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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Нещо куца в управлението на държа-
вата… Сега тази Facebook шега хем е за-
бавна, хем тъпа и малко нечувствителна 
към хората със затруднено придвижва-
не, хем пък е точна. Двама трудно под-
вижни мъже се борят кой е по-по-най, 
двама бивши приятели с огромни егота 
се сблъскват за управлението и бъдеще-
то на страната. Малко е като риалити – 
единият трудно ходи от години, сега е 
болен от COVID-19 вече 20 дена и не се 
появява в парламента. Явно дава при-
мер на другия, който влиза да се опе-
рира, когато също не иска да се яви в 
Народното събрание. Но и от болница-
та прави опит да покаже, че той още е в 
контрол. На Делян Пеевски поне не му 
трябваха фалшиви извинителни бележ-
ки да не ходи на работа.

Истината е, че нито един от двамата 
не е в контрол и това ги вбесява. Изби-
рателите в своята (рядка) мъдрост на-
правиха така, че никой да няма абсолют-
ния контрол в този парламент. И дори 
да има нови избори (към които все по-
очевидно вървим), резултатът пак ще е 
същият, макар и с друго разпределение 
на партиите – никой няма да има мно-
зинство, а избирателите искат от парла-
мента да намира компромис по важните 
въпроси и това да си личи в управление-
то. Въпреки че второто място на проек-
та на Слави Трифонов показва, че доста 
хора все още търсят поредния спаси-
тел, е ясно – за 30 години преход и тър-
сене на новия Месия, българинът започ-
на да разбира, че такъв няма. Това ще е 
трудно за преглъщане и от Борисов, и от 
Трифонов, и от всеки следващ, решил да 
тръгне по този модел. Не че вдъхновява-
щи лидери не са важни в едно общество, 
просто хората започват да разбират, че 
промяната идва от тях самите, а не от но-
вия Първи в държавата.

Всъщност, Първият е дама за поред-
на година – България е парламентар-
на република и това е председателят 
на Народното събрание. За над 10 го-
дини управление на ГЕРБ тотално заб-
равихме тази подробност. Затова сега 
този парламент ни се струва толкова ин-
тересен, дори скандален – който е гле-
дал поне малко от заседанията, знае, че 
е пристрастяващо занимание. Изключ-
вам размяната на някои недостойни ре-
плики, разменени в пленарната зала, но 

разгорещеният и емоционален дебат 
е част от задълженията на депутатите. 
Целта на парламентарното управление 
на една държава е чрез такъв разговор 
и спор да се роди най-добрият възмо-
жен компромис от избраните народни 
представители. Те са много и различни, 
такова, каквото е и българското обще-
ство. Едва ли скоро ще имаме възмож-
ност за монолитно управление от две, а 
още по-малко от една партия, които да 
имат над 50% мнозинство в залата. Това 
ще е новото нормално и всъщност няма 
нищо лошо в това. Всъщност, това е цел-
та на парламентарните демокрации – на 
нас просто ни липсва опит в това.

Тези спорове в този парламент ме на-
караха да се замисля върху избирате-
лите на две партии – на Слави и „Демо-
кратична България“. Както видяхме в 
дните след изборите, едните са възмуте-
ни от другите, размениха се доста обид-
ни статуси в социалните мрежи и неле-
пи колажи. Вероятно има отвращение 
на единия електорат от другия, но това 
всъщност няма значение. Ситуацията е 
такава, че всички живеем в една държа-
ва и в едно българско общество (неза-
висимо дали в рамките на България или 
не) и трябва да се понасяме, да постига-
ме компромис и да вървим напред – на-
кратко да се научим да живеем и бъдем 
щастливи заедно въпреки различията. 
Коалиционно правителство между две-
те партии едва ли е възможно, и то не 
само заради стила и светогледа, които 
са коренно различни. Но със сигурност 
могат да постигнат парламентарно мно-
зинство, което да подкрепи определени 
закони – като дистанционно гласуване, 
други избирателни промени, съдебна 
реорганизация и други ключови и ва-
жни за страната реформи. Сега е момен-
тът, друг едва ли ще дойде. Защото деба-
тът трябва да дава резултат, не просто 
телевизионна караница. Иначе едини-
ят накуцващ със сигурност ще отпадне 
от играта, а другият може да се върне на 
бял кон и с подходящите парламентар-
ни патерици. Времето тече, избиратели-
те гледат.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Свърши ли времето 
на спасителите  
в BG политиката

https://www.globalbash.com


28 април - 4 май 2021 г. 3



28 април - 4 май 2021 г.4

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

В
лизането в България ще става 
по три начина от първи май. 
Новите правила бяха обяве-
ни на брифинг от здравния 
министър в оставка Костадин 

Ангелов. Според приетите от здравните 
власти решения на територията на Бъл-
гария ще може да се влиза след предос-
тавяне на ваксинационен сертификат 
със завършен ваксинационен курс, от-
рицателен ПСР тест или антигенен тест, 
както и с документ за преболедуване 
на заболяването не повече от 6 месеца 
от датата на влизане в страната.

Преболедуването на коронавирус ще 
се доказва не с документ от болница, а с 
положителен резултат от PCR или бърз 
тест. Периодът, в който може да се из-
ползва този резултат, е 14 дни до 6 ме-
сеца. Това поясни главният държавен 
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Видовете антигенни тестове, отгова-
рящи на условията, вече са качени на 
сайта на Министерството на здравео-
пазването.

Става дума за

бързи тестове 
на 16 производителя

които ще се признават в България. 
„Този списък е изготвен от ЕС. Той е на-
ложителен, защото се сблъскахме с не-
точни тестове“, обясни главният държа-
вен епидемиолог Ангел Кунчев.

Според него с въведените изисква-
ния и служителите в туристическия 
сектор, които ще са имунизирани веро-
ятно до края на май, България ще е си-
гурна дестинация.

Междувременно премиерът в остав-
ка Бойко Борисов обясни, че ще бъде 

удължена извънредната епидемична 
обстановка в страната. Той се срещ-
на с представители на туристическия 
бранш и заключи, че хотелиерите, рес-

торантьорите и туроператорските фир-
ми искат да знаят как ще мине този се-
зон. „Единствено в Европа и в региона 
зимният ни туризъм работеше макси-

мално. И то с много правилно движе-
ние по мерките. И за радост виждаме, 
а и данните са такива, че в пандемия-
та ние сме по-добри дори от съседите, 
които са в локдаун. Това е факт“, отбеля-
за премиерът в оставка.

В България се разхлабват и част от 
мерките срещу коронавируса. От 24 
април е разрешено провеждането на 
присъствени групови занятия в езико-
ви центрове, образователни центрове 
и др. при спазване на дистанция, носе-
не на маски, проветряване и дезинфек-
ция.

След 10 май ще се увеличи броят на 
класовете, които могат да присъстват в 
училище.

До края на месеца не се предвижда 
промяна в мерките за организирането 
на туристически пътувания.

Допуска се и провеждането на спорт-
ни състезания на открито от 24 април. 
Разрешава се да имат публика при зае-
мане на 30% от местата, но не трябва да 
има повече от 1000 души в сектор. Пуб-
ликата трябва да спазва дистанция от 
1,5 м и да носи маски за лице.

Влизането в България:  
По три начина от 1 май
XИзвънредната епидемична обстановка в страната ще бъде удължена

http://imgtrucking.com
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Т
уристите от САЩ ще имат пра-
вото да посещават Европей-
ския съюз в идните месеци, 
при условие че са ваксинира-
ни срещу новия коронавирус. 

Това заяви в интервю за New York Times 
председателят на Европейската коми-
сия Урсула фон дер Лайен.

