Алекс Питито, кой-
то през 2017 година извърши кърваво 
убийство, което потресе цяла Италия. 
Тогава той е едва на 15 години. Но кога-
то баща ти е мафиотски бос, възрастта 
няма значение. И е много възможно да 
се разминеш безнаказано, каквото и да 
правиш. Алекс е син на бос от калабрий-
ската Ндрангета в град Милето, провин-
ция Калабрия.

До кървавото отмъщение се стига, 
след като той решава, че неговият съу-
ченик Франческо Ламберти харесва съ-
щото момиче, което и той. Според сви-
детели, от страна на Франческо не е 
имало нищо конкретно - само няколко 
жеста, погледи, коментари. Но това е 
достатъчно за сина на италианския ма-
фиотски бос. Един „лайк“ във Фейсбук

под снимката 
на гаджето му

се оказва достатъчен, за да реши Пити-
то, че приятелят му не проявява „уваже-
ние“.

Затова той урежда среща на Франче-
ско в покрайнините на южноиталиан-
ското градче, сред маслиновите дър-
вета, „за да поговорят". След което вади 
пистолет и с три куршума убива своя 
приятел.

Още преди години невръстният Алекс 
не се притеснява да публикува снимка 
на пистолет в профила си във Facebook, 
както и свои снимки с пура - дори 10-го-
дишен, за него това е въпрос на чест.

Tочно както месеци преди убийство-
то, вече в новия си профил, не се е при-
теснявал да се закълне във вечно при-
ятелство на Франческо под профилната 
му снимка с думите: „Приятелството е 
нещо, което е в устата на всички, но в 
сърцата на много малко“.

Престъплението в Милето е горе-
ща тема за почти всички издания в Ита-
лия от понеделник насам, като акцентът 
почти във всички медии е, 
че децата на шефовете на 
Камора и Ндрангета прос-
то копират поведението на 
родителите си и

„защитават 
честта си“

по начина, по който са виж-
дали, че се прави вкъщи.

Детето убиец е син на 
един от „обичайните запо-
дозрени“ за черните хро-
ники в Калабрия.

Неговият баща Салвато-
ре, на 49 години, е познат 
като „Чичото". И той, заед-
но с майката Мария Анто-
ния Месиано, с 21-годиш-
ния брат и с братовчеда на 
Алекс - Паскуале - е сред 
арестуваните преди години 
по време на полицейска ак-
ция в рамките на разслед-
ване за трафик на кокаин 
от Южна Америка.

Произхождайки от по-
добно семейство, за не-
връстния убиец не е проблем да се снаб-
ди с пистолет - той просто го взема от 
вкъщи, от едно от чекмеджетата на дядо 
си.

Роднините на убитото момче са ос-
тавили неговия фейсбук активен, за да 
може всеки да остави своите съболез-
нования - и действително стотици хора 
са го направили.

Мнозина си спомнят убития Франче-
ско с изречения като „Беше толкова пер-
фектен, че ангелите те пожелаха за себе 
си. Липсваш ни. На добър път, принце“.

Тези сантиментални изрази са при-
месени с коментари, че децата на Ка-
лабрия все по-често посягат към оръ-
жията и все по-често се превръщат в 
жестоки убийци в още твърде невръст-
на възраст.

Италианските експерти по борба с ма-
фията посочват опасността от формира-
нето на

нови поколения гангстери
в Южна Италия. Това са импулсивни, из-
бухливи момчета, които не изпитват 
особен страх от факта, че могат да пре-
карат известно време в затвора. „Това са 
млади хора, пред които е целият живот. 
А им е все едно“, обърна внимание на 
проблема наскоро и известният писател 
Роберто Савиано в свое интервю, визи-
райки младежите от новите банди на Ка-
мора в Неапол.

Малко преди убийството на Франче-
ско в Италия е бил задържан друг мла-
деж, който едва на 16 години вече бил 
обвинен в убийството на двама души.

Безнаказаността, с която той извърш-
ва престъпления, огромното количе-
ство пари, с които разполага и харчи 
заедно с приятелите си, както и демон-
страцията на оръжия и автомобили (той 
сам публикува снимка с новото си Ferarri 
във Facebook - при това без дори да е 
на възраст да разполага с шофьорска 

книжка) - възмутиха обществото.
И в профила на 15-годишния Алекс 

Питито също е пълно с възмутени ко-
ментари за неговата постъпка.