„Американците, доколкото виждам, 
използват ваксините, одобрени от Евро-
пейската агенция по лекарствата“, обяс-
ни тя в интервюто си и допълни: „Това 
ще им позволи свободно придвижване 
и свободно пътуване до Европейския 
съюз“.

Фон дер Лайен увери, че всички, кои-
то са имунизирани с ваксини, одобрени 
от Европейската агенция, ще бъдат при-
емани безусловно от 27-те държави - 
членки на ЕС.

В интервюто председателката на Ев-
ропейската комисия не уточни кога точ-
но ще стане това, но според New York 

Times новите правила могат да влязат в 
сила това лято.

Европейската агенция по лекарства-
та е одобрила и трите ваксини, ползва-
ни в САЩ: Moderna, P�zer/BioNTech и 
Johnson&Johnson.

Подновяването 
на пътуванията

ще зависи „от епидемичната обстановка, 

но ситуацията се подобрява в САЩ, как-
то и, надяваме се, в Европейския съюз“, 
смята тя.

Пандемията унищожи туристическия 
бизнес на европейския континент, за-
щото редица страни от ЕС затвориха 
границите си за пътувания, които не са 
от първа необходимост.

Подновяването на пътуванията ще за-
виси „от епидемичната обстановка". Фон 

дер Лайен отбеляза „огромния напре-
дък“ на Съединените щати, които са на 
път да ваксинират 70 процента от въз-
растното си население до средата на 
юни. Израел е другата държава, която 
вече ваксинира над 60% от населението 
си. По темп на ваксинация България е на 
едно от последните места.

От няколко седмици текат технически 
дискусии между официални представи-
тели на Европейския съюз и Съединени-
те щати за това как практически и техно-
логично сертификатите от всяко място 
да бъдат разбираеми и лесни за използ-
ване, 

така че хората да пътуват 
без рестрикции

Разговорите продължават, казаха 
представители на Брюксел. Възможно 
е в близко бъдеще да бъде използвана 
нискотехнологично решение, което да 
позволи на туристите да пътуват сво-
бодно въз основа на ваксинирането си. 
Например пътуващите за Европа мо-
гат да получат при пристигане еквива-
лентен сертификат за имунизация след 
представяне на сертификата, издаден от 
тяхното правителство.

От САЩ към Европа –  
без пречки, но с ваксина
XУрсула фон дер Лайен увери, че имунизираните 

ще могат да се придвижват свободно в ЕС
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BG ТЕЛЕГРАФ
Лични лекари се биха  
за ваксини в София
Лични лекари от София се сбиха с 

охраната на столичната РЗИ. До 
напрежението се е стигнало след 

дълго чакане на опашки за ваксини и за-
ради липса на организация от страна на 
джипитата, казват от Здравната инспек-
ция. Наложило се да бъде извикана по-
лиция, която да потуши напрежението. 
Такова поведение не подобава на нито 
един лекар или медицинско лице, обявиха в официална позиция от Регионална-
та здравна инспекция в столицата.

КС спря финансирането 
на партиите от фирми

Конституционният съд спря финан-
сирането на партии от фирми. „Фи-
нансирането на партиите от юри-

дически лица и еднолични търговци 
единствено при сега предвидените в за-
кона ограничения е в несъответствие 
с конституционно допустимото". Това 
е посочено в решението на КС, прие-
то единодушно, по дело, образувано по 

жалба на президента през 2019 г. във връзка с разпоредбите в Закона за полити-
ческите партии, които регулират финансирането им.

Хванаха нелегални цигари  
в кутии за пица
Митнически служители задър-

жаха 67 300 къса цигари на 
летище София, скрити в ку-

тии за пица, съобщиха от агенция 
„Митници“. Случаят е от 23 април, а 
незаконната пратка е била предназ-
начена за износ от България за Ве-
ликобритания. Според представени-
те документи в колета се съдържали 
2400 картонени кутии за пица. Изпращачът е българска фирма, а получател - ан-
глийско дружество. По случая предстои съставяне на акт за установяване на ад-
министративно нарушение.

Оправдаха зам.-кмет  
за ремонта на „Графа“

Бившият зам.-кмет на София Евге-
ни Крусев не носи вина за ремонта 
на столичната ул. „Граф Игнатиев“, 

реши Специализираният наказателен 
съд на първа инстанция. Мотивите на 
магистратите са, че не е нарушил слу-
жебните си задължения, нито заповедта 
на кмета. Прокуратурата поиска 5 годи-
ни затвор за Крусев, който бе обвинен, 

че като длъжностно лице е превишил правомощията си при ремонта, като е по-
дписал допълнителни договори за обновяването на улицата, без да има право 
сам.

Бербатов се кандидатира  
за шеф на БФС
Димитър Бербатов се кандидати-

ра за шеф на БФС. Той обяви това 
на специална пресконференция. В 

екипа, предложен от голямата футбол-
на звезда, влизат неговите бивши съот-
борници от националния отбор Стилиян 
Петров и Мартин Петров. Сред остана-
лите членове са Петър Величков, Борис 
Станков и адвокат Георги Владов. „Офи-
циално откривам моята кампания за президент на БФС. Мисля, че моментът е 
дошъл“, заяви той.

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

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

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

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

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

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

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com


28 април - 4 май 2021 г.8

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

П
артиите са напът да изпра-
тят българите на поправи-
телни избори през юли. Това 
е най-вероятното развитие 
на събитията, след като ГЕРБ 

не успя да състави правителство, а „Има 
такъв народ“ върна мандата, след като 
почти месец мълча за плановете си. По 
Конституция президентът трябва да по-
иска от още една партия да направи ка-
бинет, но и този опит едва ли ще се ока-
же успешен, смятат наблюдатели.

Според партийци от различните цен-
трали предсрочните парламентарни из-
бори ще бъдат най-вероятно на 11 или 
на 18 юли.

В сряда номинираната за премиер от 
партията на Слави Трифонов, световна-
та шампионка по шахмат Антоанета Сте-
фанова, върна веднага мандата на пре-
зидента. Коя ще е третата партия, на 
която той ще даде възможност за съста-
вяне на правителство, все още не е ясно, 
но неофициалните очаквания са трети-
ят мандат да бъде даден на третата по 
големина парламентарна сила - „БСП за 
България". От „Позитано“ 20 не са обяви-

ли публично какво смятат да правят в та-
къв случай, но по-вероятно

също ще върнат мандата
Възможно е третият мандат да отиде и 

при някоя от другите „партии на проте-
ста“, но няма очаквания и те да форми-
рат твърдо мнозинство.

Така най-вероятно съвсем скоро пре-
зидентът ще разпусне парламента, ще 
назначи служебно правителство и ще 
насрочи нови избори. Неофициално се 
коментира, че служебен премиер може 
да е човек от екипа на Радев на „Донду-
ков“ 2, като се споменава и името на се-
кретаря му по сигурност и отбрана ген. 
Стефан Янев, пише „Дневник“. Парла-
ментът трябва бъде разпуснат два месе-
ца преди изборите, т.е. или на 11, или на 
18 май, което значи, че най-вероятно ще 
успее да приеме основно промени в Из-
борния кодекс.

Според политически наблюдате-
ли има още една причина да се бър-
за с предсрочните избори. Парламен-
тът след тях трябва да определи дата за 
президентските избори, а това трябва 

да стане до три месеца преди провеж-
дането им. Ако те са в началото на ноем-
ври, както обикновено, трябва да са на-
срочени до края на юли, т.е. тогава вече 
трябва да има ново Народно събрание.

Сценарий за

избори 2 в 1 през есента
е малко вероятен, смятат хора от пар-
тийните централи.

Решението на Слави Трифонов да вър-
не мандата предизвика остри реакции в 
останалите партии. От БСП го обвиниха, 
че проваля възможността да се разгра-
ди моделът „Борисов". „От партията „Има 
такъв народ“ хвърлят държавата в хаос 
и осигуряват връщането на ГЕРБ“, се каз-
ва в позиция на Изпълнителното бюро 
на БСП.

Депутатът от „Изправи се! Мутри вън!“ 
Мария Капон определи като „странно“ 
решението на Трифонов да върне ман-
дата чрез излъчената за премиер све-
товна шампионка по шахмат.

„Когато царят е в ъгъла и пешката има 
шанс да напредне и да стане царица, е 
странно да обърнеш дъската и да събо-
риш всички фигури“, каза тя. Лидерът на 
групата Мая Манолова пък обяви, че не 
е реалистично „Изправи се! Мутри, вън!“ 
да получи третия мандат за съставяне на 
правителство. 

Николай Хаджигенов пък изрази съ-
жаление за решението за връщане на 
мандата и прогнозира, че предсрочни-
те избори ще се отразят отрицателно 
на резултата на протестните формации. 
„Ако изборите са лятото, сравнително 
лесно е предвидимо, че изборната ак-
тивност ще е ниско долу, което озна-
чава, че подобно нещо е в интерес на 
партиите на статуквото, защото те имат 
твърди ядра, тоест бих предположил, че 
на тях ще им се отрази положително, а 
на всички нас - останалите нови форма-
ции, ще се отрази негативно“, заяви ад-
вокат Хаджигенов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък 
нарече Слави Трифонов

„политически страхливец“
заради това, че не може да управлява с 
подкрепа от 165 депутати.

„И Тодор Живков не е имал толкова 
подкрепа. Беше ми интересно да видя 
техните експерти, министри“, каза Бори-
сов.

Самият Трифонов отрече обвинения-
та на различните политически сили. Той 
за първи път се появи, за да коментира 
ситуацията, макар и чрез включване на 
живо от Facebook.

„Не е вярно, че бягаме от отговорност. 
Как да коментирам? На един камикадзе, 
който не иска да се самоубие и ти да му 
кажеш „Ти си страхливец“, т.е. как да ко-
ментирам нещо подобно?“, каза лидерът 
на „Има такъв народ“.

„Така е разпоредил суверенът, така е 
раздал картите, така е гласувал уважае-
мият български гласоподавател. ГЕРБ са 
първи, имаха възможността да напра-
вят правителство - не успяха. Ние няма-
ме възможността да съставим стабилен 
кабинет, защото просто нямаме необхо-
димия брой депутати и необходимите 
партньори, за да се случи нещо подоб-
но. В такава ситуация ние не можем да 
съставим кабинет. Съставяне на каби-
нет в такава ситуация - кабинет на мал-
цинството, е зависимост от тези, които 
са част от нещо, срещу което ние се бо-
рим. Те не могат да бъдат управляващи. 
Народът не се е разпоредил така“, обяс-
ни Трифонов.

Той допълни, че ако партията му на-
прави правителство сега, тя ще бъде за-
висима и управлявана от партиите, кои-
то ще го подкрепят.

Според Трифонов, ако не е била не-
говата партия, сега отново щеше да уп-
равляват партиите на статуквото, а сега, 
напротив, цялата система се променя. 
„Явно няма да е от първия път. Но от вто-
рия... Какъв е проблемът да има избори? 
Това е логичният път на демокрацията. 
Никой не бива да се страхува от прила-
гането на Конституцията“, заяви той.

Българите на поправителен: 
Нови избори през юли

Сн.: БТА

XПрезидентът вероятно ще посочи човек от екипа си за служебен премиер
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Г
ласуване по пощата в чужби-
на няма да има, но зад граница 
ще има повече секции за вота – 
това са част от предложенията 
в новия Изборен ко-

декс, който партиите в парла-
мента приеха на първо четене 
в комисия. За да станат изме-
ненията факт обаче, е нужно 
още едно гласуване в пленар-
ната зала. Дали промените ще 
минат през тях, е трудно да се 
прогнозира, имайки предвид 
непостоянството на формаци-
ите. 

За по-малко от ден например 
партията на Слави Трифонов 
"Има такъв народ" промени два 
пъти предложенията си за гла-
суването по пощата в чужбина.

С предложения преди второ 
четене от 26 април от "Има та-
къв народ" се обявявиха само 
за експериментално гласува-
не по пощата в чужбина за пре-
зидентските избори, което да 
се осъществява при настоящ адрес в съ-
ответната държава, без да се зачитат ре-
зултатите от него. Така те на практика се 

отказаха от идеята да има такова и на 
предсрочния вот.

Ден по-късно обаче, на 27 април су-

тринта, зам.-председателят на партията 
Тошко Йорданов внесе предложения, с 
които 

се отказва 
от предложените

ден по-рано текстове, т.е. партията оста-
ва на позицията за гласуване по пощата 
зад граница още през юли.

Дали в крайна сметка то ще бъде въ-
ведено, вероятно ще зависи от групата 
на ГЕРБ-СДС, тъй като подкрепящите го 
„Има такъв народ“, „Демократична Бъл-
гария“ и „Изправи се! Мутри, вън“ имат 
92 гласа, а БСП и ДПС са против, пише 
„Дневник“. На първо четене партията 
на Бойко Борисов даваше знак, че ще 
подкрепи всякакви промени, т.е. такова 
предложение би се приело.

По неофициална инфор-
мация обаче има мнения, 
че времето не стига за така-
ва промяна, тъй като пар-
ламентът се очаква да бъде 
разпуснат през май.

С внесените от Йорданов 
текстове във вторник пар-
тията запазва предложени-
ето си навсякъде в чужбина 
да се гласува с машини, кое-
то ден по-рано също бе ре-
дактирано.

Очаква се да отпаднат и 
ограниченията за образува-
не на секции в страните из-
вън Европейския съюз, т.е. 
да има повече от 35 секции 
във Великобритания, както 
и ако има достатъчно заяв-
ления за повече в САЩ и Ка-
нада.

Нов изборен район „Извън страната“ 
обаче няма да има за предсрочните из-
бори, тъй като се чака преброяването.

Без гласуване по пощата  
и повече секции в чужбина

XПроектът с промени в Изборния кодекс 
предстои да бъде гласуван от депутатите

Сн.: БТА
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Б
ългарски шофьор на тир по-
чина на магистрала в Тур-
ция. Трагедията станала, до-
като 61-годишният български 
гражданин ремонтирал ками-

она, който шофирал. Това се е случило в 
района на град Есенюр, съобщиха мест-
ни медии.

Тежкотоварното превозно средство 
аварирало, а Атанас С. слязъл, за да от-
страни сам повредата.

В това време автомобилът тръгнал и 
влачил водача си на разстояние 50 ме-
тра. На мястото дошли медици, които

само установили смъртта
на шофьора.

В същото време друг наш сънародник, 
издирван от българските власти, е бил 
арестуван от полицията в Кипър. Очак-
ва се да започне процесът му за екстра-
диция в България.

49-годишният българин е арестуван 
от полицията в град Пафос въз основа 
на европейска заповед за арест, издаде-
на от българските власти.

Той трябва да излежи 5-годишна при-
съда в затвора, наложена му от съда в 
България за обир и кражба. Престъпле-
нията са извършени на 19 юни 2015 г.

Българинът

е задържан в ареста
и се очаква да започне процедурата за 
екстрадицията му от Кипър.

Продължава и разследването от поли-
цейското управление в Пафос.