Убийство с три куршума 
заради един лайк
XКак дете на мафиотски бос си отмъсти на 15-годишния си приятел

Мафиотският син Алекс и убитият от него Франческо

Сн.: Facebook

Алекс Питито

Жертвата Франческо Ламберти

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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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
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Looking for excellent 
caregiver for NW suburb,$14-$17 per hour 7735927072 
№18490
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

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка транспортна 
фирма набира Оwner Operators. Aктивно authority 
от 3 години. Предлагаме Reefers and Dry Vans това-
ри, 24/7 Dispatch! Заплащане всяка седмица. Корек-
то отношение! За повече информация 847-852-0581 
№18545
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *** Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-
8787 *** 24/7 Диспеч * Регионална работа * Предим-
но леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – 
до 70 цента на галон!!! 8476659273 №18548
NEO LOG SYSTEMS, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 60656, Neo log systems е 
транспортна компания, която предлага диспе-
черски и сейфти услуги на най- ниски цени на па-
зара. Дългогодишен опит от 15 години в сфера-
та на тръкинг бизнеса. тел: 224-231- 6080 sales@
neologsystems.com 2242316080 №18556
ШОФЬОР ЗА FEDEX , 
Цена US$ 111.00, Зипкод 60194, Търся колега шо-
фьор за FedEx Ground, dedicated run to St Paul. 
6302903092 №18559
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

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Ho� man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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
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 $300 на ден, всяка вечер у дома. аз поемам 
occupational застраховката и escrow които компа-
нията спира за шофьор. За повече инф.8477499161 
№18530
OTR, 
Цена US$ 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

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 
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

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

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

ЛОКАЛЕН ШОФЬОР CDL-А, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна фирма предлага работа 
за локален шофьор на камион с клас 
А. Нужен е опит над 3 години, умение 
да се кара камион с ръчни предавки, 
да се използва ЕЛД. Всеки втори ден 
се преспива вкъщи ( понякога всяка 
вечер ) понеже товарите минават през 
Чикаго. Предлагаме заплата $1500 на 
седмица ( 1099 ) и застраховка. Ако сте 
заинтересувани - можете да звъннете 
или пишете на 262-960-9564 №18546
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CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 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
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
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 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
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
NEO LOG SYSTEMS, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 30369, Neo log systems е 
транспортна компания, която предлага диспе-
черски и сейфти услуги на най- ниски цени на па-
зара. Дългогодишен опит от 15 години в сфера-
та на тръкинг бизнеса. тел: 224-231- 6080 sales@
neologsystems.com №18555
CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks New 
trailers Pay detention,layover,bonuses Weekly ACH 
deposit Great miles Owner operators are welcome 
7738990137 №18483

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

COAST TO COAST
CDL DRIVERS .80 CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Транспортна компа-
ния набира CDL, class A drivers за регионални то-
вари. Заплащане .80 cpm. Чекове $2,000 - $2,500 на 
седмица. Volvo камиони. Не предлагаме i-shift. Все-
ки weekend вкъщи. Заплащане на 1099. Обадете се 
на 224 935 0978 за повече инфо. №18557

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

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, От България +6год 
опит dry,R,Flat, HZ 708 998 3851/call-text-voice 
7089983851 №18528
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа като де-
тегледачка. Живея в Mount Prospect. Телефонът ми 
е: 6306706610. №18512

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
FOR RENT, 
Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60007, Completely 
renovated 2bdr,1.1 bth apartment for RENT in 
downtown Elk Grove Village.New kitchen, bathrooms, 
� ooring, can lights, freshly painted. Large balcony 
overlooking park grounds and pool. Monthly rent 
includes heat,cooking gas,water,garbage,parking.For 
more info call 773 996 8900 №18549
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем 
в Glenview-500$, всичко включено 8477307903 
№18550
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем за непу-
шач 7739344547 №18558
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 490.00, Зипкод 60160, Обзаведена стая от 
къща под наем в Melrose park.Общо ползвате на хол 
и кухня с останалите квартиранти.Възможност за 
ползване на гараж.Удобна локация за шофьори на 
камиони. Депози за един месец.--$490/всичко вклю-
чено 7734142633 №18560
HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$ 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
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

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

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ПАСИВНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамилна 
къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноценно, 
икономически изгодно, екологично издържано и 
природосъобразно. А защо да не направите и един 
безценен подарък за Ваши най- близки хора. ЗАЯВИ 
ИНТЕРЕС на:las555desert@yahoo.com 702-296-9399 
№18551
ПАСИВНА КЪЩА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамилна 
къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноценно, 
икономически изгодно, екологично издържано и 
природосъобразно. А защо да не направите и един 
безценен подарък за Ваши най- близки хора. ЗАЯВИ 
ИНТЕРЕС на: pddimont@gmail.com jsm +359 0887 00 
57 27 №18552

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

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
2014 VOLVO FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, VOLVO - 2014; Предла-
гаме и Lease to Own Program. За повече подробнос-
ти - тел 847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, 
ако не отговорим. 8475710945 №18547
HUNDAI TRAILER-2004, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, 53\\\\\\\'dry van good 
condition! Tires 80% brakes 50% 8473387058 №18553
HUNDAI TRAILER-2004, 
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60156, Good condirion 
tires80% brakes 50% 8473387058 №18554
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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С
еверозападна България е 
онази част от Родината ни, в 
която ще се насладите на за-
бележителна природа и спи-
ращи дъха природни кар-

тини. Планински масиви и тучни поля 
с плодородна почва са дом на разно-
образни, редки животински или рас-
тителни видове. Тук въздухът е свеж и 
чист, а водата е от бистра по-бистра. В 
тази част на България се намира и Бер-
ковица. Той е известен с разнообразни 
туристически дестинации. Една от тях са 
Хайдушките водопади, намиращи се на 
няколко километра от града.

Наред със зеленината, обгърнала ко-
роните на дърветата и тучните поляни 
около пътя към водопадите, през цяло-
то време ще бъдете опиянени от ромо-
на на планинската река, пълзяща около 
пътя. Ще ви радват пъстроцветни цветя 
и дъхави билки, а шарени пеперуди ще 

ви следват до самите водопади.
Хайдушките водопади се намират в 

рядко красивата долина на Голяма река, 
разположени на 9 км от града, където се 
събират водите на реките Ценкова, Сли-
вашка и Средна бара.

Спускайки се стремглаво, тук на из-
вестно разстояние те текат бавно и из-
веднъж

с грохот се хвърлят 
от скалите

между цепнатините и скочили, тутак-
си се хвърлят още веднъж, и разбити на 
бяла пяна, се сливат, за да поемат към 
града.

Неописуема е прелестта на това мяс-
то край водопадите. На матово-зеления 
фон прекрасно хармонират покритите 
със сребристи лишеи и сладка папрат 
тъмни скали.

Сред папрати и клони на дървета во-
дните стихии се разбиват на капки в цве-
товете на дъгата…

Слязъл при водопадите, туристът из-
питва чувството, че се намира в тайн-
ствено, вълшебно място. Нагоре се из-
дигат масивни гористи стени и се вижда 
малко пространство от небосвода, а 
долу цари дълбока тишина, нарушава-

на само от

разбиващите се 
на прах водни струи

Заслушан в този грохот, човек не може 
да не си спомни за безстрашните хайду-
ти Ангел, Точо, Минчо, Яко войвода, хай-
дут Стефан, не може да не чуе ридание-
то на Занка - Цена от „Грамада“ - и да не 
почувства радостта на Руска, срещнала 
в планината своя любим Ангел.

В почивни дни цялата околност е пъл-
на с хора и весела глъчка. Само при во-
допадите е спокойно. Хората слизат по 
стъпаловидната стръмна пътечка, отпо-
чиват на скалите, където са седели и съ-
вещавали хайдутите, и мълчаливо се на-
слаждават на чудната красота, сякаш са 
дошли да отдадат почит на легендарни-
те народни защитници, на които са на-
речени водопадите. 