В официалното си съобщение кипър-
ската полиция похвали сътрудничество-
то между местните власти и Интерпол, 
довело до ареста на издирвания мъж.

От пресцентъра на полицията отказа-
ха да предоставят повече информация 
по случая.

Български шофьор 
на тир премазан на 
магистрала в Турция
XМъжът загинал, докато ремонтирал камиона си

Сръбската полиция залови 60-го-
дишен българин на магистралата 
Ниш-Белград да кара с близо 100км/
час над допустимото разрешение.

Радарът показал 221 км/час при 
преминаването на българина край 
Смедерево. Сънародникът ни е уп-
равлявал лека кола Ауди А7. Той е 
спрян в момента на изпреварване.

Ограничението в района е било 
130км/час, уточняват от полицията в 
Смедерево.

Почти по същото време и на също-
то място е спрян 50-годишен турски 
гражданин да кара с 230 км/час.

Миналата година и в България 
бе засечен шофьор, шофирал с 225 
км/ч по магистрала „Тракия“ от Со-
фия към Бургас. Месец по-рано по 
същия маршрут бил спипан да кара 
друг „бързак“, но с 253 км/ч.

Българин кара с  
221 км/ч по сръбска 
магистрала
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С
АЩ отбелязаха черна серия 
от масови стрелби от начало-
то на годината, веднага след 
като мерките срещу COVID за-
почнаха да се отхлабват, хора-

та да излизат свободно навън, а бизнеси-
те да работят.

От януари насам са били регистрирани 
126 масови стрелби, при които до момен-
та са загинали 142-ма души.

Проблемът с масовите стрелби е

хроничен 
за Съединените щати

а властите не успяват да ги спрат, въпре-
ки обещанията след всеки фрапиращ 
случай да бъдат взети мерки.

За масова стрелба се приема убийство 
с повече от четири жертви.

Една от най-кървавите от началото на 
годината е в Колорадо, където 22-годиш-
ният Ахмад Ал Аливи Алиса уби десет 
души, сред които и полицай.

Прокурорите от Колорадо вече внесо-
ха 43 нови наказателни обвинения срещу 
мъжа.

22-годишният Ахмад Ал Аливи Али-
са беше обвинен в 10 убийства от пър-
ва степен и един опит за убийство, преди 
прокурорите да променят жалбата, про-
изтичаща от масовата стрелба в магазин 
King Soopers в Боулдър на 22 март.

Сега той е изправен пред 54 обвине-
ния.

Алиса си е купил Ruger AR-556 на 16 
март, гласят документите по делото.

Мъжът беше арестуван на мястото на 
инцидента, след като беше прострелян в 
крака от полицията.

Сред 10-те загинали е и полицаят от 
Боулдър Ерик Талей, 51-годишен, който 
пръв пристигна на мястото на събитието.

Тали, баща на се-
дем деца, е поли-
цай с над 11 години 
стаж.

Алиса откри без-
разборна стрел-
бата в хранителен 
магазин в предгра-
дието на Денвър – 
Боулдър, Колорадо, 
в края на март. Той 
уби 10 души на въз-
раст между 20 и 65 

години: Дени Стронг, 20; Невин Статин-
ски, 23; Рики Олдс, 25; Сузани Фоунтейн, 
59; Тери Личър, 51; офицер Ерик Тали, 51; 
Кевин Махони, 61; Лин Мъри, 62; Джоди 
Уотърс, 65.

34-годишният му брат - Али Алиуи Али-
са - заяви пред медиите, че

Ахмад е „много 
антисоциален“

В гимназията стрелецът все си мислел, 
че някой го преследва, и се страхувал, че 
някой го търси, разкри брат му.

След тази стрелба последва друго кръ-
вопролитие. Осем бяха убити, а 60 ране-
ни в Индианаполис в средата на април. 
Стрелецът се самоуби.

Служителите на реда са получили съ-
общение за изстрели в центъра на FеdEx 
близо до летището 
малко след 23 часа. 
Двама очевидци пък 
споделят, че преди 
стрелбата са видели 
мъж да вади писто-
лет от багажника на 
колата си.

Снимка от место-
произшествието по-
казва силно поли-
цейско присъствие 
на мястото. Първо-

начални данни съобщават, че стрелбата е 
станала както в самото съоръжение, така 
и отвън, на паркинга

Чичото на една от жертвите споделя, 
че племенницата му е била в колата, ко-
гато

нападателят 
е започнал да стреля

Той допълва, че момичето се възстано-
вява в болница.

В съоръжението работят над 4500 
души. Това е вторият по големина център 
на компанията в света.

Джереми Милър тъкмо е приключил 
работната си смяна, когато е чул десетки-
те изстрели. „Видях човек с автомат, кой-
то стреляше на месо“, споделя той.

Шокът от кървавите събития отново 
постави темата за контрола върху оръ-
жията в дневния ред на политиците.

Президентът Джо Байдън призова за 
забрана на щурмовите оръжия и за по-
строги мерки за контрол върху огне-
стрелните оръжия.

Не бива да чакам и минута, нито пък час 
повече, за да предприема разумни стъп-
ки, които ще спасят човешки живот в бъ-
деще, заяви президентът и добави: „Мо-
жем да забраним щурмовите оръжия“.

„Това не е партиен, а американски въ-
прос, който може да спаси живота на 
хора, на американци. Длъжни сме да 
действаме“, подчерта Байдън в Белия 
дом.

„Можем да забраним автоматичните 
оръжия в тази страна“, добави той.

Черна серия: 126 масови стрелби 
в САЩ от началото на 2021 г.
XБайдън: Ще забраним оръжията – това не е партиен, а американски въпрос

Една от най-тежките масови стрелби стана в магазин King Soopers в Колорадо Хората в САЩ вече излизат на протести, с които искат това да се спре. 

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА

Масови убийства  
в САЩ през 2021 г.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com



28 април - 4 май 2021 г. 13

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

П
олицай и баща на седем деца 
беше убит при стрелбата в су-
пермаркет King Soopers в Бо-
улдър, Колорадо. Най-голяма-
та му дъщеря е на 20 години.

Ерик Тали се озовава първи на място-
то на стрелбата в началото на април. Той 
е служил в полицейското управление на 
Боулдър от 2010 г., каза началникът на по-
лицията в града Марис Херълд.

„Той е изпълнявал многобройни роли 
в подкрепа на полицейското управление 
на Боулдър и общността на Боулдър“, каза 
Херълд. „И трябва да ви разкажа за геро-
ичното действие на този полицай, когато 
той реагира на местопроизшествието. В 
14:30 часа в полицейския департамент за-
почнаха да се получават телефонни обаж-
дания за изстрели в района“, продължи 
разказът си тя. „Телефонно обаждане за 
възможно лице с пушка. Полицай Тали 
реагира на местопроизшествието, беше 
първият на място и беше смъртоносно 
прострелян.“

Бащата на убития полицай заяви, че не 
е изненадан, че синът му е първият поли-
цай, пристигнал на мястото на масовата 
стрелба.

„Не ме изненада, че той беше първият 

там“, каза Омир Тали в телефонно интер-
вю за CNN.

„Той обичаше семейството си повече 
от всичко“, каза баща му. Омир Тали опи-
са сина си като „шегаджия“, който „имаше 
страхотно чувство за хумор“.

Той разказа още, че Ерик Тали се учел 
да управлява дрон, защото смятал, че ще 
бъде по-безопасно.

Разследването на стрелбата е „много 
сложно“ и ще отнеме не по-малко от пет 
дни, заяви тогава шефът на полицията.