До водопадите през целия път се вър-
ви по изронен асфалтов път, който на 
места го няма и е чакъл. С по-проходим 
автомобил може да се стигне почти до 
самите водопади. Преходът обаче е дос-
та лек и става за семейства с деца и въз-
растни хора.

Пеша се стига за около два часа, пътят 
минава през кв. Беговица, край мрамор-
ния завод, все вдясно на Голяма река - 
по пътеката вляво на реката, покрай 
бунгала „Здравец“.

Хайдушките водопади – 
вълшебството на Балкана

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XСред папрати и клони на дървета водните стихии се разбиват на капки в цветовете на дъгата

Сн.: Йордан Йорданов, Facebook

Сн.: Йордан Йорданов, Facebook

Сн.: Йордан Йорданов, Facebook

Сн.: Йордан Йорданов, Facebook

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
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
14 - 20 април 2021 г.

ОВЕН
Ще трябва да се научите да 
правите компромиси и да 
отстъпвате. Ако си търсите 
сами неприятности, рискува-
те да загубите работата си и 

любимия човек. Вместо упорито да отстоявате 
позицията си, е по-добре малко да промените 
подхода си и след известно време ще видите на-
предък. Втората половина на периода ще бъде 
по-благоприятна за осъществяване на всички-
те ви планове и идеи, външните обстоятелства 
няма да ви безпокоят, а също ще може да разчи-
тате на подкрепата на влиятелни хора.

РАК
За повечето от вас ще бъде 
доста активен период. Сега 
ще трябва да се справите с 
уреждането на забравени 
проблеми и да се заемете със 

задачи, които сте отлагали за по-късно. Също 
така ще бъде благоприятно време за изхвърля-
не на излишни неща от живота ви - като лоши 
навици, негативни мисли или просто ненуж-
ни неща. Благодарение на това ще почувствате 
облекчение и ще наберете сила за постигне на 
нови цели. Най-успешни ще бъдат последните 
два дни, възможни са приятни новини.

ВЕЗНИ
Ако избегнете остри момен-
ти в ежедневието си, ще може 
да спечелите доверие в себе 
си. Звездите предупреждават 
да не взимате необмислени и 

резки решения, в противен случай последствия-
та ще бъдат непредвидими. Не бъдете прекалено 
мрачни и си поставете реални, достижими цели. 
Късметът ще бъде благосклонен към повечето 
от вас. Въпреки това може лесно да го загубите, 
като отделяте твърде много време за решаване 
на незначителни проблеми. Сега си заслужава да 
гледате по-мащабно и по-критично на нещата.

КОЗИРОГ
Вероятно сега ще получите 
печеливша поръчка или ще 
направите успешна сделка. В 
същото време се опитайте да 
бъдете колкото е възможно 

по-предпазливи и не приемайте проекти, кои-
то не може да осъществите. Задайте си истин-
ска цел и се движете към нея постепенно, без 
да се разсейвате от дребни неща. В личния жи-
вот всичко ще се развива много благоприятно. 
Очакват ви много приятни изненади и перс-
пективи. Ще пожънете плодовете на неумор-
ните си усилия.

ТЕЛЕЦ
Заслужава си да се отбеле-
жи, че ще имате възможност 
да пътувате както на близки, 
така и за далечни разстояния. 
Най-вероятно това ще бъде 

началото на нова фаза в живота ви, така че не 
се отказвайте от тази възможност. При много от 
вас ще бъде свойствена особен вид разсеяност, 
ще бъдете по-склонни да забравяте най-важни-
те моменти и да се отдавате на носталгия. Съве-
тът е да се стегнете, да започнете да живеете в 
настоящето и правилно да разпределите прио-
ритетите си.

ЛЪВ
Ще имате шанс да поправи-
те грешките от миналото и да 
направите корекции на на-
стоящето. Използвайте тази 
уникална възможност, защо-

то благодарение на това вашият живот ще се 
промени към по-добро. Не се страхувайте да се 
обясните в любов и да се погрижите за близките 
си, сега си заслужава да бъдете по-решителни и 
по-инициативни. Може би този период няма да 
бъде най-лесният в живота ви, но всички труд-
ности могат да бъдат преодолени, ако сте балан-
сирани.