Бебе пада жертва при 
касапница в Ню Йорк

Мъж е обвинен в убийство от втора 
степен, след като 11-месечно момиче 
беше убито, а други две деца бяха ра-
нени при стрелба в Ню Йорк през ап-
рил.

23-годишният Чавес Р. Окасио е за-
държан по множество обвинения, 
включително нарушаване на предс-
рочното му освобождаване, подпра-
вяне на веществени доказателства и 
криминално притежание на оръжие от 

втора степен.
Според полицията трите момичета 

са седели на задната седалка на авто-
мобил, когато някой в преминаващо 
превозно средство открил огън по тях.

Жената, която шофирала колата, на-
тиснала газта, но когато разбрала, че 
децата са застреляни, спряла.

Децата са откарани в болница. Бебе-
то е убито, другите момичета – на 3 и 8 
години, са в стабилно състояние.

Полицай, баща на 7 деца, 
издъхна от куршум

Полицията арестува в средата 
на април 16-годишно момче по об-
винение за убийство от първа сте-
пен заради стрелба в мол в Омаха, 
щата Небраска, при която бе убит 
един човек. Маки Улридж-Джоунс 
е обвинен в убийството на 21-го-
дишния Трекес Суифт в търгов-
ския център Westroads в събота. 
Брат му, Брандън Улридж-Джоунс, 
на 18 години, беше арестуван по-
рано по обвинение, че му е помог-
нал.

Само от 16 март насам са реги-
стрирани поне 45 масови стрелби 
с жертви и ранени. Все по-често 
пък са замесени предимно млади 
хора.

Тийнейджър 
стреля в мол 
в Омаха

При една от стрелбите беше убито и бебе. 

Сн.: АП/БТА

Ерик Тали, полицай и баща на 7 деца, беше убит. 

Сн.: АП/БТА
Байдън се закани да ограничи разпространението 
на оръжията. 
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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
Новите случаи на COVID-19  
в Америка намаляват
Броят на новите случаи на ко-

ронавирус в САЩ продължава 
да намалява, успоредно с на-

предъка на ваксинационната кампа-
ния срещу COVID-19. Средният брой 
на новите случаи на коронавирус за 
едно денонощие в Съединените щати 
през последната седмица е спаднал 
под 60 хиляди. Според експерти това 
се дължи на напредъка на ваксинационната кампания. В средата на миналия ме-
сец, когато бе последното увеличение на новите случаи на коронавирус, бяха 
ваксинирани едва 21 процента от американците. Днес те са двойно повече.

САЩ дават 60 млн. дози 
ваксини на други страни

САЩ ще дадат 60 милиона дози 
от ваксината срещу коронави-
рус на АстраЗенека на други 

страни. От Белия дом заявиха, че из-
носът ще започне след изпълнение-
то на формална процедура. САЩ бяха 
призовавани на няколко пъти да да-
дат част от запасите си на нуждаещи 
се страни. Президентът Джо Байдън 

заяви, че вече са дали четири милиона дози на съседите от Мексико и Канада.

Над 50% от американците 
одобряват Джо Байдън
Повече от половината америка-

нци посочват, че подкрепят до-
сегашното президентство на 

Джо Байдън и одобряват неговия ма-
щабен план за инфраструктурни ин-
вестиции. Това показват резултати от 
последното проучване на NBC News.

Социологическото изследване 
сочи, че 53% от респондентите одо-
бряват работата на Байдън в Белия дом, включително 90% от анкетираните сим-
патизанти на Демократическата партия, 61% от независимите и 9% от републи-
канците.

Вашингтон прави център 
срещу намеса в изборите

Администрацията на САЩ съоб-
щи, че ще създаде нов център 
в отговор на действия, които 

според разузнавателната общност на 
САЩ представляват опити на Русия и 
други противници да се намесват в 
американски избори. Центърът сре-
щу злонамерени чужди намеси ще е 
част от Бюрото на директора на На-

ционалното разузнаване, което координира обмена на информация между раз-
узнавателните агенции на САЩ.

Горски пожар в Аризона 
излиза извън контрол
Горски пожар „излиза извън кон-

трол“ в планините Хуалапай бли-
зо до езерото Пайн в Аризона, 

съобщиха местните власти. Огнище-
то, наречено Flag Fire, е с размер око-
ло 600 акра, каза директорът на кому-
никациите на окръг Mohave Роджър 
Галоуей в неделя вечерта. Властите 
в окръга издадоха заповеди за ева-
куация на жителите на Пайн Лейк, на 
около два часа северно от Финикс. В зоната за евакуация има около 200 жилищ-
ни сгради.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://angelovrealtor.com/
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Н
ай-ниският ръст на насе-
лението в САЩ след Голя-
мата депресия регистрира 
Бюрото за преброяване на 
населението в страната. За 

последните десет години хората, кои-
то живеят в Америка, са се увеличили с 
22,7 милиона души.

„Преброяването през 2020 г. пока-
за, че местното население на САЩ към 
1 април 2020 г. е 331 449 281 души. На-
селението се е увеличило с 22 703 743 
души, или 7,4% в сравнение с 2010 г.“, се 
казва в изявление на бюрото.

Този показател за темповете на рас-
теж на населението се превръща в един 
от най-ниските в историята на САЩ - той 
е бил по-нисък само в периода от 1930 
до 1940 г., тоест по време на Голямата 
депресия, когато населението се е уве-
личило само със 7,3%. През 2000-2010 
г. прирастът на населението е бил 9,7%.

Най-населеният щат остава Калифор-
ния - 39 538 223 души, а най-слабо на-
селеният - Уайоминг с 576 851 жители. 
Темповете на растеж на населението

в Калифорния обаче 
са по-ниски

отколкото в Тексас и други щати в юга и 
средния запад на САЩ.

Междувременно стана ясно, че зара-
ди новите данни от преброяването щат-
ът Ню Йорк ще загуби едно място в Кон-
греса на САЩ. Тази загуба е можело да 
бъде избегната, ако в щата е имало само 
още няколко десетки жители.

Населението на Ню Йорк е нарасна-
ло с над 4% през изминалото десети-
летие, показват данните от преброява-
нето от 2020 г., но това нарастване не 

е било съизмеримо с по-големи демо-
графски увеличения в други части на 
страната. Ако в Ню Йорк бяха пребро-
ени още само 89 души, щатът щеше да 
запази всичките си 27 настоящи места в 

Kонгреса, каза техническият експерт по 
преброяването от 2020 г. Кристин Кос-
лап.

„Разпределяха се 435 места. Послед-
ното отиде за Минесота, а Ню Йорк беше 

следващ поред. Алгебричните изчисле-
ния показват, че Ню Йорк се е нуждаел 
от 89 души“, за да вземе това място“, съ-
общи Кослап на пресконференция.

Преброяването на населението през 
2020 г. бе извършено, докато Ню Йорк 
бе опустошаван от COVID пандемията. 
Хиляди хора в този щат са починали по 
време на преброяването.

Населението в САЩ се 
увеличава, но с малко
XЗаради новите данни щатът Ню Йорк 

губи едно място в Конгреса

http://www.prospectlicensing.com/
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С
кучни Оскари с рекордно ни-
сък рейтинг, които не успяха да 
се превърнат в български три-
умф. Така изглеждаше тазго-
дишната церемония по връч-

ването на статуетките, която се проведе в 
Лос Анджелис.