СКОРПИОН
През периода ви очакват го-
лям брой договори, работа 
по оформлението на доку-
менти и командировки. Мно-
го е важно обаче да внимава-

те да не станете жертва на измамници. Бъдете 
особено бдителни към постъпващата информа-
ция, тя може да бъде фалшива. Също така тряб-
ва да обърнете внимание на семейните пробле-
ми и на дома. Поддържайте добри отношения с 
по-старото поколение и почитайте традициите 
на семейството си. Ще покажете най-силните си 
качества и ще може да завладеете всяка висота.

ВОДОЛЕЙ
Ще получите не само щедри ма-
териални награди, но и ще спе-
челите доверието на колеги и 
началници. Но заедно с успе-
ха на професионалната сцена 

може напълно да забравите за семейните и брач-
ните си задължения. Силно ви се препоръчва пра-
вилно да разпределите приоритетите си, защото 
сега вашите близки ще се нуждаят от любов, гри-
жа и подкрепа. В противен случай рискувате да за-
губите доверието и уважението на вашето семей-
ство. Не забравяйте също за здравето си, по-често 
прекарвайте времето си на открито.

БЛИЗНАЦИ
Вашите дела ще се влошат 
значително и ще бъде мно-
го трудно да се поправи по-
ложението. Сега ще имате 
възможност да анализирате 

миналото си, да разберете грешките си и да из-
готвите ясен план за следващите си действия. 
Не стойте на едно място, започнете да се дви-
жите напред и се опитайте да използвате мак-
симално времето си. Също така не забравяйте 
да бъдете внимателни и да избягвате съмнител-
ни начинания, впрочем в тази насока също не е 
нужно да отивате твърде далеч.

ДЕВА
Сложните моменти, понякога 
трябва да бъдат просто изча-
кани, без да се прави нищо, 
и през този период това ще 
бъде правилният подход. 

Съдбата не ви обещава голяма промяна в жи-
вота, но ще получите стабилност и баланс във 
всички сфери на дейност. Всичко ще върви 
по начина, по който искате, най-важното е да 
се доверите на вътрешния си глас, който сега 
няма да ви подведе. Ако интуицията ви каже, че 
не трябва да се замесвате в съмнителни дела, 
тогава не го правете.

СТРЕЛЕЦ
Ще се почувствате необичай-
но уверени в себе си и в своя-
та неотразимост. По-добре 
е да бъдете по-обективни и 
предпазливи, за да намерите 

правилния баланс. В противен случай, когато 
имате нужда от помощ, никой няма да бъде на-
около. Може би някой от вашите приятели ще 
се нуждаят от помощ - и материална в това чис-
ло, не се отдръпвайте, но в същото време съ-
гласувайте нуждите с възможностите си. Спе-
циален успех ще имат тези, които се занимават 
с творчество.

РИБИ
Ще бъде доста труден, но ус-
пешен период. Нищо няма 
лесно да ви се отдава, ще 
трябва да работите упорито, 
за да постигнете желаното. Ус-

пехът на този етап ще зависи от компетентност-
та, самоконтрола и комуникативността ви. В се-
мейството ще получите уважение и подкрепа от 
близките си. Ще се опитате да бъдете в центъра 
на вниманието и да заемете водеща позиция. 
Има възможност да се появи нов любовен инте-
рес и ще използвате целият си чар, за да спече-
лите благоволението на избраника.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Задушете нарязаното на хапки 
месо в олиото. След това добаве-
те нарязаните на едро гъби и на-

ситнения лук и ги оставете да се запър-
жат.

Посолете на вкус и залейте сместа с 
малко вода - колкото да облее месото, 
и оставете да ври на тих огън.

След като започне да омеква месо-
то, пуснете нарязаните на едри парче-
та чушки, скилидките чесън, целите лю-
тиви чушлета, нарязаните на кръгчета 
домати и ориза.

Доварете ястието до готовност.
Поднесете го овкусено с черен пи-

пер и накълцан магданоз.

Задушете дребно нарязания лук в 
малко мазнина. След това доба-
вете доматеното пюре и червения 

пипер, залейте ги с бульон или вода и 
пуснете нарязаното на парченца месо. 
Оставете сместа да ври на тих огън до 
омекването на месото.

Прибавете нарязаните на кубчета кар-
тофи и посолете на вкус.