Мария Бакалова си тръгна без Оскара, 
за който беше номинирана за ролята си в 
„Борат“ 2, но пък всичко в тази нощ даде 
да се разбере, че нейното звездно бъде-
ще в Холивуд тепърва започва. „Добре до-
шла, Мария“ й каза Брад Пит от сцената 
на церемонията и всички разчетоха това 
като топъл прием в света на киното. Бъл-
гарката се нареди и

сред най-добре облечените
знаменитости на церемонията. След 

като няколко пъти я видяхме в тоалети на 
Dior и Armani Prive, този път тя премина по 
червения килим с красива рокля на Louis 
Vuitton.

Призът в категорията на Мария отиде 
при южнокорейката Юн Ю-Джун за из-
пълнението й във филма „Минари“. Оста-
налите претендентки за наградата за най-
добра актриса в поддържаща роля бяха 
Глен Клоуз за „Елегия Хилбили“, Оливия 
Колман за „Бащата“ и Аманда Сайфред за 
„Манк“. Седемдесет и четири годишната 
Клоуз запазва рекорда за актрисата с най-
много номинации в историята на награ-
дите „Оскар“, която никога не е печелила. 
Тази година тя беше номинирана за осми 

път. И макар пак да си тръгна без статуе-
тка, тя обра овациите на всички с добро-
то настроение, което създаде, впускайки 
се в смешния танц на песента „Da Butt“от 

1988 г. по време на игра с актьорите.
Въпреки малкото хумор, многото звез-

ди и скъпите тоалети обаче, церемонията 
привлече рекордно малък брой зрители 
– 9,85 милиона. Телевизионната аудито-
рия е

намаляла с 58 процента
спрямо 23,6-те милиона зрители минала-
та година.

Спадът на хората, които са наблюдава-
ли церемонията на живо по телевизия-
та, отразява тенденция. Наградите „Еми“ 
и „Грами“, раздадени съответно през сеп-
тември и март, също привлякоха рекорд-
но малко телевизионни зрители.

Аудиторията на „Златен глобус“ през 
февруари пък бе с 60 процента по-ниска 
в сравнение с миналата година.

През последните години има види-
ма тенденция на спад в зрителския ин-
терес към шоуто по връчване на награ-
дите „Оскар“, но пандемията очевидно го 
удари толкова силно, колкото пострада и 
филмовата индустрия като цяло.

За първи път шоуто бе превзето от фил-
ми, които почти не са били прожектирани 
на голям екран, като най-успешната в ка-
сово отношение номинирана продукция 
е „Promising Young Woman“, инкасирала от 
билети едва 6,3 милиона долара.

Рекордно ниският рейтинг идва на 
фона на опита на продуцентите да вдъ-
хнат живот на формата, да почетат филми-
те, да върнат блясъка на шоуто, да развъл-
нуват публиката и

да я накарат да се върне 
в киносалоните

Union Station – емблематичната гара в Лос 
Анджелис, която е „приютявала“ не един 
или два филма, предложи грандиозно и 
ново място за разгръщане на събитие-
то. Шоуто беше заснето в 24 кадъра, като 
филм. Обявяващите наградите бяха пред-
ставени като участващи в продукцията ак-
тьори.

Когато шоуто започна обаче, стана 
ясно, че жп гарата не е нито в поддържа-
ща роля, нито пък е символ. Тя бе прос-
то фон, в който бяха разположени маси 
в стил ар деко, около които бяха седнали 
номинираните.

С напредването на вечерта обаче се по-
явяваха все повече въпросителни. Най-
голямата промяна бе решението

наградата за 
най-добър филм

да не бъде връчена накрая. Макар вероят-
но замисълът да е бил шоуто да завърши 
със звезда, а не с екип продуценти на сце-
ната, резултатът според много наблюдате-
ли не беше добър.

А шоуто завърши минорно – наградата 
за най-добър актьор не отиде при Чадуик 
Боузман, както се очакваше, а при Антъ-
ни Хопкинс, който не беше в Лос Андже-
лис. И просто така, 93-ата церемония за 
наградите „Оскар“, свърши и ако ще бъде 
запомнена с нещо, то ще е със скуката и 
рекордния антирейтинг.

Оскари 2021: Рекордна  
скука без българско чудо
XМария Бакалова си тръгна без награда, но Холивуд я посрещна с „Добре дошла“

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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И без Оскар, Мария Бакалова успя, 
бяха категорични много българи 
и кинаджии, които бяха вперили 

поглед в първата българка с номинация 
за голямата награда. Едно от постиже-
нията й е, че тя самата отваря врати и 
за останалите български актьори в Хо-

ливуд.
Актрисата Мария Бобева, която също 

е от Бургас, от 15 години се опитва да 
пробие в Холивуд. Сега прави режи-
сьорски дебют с късометражен филм и 
вече е предложила общ проект на Ма-
рия Бакалова.

„Очаквам, че все повече роли ще се 
пишат за българки. Обикновено

източноевропейките 
са рускини

във филмите и повечето кастинги, на 
които се явявам, са за рускини“, казва 
Бобева.

Тя допълва, че макар за някои ролята 
на Бакалова да изглежда лесна, е всъщ-
ност огромно предизвикателство.

„За мен такова нещо не много актьо-
ри биха могли да направят, защото, пър-
во, обстоятелствата – не ти партнират 
актьори, а обикновени хора, и тя е ня-
мала първи, втори, трети, пети дубъл, а 
само един, за което се изисква голяма 
смелост и много талант. За няколко ме-
сеца тя направи толкова много за Бъл-
гария, колкото нито едно правителство 
е някога е правило“, казва оше Бобева.

Навсякъде в Холивуд вече се говори 
за Мария Бакалова и винаги се слага 
„българската актриса Мария Бакалова“. 
Това пък казва актьорът Антон Касабов.

От 25 години той търси своето място в 
Холивуд. Казва, че за една малка роля се 
борят над 3 хиляди актьори. А той вече 
вижда ефектът „Мария Бакалова“ в Хо-
ливуд.

„Моите агенти, които ми пращат кас-
тинги, вече сценаристите на тв шоута и 
по филмите не пишат руснак или прос-
то някаква от бившия Съветски съюз, а 
пише специфично България, търси се 
български актьор, да говори български.

Оскари 2021: Рекордна  
скука без българско чудо
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Къде 
отидоха 
наградите
Най-добър филм: 
 „Земя на номади“

Най-добра актриса в главна роля: 
 Франсис Макдорманд –  „Земя на номади“

Най-добър актьор в главна роля: 

 Антъни Хопкинс – „Бащата“

Най-добър режисьор: 
 Клои Джао - „Земя на номади“

Най-добра актриса в поддържаща роля: 

 Юн Ю-Джун - „Минари“

Най-добър актьор в поддържаща роля: 
 Даниел Калуя – „Юда и черният месия“

Най-добра кинематография: 
 „Манк“

Най-добър анимационен филм: 
 „За душата“

Най-добри визуални ефекти: 
 „Тенет“

Най-добър чуждоезичен филм: 
 „Още по едно“

Най-добър оригинален сценарий: 
 Емералд Фенел – „Момиче с потенциал“

Най-добър дизайн на костюми: 
 „Черното дъно“

Най-добра оригинална песен: 
 Fight for You – „Юда и черният месия“

Най-добър адаптиран сценарий: 
 „Бащата“

X„За няколко 
месеца тя направи 
толкова много 
за България, 
колкото нито едно 
правителство е 
някога е правило“

Липсата на Оскар не можа да 
развали настроението на 
Мария Бакалова и тя се заба-

влява с куп звезди на афтърпарти-
то след церемонията.

Бургазлийката купонясваше заед-
но с Аманда Сейфрид и датския ре-
жисьор Томас Винтерберг. По-късно 
през вечерта Мария смени зашеме-
тяващата рокля на „Луи Вюитон“ с 
втора, много по-къса рокля, отно-
во в бяло. Тя бе забелязана рамо до 

рамо с милиардерската наследница 
Парис Хилтън и певицата Риана. Ек-
ранната Тутар съчета тоалета с чифт 
сребристи обувки на високи токове 
и чанта в тон от змийска кожа.

По време на самата церемония Ба-
калова бе с агента си Кейд Хъдзън, с 
когото тя работи след ролята си в 
„Борат". Хъдзън е агент още на Се-
бастиан Стан, Ема Робъртс, Зак Еф-
рън, Бритни Спиърс, Гуинет Полтроу 
и други.

Мария купонясва с куп звезди след церемонията

Ефектът „Бакалова“ 
в Холивуд: Все повече 
роли за българи

От ляво надясно: Мария 
Бакалова с Парис Хилтън, Томас 
Винтерберг, Аманда Сейфрид, 
с H.E.R.

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Снимки: Twitter

Снимка: Twitter

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Доказано е (исторически и ста-
тистически) през годините, че 
спестовните сметки в банки-
те не могат да бият инфлаци-
ята в дългосрочен план, неза-

висимо колко висока лихва ви плащат. 
Банковите спестовни сметки са добри за 
краткосрочни спестявания (пари, кои-
то събирате, за да си купите нещо опре-
делено или за почивка) и за т.нар. бели 
пари за черни дни – ликвидни сред-
ства за спешни случаи. За да могат дъл-
госрочните ви (пенсионни) спестява-
ния да бият инфлацията, единственият 
начин е да инвестирате във фондовата 
борса. За съжаление повечето българи, 
с които говоря, се страхуват от фондо-
вия пазар и не смеят да инвестират там, 
тъй като нямат добри познания по въ-
проса, или пък отиват в другата край-
ност – доверяват се сляпо на някой друг 
да управлява парите им.

Едно неотдавнашно проучване на 
трима университетски професори за-
ключава, че когато американците се съ-
ветват с финансов консултант, те биват 
постоянно, отново и отново, насочвани 
към продукти, които са по-добри за фи-
нансовия съветник, отколкото за клиен-
та. Това, разбира се, се случва, защото 
някои инвестиционни продукти

носят огромни комисиони
на финансовите „специалисти“, които ги 
продават. Този факт подтиква консул-
тантът да ви насочи към закупуване на 
продукти, които ще напълнят неговия 

джоб с хиляди долари, но в повечето 
случаи ще докарат финансовото ви със-
тояние до лошо положение, защото той 
не се съобразява с вашата лична ситуа-
ция.

Първият знак за нечестен финансов 
съветник е някой, който много ентуси-
азирано ви предлага да закупите опре-
делен продукт от него, но не споменава 
и дума за комисионите, които ще полу-
чи в резултат от сделката. Особено пък 
ако вие го попитате „право, куме, в очи“ 
какъв хонорар или комисиона ще по-
лучи той, при условие че вие закупите 
този продукт, и консултантът откаже да 
разкрие печалбата си (независимо как-
во лицемерно обяснение ви дава като 
причина, поради която не може да ви 
каже колко пари ще направи от вашата 
инвестиция) – бягайте и не се обръщай-
те назад!

Ето защо аз винаги съм насочвала же-

лаещите да влагат средствата си във 
фондовия пазар да търсят съвет само от 
консултанти, за чиито услуги се запла-
ща почасово – fee only �nancial advisors. 
Понякога може да се наложи да платите 
дори и $200/час за финансов съветник с 
безупречна репутация, но това със си-
гурност

ще ви излезе по-евтино
от хилядите долари, които ще загуби-
те през годините, ако се доверявате на 
консултанти, които не са нищо повече 
от продавачи на инвестиционни про-
дукти, получаващи заплатата си от ко-
мисиони. Финансовите съветници, чий-
то единствен доход е почасовата такса, 
която вие им плащате, са заинтересова-
ни единствено от вас и вашата лична си-
туация и как да направят парите ви да 
растат и да подсигурят вашето бъдеще.

Те няма да ви предложат да закупите 

инвестиционни продукти, които не са 
подходящи за вашата ситуация, само за-
щото даден продукт би им донесъл ог-
ромна комисиона. Колкото по-добре те 
се погрижат за вас, толкова е по-голя-
ма вероятността да се върнете при тях 
за съвет или да изпратите приятелите 
и членове на семейството си при тях за 
разлика от консултантите, които приби-
рат огромни комисиони – една сделка 
им е достатъчна да изкарат от вас толко-
ва пари, колкото един fee only �nancial 
advisor би изкарал след няколко години 
работа за вас. За да намерите близо до 
вашето населено място финансов съвет-
ник, за чиито услуги се заплаща един-
ствено почасова такса, отидете на http://
www.napfa.org/ и въведете вашия по-
щенски код. Това е уебсайтът на National 
Association of Personal Financial Advisors 
– Националната асоциация на личните 
финансови съветници.

Вашите 
пари

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

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Как да попречите на друг да се 
облажи от вашите инвестиции

XНяколко съвета, които ще ви държат 
настрана от неподходящи съветници

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Р
ъстът на цените на жилищата 
в САЩ и затягането на предла-
гането заплашват да охладят 
най-горещия жилищен пазар 
отвъд Океана от 15 години на-

сам, карайки притеснените купувачи на 
имоти да заемат изчаквателна позиция, 
пише Wall Street Journal.

Средната цена на съществуващите 
жилища е нараснала до 329 100 долара 
през март, което е нов връх, сочат дан-
ни на Националната асоциация на бро-
керите на недвижими имоти (NAR). Ми-
налия месец цените са се повишили със 
17,2% на годишна база, което е най-голе-
мият скок на цените от началото на во-
денето на статистика от NAR през 1999 
г. Тe нe пpocтo ca дocтигнaли дo нaй-
виcoкaтa cи cтoйнocт в иcтopиятa, нo ca 
и зaпoчнaли дa ce paзпpoдaвaт c нaй-
бъpзия тeмп в иcтopиятa.

Нарастването на цените в съчетание с

недостатъчните 
наличности

отнема част от парата на пазара в на-
чалото на активния пролетен сезон на 
продажбите.

NAR съобщи в четвъртък, че продаж-
бите на съществуващи жилища са нама-
лели с 3,7% през март спрямо февруари, 
което е втори пореден месец на намаля-
ване на продажбите.

Ограниченията пред предлагане-
то създават ожесточена конкуренция, 
при която жилищата остават на паза-
ра за по-кратко време, отколкото кога-
то и да било. Обичайното жилище, про-
дадено през март, е останало на пазара 
само 18 дни, което е най-бързият темп 
на продажби в историята, сочат данни-
те на NAR.

„Намаляването на продажбите не се 
дължи на изчезване на търсенето. То 
остава силно. Липсата на наличности е 
пречка за продажбите“, коментира Ло-
рънс Юн, главен икономист на NAR.

Лютата зима през февруари, включи-
телно повсеместните спирания на тока 
в Тексас, изглежда не е оказала толкова 
голямо въздействие върху продажби-
те на жилища, показват данните на NAR. 
Купувачите са се почувствали изтласка-
ни от пазара от други купувачи.

Пролетта е сезонът, в който много 
американски семейства опитват да ку-
пят жилища, за да могат да се нанесат в 

тях преди началото на новата учебна го-
дина. Това е една от причините сезонът 
да е

най-натовареното 
време в годината

Някои имотни анализатори смятат, 
че наличностите вероятно ще нараснат 
през идните месеци, тъй като продава-
чите опитват да се възползват от сезон-
ната активност. Растящият дял на вак-
синираните също вероятно ще успокои 
страха на продавачите от потенциалния 
риск да допуснат непознати на оглед в 
дома им.