Накрая застройте чорбата с разбитите 
с млякото яйца.

Поднесете я овкусена с оцет и чесън.

Да ви е сладко!  

Телешки 
гювеч с гъби

Овчарска 
чорба Продукти

»  700 г овнешко или агнешко 
месо (обезкостено)

»  2-3 глави лук
»  1-2 с.л. доматено пюре
»  4-5 картофа
»  2 яйца
»  1 кофичка кисело мляко
»  1 с.л. брашно
»  3-4 скилидки чесън
»  оцет
»  олио
»  черен пипер

Продукти
»  750 г телешко месо
»  2-3 глави лук
»  7-8 чушки сиврия
»  2-3 лютиви чушки – по желание
»  3-4 домата
»  1/2 ч.ч. ориз
»  1 к.ч. олио
»  300 г гъби
»  5-6 скилидки чесън
»  черен пипер
»  магданоз
»  сол на вкус

https://www.serdikabg.com
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Семейство от Варна облицова тавана на все-
кидневната си с монети от по 1 стотинка. 
Идеята на Мария и Ясен Георгиеви се раж-

да спонтанно. Оказва се обаче, че залепването на 
толкова много стотинки, и то на тавана, е доста 
трудна задача.

„Залепихме ги със санитарен силикон и отго-
ре лакирахме с обикновен лак, разказа Мария. - 
Всеки ред има 227 броя стотинки. Това значи 227 
пъти вдигане и сваляне на ръката“, поясни жена-
та.

Реализирането на идеята е отнело близо 4 го-
дини. В инициативата се включва цялото семей-
ство, а резултатът е впечатляващ. Мария и Ясен 
вече са измислили и име на тавана.

Семейството обмисля да облепи и кухненски-
ят таван по същия начин и вече събира стотинки.

Заровен в пясъците град на повече от 3400 
г. откриха археолози в Луксор. Градът е по-
строен по времето на фараона Аменхотеп 

Трети от 18-а династия (около 1388-1351 г. пр.н.е.).

Градът е бил най-голямото административно и 
промишлено селище в египетската държава на 
западния бряг на Луксор. Още в онези времена 
той е имал улици, а домовете са били високи по 
три метра.

Той е добре запазен, стените на къщите са оста-
нали почти непокътнати, а много стаи са пълни с 
прибори, сякаш жителите току-що си бяха тръгна-
ли, оставяйки всичко на мястото си.

Има пекарна, както и зона за готвене - с фур-
ни и съдове, предназначени за голям брой хора. 
Aрхeoлoгичecкитe плacтoвe ocтaвaт нeпoкътнaти 
хиляди гoдини.

Семейство облицова 
тавана си със стотинки

Откриха „изгубен златен град“ 
в пясъците в Луксор

Ирина Шейк провокира  
по секси гащеризон
Руският супермодел има доста 

съблазнителна фигура, знае си 
го и никога не се притеснява да 

го демонстрира. На провокативни-
тте кадри 35-годишната Ирина дори 
носи предпазна маска на лицето си, 
както и обувки на високи токчета.

Звездата показва своето приказ-
но тяло в боди с много цепки, напра-
вено от мрежеста материя, като въ-
просната колекция на Mugler е една 
от най-обсъжданите през този сезон 
именно заради своите супер секси и 
провокативни дизайни. 

Шейк наскоро се похвали и с дру-
го свое постижение в кариерата, а 
именно, че е станала лице на новия 
аромат на Oscar de la Renta – Alibi.

Извън работата си като модел, 
Ирина е грижовна майка на 4-годиш-
ната си дъщеря Леа, която споделя с 
актьора Брадли Купър.

Ариана Гранде се жени  
през лятото

През март жена, известна само 
като Ефи, отправи сериозни 
обвинения в изнасилване към 

холивудския актьор Арми Хамър. 
Тази седмица стана ясно, че истин-
ското име на Ефи е Ефросина Ангело-
ва и е българка.

Ефи сподели ужаса от преживя-
ното в емоционално видео, в което 
разказа как е била нападната от ак-
тьора. „На 24 април 2017 г. Арми Ха-
мър ме изнасилваше в продълже-
ние на 4 часа“, разказа тя през сълзи. 
„Той удряше главата ми в стената, ос-
тавяйки следи по лицето ми.“

След като самоличността на Ефро-
сина стана известна, тя забрани 
вграждането на постове от Инста-
грам. Младата жена продължава да 
разказва за случилото се в сторита, 

в които споделя как се е почувства-
ла, след като е станала жертва на на-

силие и как се е освободила от слу-
чилото се.

Ариана Гранде и годеникът й 
Далтън Гомес вече са опре-
делили дата и място за сват-

бата си. Двамата обявиха, че са 
сгодени през декември миналата 
година. Най-вероятно сватбата ще 
бъде малка, в тесен кръг.

„Те търсиха места в няколко раз-
лични града, но най-вероятно ще 
изберат Калифорния. Нищо няма 
официално да се случи, докато не е 
безопасно“, обяснява техен близък, 
имайки предвид пандемията от ко-
ронавирус.

Далтън работи като брокер на 
луксозни имоти и с певицата се за-
познали, когато тя търсила вакан-
ционно жилище извън Лос Андже-
лис. Звездите не говорят много за 
връзката си, но се смята, че са заед-

но от януари 2020 г.
Двамата имали доста общи прия-

тели, защото Гомес преди работил 
като танцьор.

Българка обвини Арми Хамър 
в изнасилване
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Шарън Стоун е платила хоно-
рара на Леонардо ди Кап-
рио за участието му във 

филма „Бърз или мъртъв“.
Киностудията „ТрайСтар Пикчърс“ 

е пробвала за ролята на Хлапето 
много младежи, включително 19-го-
дишния Лео, но не е искала да склю-
чи договор с него. Това си спомня 
Шарън Стоун в биографичната си 
книга „Красотата да живееш втори 
път“.

Актрисата, която изпълнява и 
една от главните роли в уестърна от 
1995 г., е и продуцент на лентата. По 
онова време Ди Каприо е в началото 
на кариерата си, още не се е снимал 
в „Ромео и Жулиета“ (1996) и „Тита-
ник“ (1997), които ще го прославят и 

превърнат в любимец на публиката.
Стоун е една от първите, които за-

белязват какъв огромен потенциал 
се крие в неизвестния тогава актьор.

Гигантска нова статуя на Христос, строена в 
южната част на Бразилия, ще се издигне дори 
по-високо от емблематичната статуя на Хрис-

тос Изкупителя, която гледа към Рио де Жанейро. 
Тази седмица към статуята, която се изгражда от 
2019 г. в град Енкантадо, бяха добавени глава и 
разперени ръце.

Статуята, която ще бъде наречена Христос По-
кровителят, ще бъде висока 43 м, включително 
нейния пиедестал, което я прави една от най-ви-
соките статуи на Христос с разперени ръце. Той 
ще измерва 36 м от ръка на ръка и ще има вътре-
шен асансьор и наблюдателна площадка близо до 
върха. За сравнение Христос Изкупителят е с ви-
сочина 38 м, включително пиедестала, а от ръка 
до ръка разстоянието е 28 м.

Това, което може би не знаете, е, че дъвката 
може да пази проба от вашата ДНК в продъл-
жение на векове.

Изследователи в Дания са открили древно пар-
че „дъвка“, все още съдържащо пълен човешки ге-
ном. Забележително е, че е дъвкана за последно 
преди 5700 г.

Археолозите я открили по време на разкопки 
на датския остров Лоланд през 2019 г. Вкамене-
лостта изглежда е парче бреза, смолисто веще-
ство, което идва по произход от младо дърво. 
Екип от университета в Копенхаген успешно из-
влякъл пълната история на ДНК-то от пробата. Ге-
нетичните данни разкриват много за дъвчещия, 
учените вярват, че дори знаят как е изглежда-
ла. Първо геномът разкрива, че този човек е бил 
жена, живееща по това време в централна Скан-
динавия.

В Бразилия вдигат 
гигантски Исус

Откриха човешки геном 
в дъвка отпреди 5700 г.

Никол и Том Еванс  
на Великден в Хавай

Шарън Стоун платила от 
джоба си за Ди Каприо

Сърцето на Никол Шерцингер е 
изпълнено с щастие, а причи-
ната е само една – Том Еванс. 

Двамата влюбени заминаха на по-
редната си почивка, въпреки про-
дължаващата пандемия, като този 
път дестинацията беше Хавай. Род-

ното място на изпълнителката впе-
чатлява с невероятни природни 
пейзажи и именно затова бе избра-
но от звездите за отпразнуването на 
двоен празник.

На 3 април Том навърши 36 г., като 
това съвпадна и с католическия Ве-

ликден. Шерцингер не пропусна да 
организира романтичен момент за 
своя любим, като му подари пикник 
край океана под синьото небе. Влю-
бените успяха да се насладят и на 
прекрасна дъга, част от която беше 
запечатана на снимка.

Мишо Шамара се похвали  
с нов дом в Щатите
Известният рапър Мишо Ша-

мара, който от осем годи-
ни живее в САЩ, се похвали 

пред фенове и близки, че е горд соб-
ственик на нов дом. Къщата се нами-
ра в Илинойс, споделя рапърът.

Известният варненец е сбъднал 
още една своя мечта, закупувайки 
този дом, а десетки негови прияте-
ли и фенове го поздравяват. Някои 
от тях искат снимки на къщата, но на 
този етап Big Sha, както е известен 
още, не е споделил кадри от новия 
дом.

Мишо и семейството му заминаха 
в Щатите преди почти 8 г. Рапърът и 

жена му работят, а децата им учат и 
вече говорят английски език. Синът 
му върви по неговите стъпки и се 

подвизава под псевдонима Лил Ша. 
Дъщеря му вече печели състезания 
по синхронно плуване.
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В
аксинираните са най-желани-
те туристи по света и все по-
вече стават държавите, които 
отварят широко вратите си за 
тях. Така докато пътешестви-

ята в много страни по света все още са 
трудно осъществима мечта за милиони 
хора, тези, които са имунизирани срещу 
коронавирус, вече са една крачка пред 
тях. И могат спокойно да правят плано-
ве за новия сезон.

Тяхната ваканция изглежда все по-ре-
алистична и заради информациите, кои-
то все повече държави по света обявя-
ват като изисквания за прием на туристи. 
Ето онези, чиито граници ще бъдат ши-
роко отворени за имунизирани туристи:

Гърция
Страната ще бъде отворена за турис-

ти от 14 май, стига пътуващите да са на-
пълно ваксинирани, да предоставят до-
кумент за антитела или отрицателен тест 
за коронавирус. Работещите в гръцката 
туристическа индустрия ще бъдат иму-
низирани веднага след уязвимите групи.

Португалия
Туристите, които са избрали за дести-

нация Португалия, трябва да предста-
вят сертификат за ваксинация или отри-
цателен тест за COVID-19, за да влязат в 
страната след 17 май.

Хърватия
Напълно ваксинирани пътници от 

всички краища на света ще могат да пъ-
туват до Хърватия, без да е необходимо 
да се изследват или да се самоизолират 
при пристигането си. Те трябва да дока-
жат, че са получили и двете дози от вак-
сина срещу коронавирус 14 дни преди 
пътуването.

Тайланд
Тайланд ще започне да премахва ка-

рантинните изисквания и да отваря 
границите си за напълно ваксинирани 
пътници от 1 юли 2021 г. Популярният 
остров Пукет ще бъде първата дестина-
ция в страната, която ще посреща меж-
дународни туристи. От октомври Пукет, 
Краби, Пхангнга, Ко Самуи, Чонбури (Па-
тая) и Чианг Май ще бъдат достъпни без 
карантина за ваксинирани пътници. Пъ-
туващите обаче трябва да прекарат най-
малко седем дни в първоначалната дес-
тинация и да планират маршрута си.

Кипър
През декември Кипър се превърна в 

първата държава - членка на Европей-
ския съюз, която обяви, че планира да 
премахне изискванията за влизане в 
страната за ваксинирани пътници.

XВсе повече държави отварят широко 
границите си за хората с имунизации

Ваксинираните – най-желаните 
туристи по света

Сн.: БТА

ГЪРЦИЯ

ХЪРВАТИЯ

ТАЙЛАНД КИПЪР

ПОРТУГАЛИЯ
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