През март предлагането е нараснало 
до 1,07 млн. жилища за продажба, кое-
то е с 3,9% повече спрямо февруари. То 
обаче е с 28,2% под нивото на наличните 
жилища през март 2020 г. При запазване 
на настоящия темп на продажбите, ще 
са необходими 2,1 месеца за изчерпва-
не на наличните жилища на пазара.

Жилищният пазар постигна бум през 
2020 г., като продажбите на имоти дос-
тигнаха най-високото си ниво от 14 го-
дини насам благодарение на ниските 
лихви и на новото търсене на жилища, 
породено от пандемията от COVID-19.

Рекорден скок на цените 
на жилищата в САЩ
XИмотите са се повишили със 17% за година - най-много, откакто се води статистика

https://www.msbinsuranceagency.com/
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
СЗО обяви, че COVID 
пандемията се засилва

Пандемията от коронавирус се за-
силва. Това обяви на брифинг в 
Женева генералният директор на 

Световната здравна организация Тедрос 
Гебрейесус. „В световен мащаб панде-
мията от COVID-19 продължава да се за-
силва. Отчита се увеличаване на заразе-
ните за девета поредна седмица, има и 
ръст на смъртните случаи за шеста по-
редна седмица. Имаше почти толкова новозаразени в световен мащаб миналата 
седмица, колкото в първите пет месеца от пандемията“, обяви той.

COVID-19 в Индия:  
Мор и масови кремации

Рязък скок на заболелите от 
COVID-19 в Индия доведе до не-
достиг на кислород и лекарства, 

както и на свободни легла в болниците. 
Много пациенти са принудени да се ле-
куват вкъщи, а на черния пазар цените 
от основни лекарства и бутилки кисло-
род скочиха в пъти, шири се и търговия 

с фалшиви лекарства. Медии публикуваха снимки от масови кремации на почи-
нали от ковид, като отбелязват, че паркове са били превърнати временно в кре-
маториуми.

Израел регистрира нула 
смъртни случаи за ден
Израел регистрира нула смъртни 

случая от COVID-19 за последно-
то денонощие за първи път от 10 

месеца насам. До момента в страната 
са регистрирани 6346 смъртни случая 
от коронавирус. За последно в страна-
та имаше нула смъртни случая миналия 
юни месец, когато след продължите-
лен локдаун успяха почти да елимини-
рат болестта. Здравните власти в страната са категорични, че сегашният успех се 
дължи на масовата ваксинация.

Изчезнала подводница бе 
открита сцепена на три

Останките от потъналата преди 
седмица индонезийска подвод-
ница „Нангала“ са открити на 

морското дъно край Бали. Всички 53-ма 
членове на екипажа са мъртви, обявиха 
индонезийските въоръжени сили. Под-
водницата е разбита на най-малко три 
части и се намира на дълбочина от 838 
метра. Индонезийският главнокоманд-

ващ военноморските сили изключи катастрофата да се дължи на човешка греш-
ка. Причините за потъването на „Нангала“ остават неясни.

Папараци уловиха бременната 
Меган на разходка
Папараци уловиха бременната 

херцогиня на Съсекс Меган Мар-
къл по време на разходката й с 

порасналия Арчи. Кадърът е направен 
в слънчев Лос Анджелис, а на снимка-
та се вижда наедрялото коремче на съ-
пругата на принц Хари. Кадърът, който 
се разпространява в социалните мрежи, 
предизвика дебат, насочен към това, че 
Маркъл е гушнала Арчи, съобщава кана-
лът „Royal News“. Някои потребители отбелязаха недоумението си от факта, че 
херцогинята не придружи принц Хари на погребението на дядо му, но може да 
носи момченцето си.

https://www.krilchev.com/
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В 
следващите пет години в САЩ 
се очаква да затворят 80 000 
магазини. Това е прогнозата 
на нов дoклaд, пyбликyвaн oт 
aнaлизaтopa нa UВЅ Maйкъл 

Лacep, чиитo пpoгнoзи пoкaзвaт, чe oб-
щият бpoй мaгaзини щe нaмaлee oт 878 
000 пpeз 2020 г. дo 797 000 дo 2026 г.

Oщe в нaчaлoтo нa пaндeмиятa пpeз 

2020 гoдинa UВЅ пpoгнoзиpa, чe 100 
000 мaгaзинa в CAЩ щe зaтвopят вpaти 
дo 2025 г. нa фoнa нa нeиcтoвия бyм нa 
eлeктpoннaтa тъpгoвия. Пaндeмиятa щe 
дoвeдe дo тpaйнo пpoмeнянe нa нaви-
цитe нa пaзapyвaнe и щe ycкopи зaвиcи-
мocттa oт eлeктpoннaтa тъpгoвия зa 
cмeткa нa физичecкoтo пaзapyвaнe.

„Hapeд c нopмaлизиpaнeтo нa cитya-

циятa, cмятaмe, чe пpeдизвикaтeлcтвaтa, 
пpeд кoитo ca изпpaвeни тъpгoвцитe нa 
дpeбнo, щe cтaнaт пoвeчe“, пишe Лacep.

Пpoгнoзитe нa UВЅ пpeдpичaт мpaчнo 
дeceтилeтиe зa тъpгoвиятa нa дpeбнo.

Cпopeд дoклaд нa Соrеѕіght Rеѕе-
аrсh, цитиpaн oт СNВС пpeди няколко 
месеца, пpиблизитeлнo eднa чeтвъpт 
oт aмepикaнcкитe мoлoвe щe зaтвopят 
пpeз cлeдвaщитe тpи дo пeт гoдини.

Мооdу'ѕ Аnаlуtісѕ oчaквa oкoлo 135 
милиoнa квaдpaтни мeтpa пpocтpaнcтвo 
в peгиoнaлнитe мoлoвe дa cтaнaт 
cвoбoдни пpeз тoвa вpeмe.

И мaкap чe зaтвapяниятa нa мaгaзини 
мoжe дa ca ce зaбaвили лeкo, нивaтa нa 
cвoбoдни paбoтни мecтa нa дpeбнo вce 
oщe ca близo дo ceдeмгoдишeн вpъx и 
гoлeмитe мapки oбявиxa

нaд 12 000 зaтвapяния
нa мaгaзини caмo пpeз 2020 г.

В същото време производствени-
те цени в САЩ се повишиха с пове-
че от прогнозите миналия месец, кое-
то показва, че инфлационният натиск 
продължава да се засилва, съобщи 

Bloomberg. Министерството на труда 
обяви, че индексът на производствени-
те цени при крайното търсене (PPI) се е 
увеличил с 1% през март в сравнение с 
предходния месец след 0,5% ръст през 
февруари. 

Повишението е два пъти по-голямо от 
средната прогноза в проучване на ико-
номисти, като нарастване е отчетено 
при разходите за стоки и услуги.

Цената на стоките се покачи с 1,7% 
през март, като повече от 25% от тази 
печалба се дължи на скока с 8,8% в це-
ните на бензина. Разходите за услуги се 
повишиха с 0,7% за трети пореден път, 
подхранвани от увеличените маржове 
при търговците на дребно и търговци-
те на едро.

По-рано данните показаха, че търгов-
ският дефицит на САЩ е достигнал ре-
кордно високо ниво през февруари, тъй 
като икономическата активност се въз-
становява по-бързо в сравнение с дру-
ги страни и може да остане висока тази 
година, като се очаква мащабната фи-
скална помощ да стимулира най-бързия 
растеж от близо четири десетилетия.

До 5 години: 80 000 магазина 
ще затворят в САЩ
XAнализаторите прогнозират мрачно бъдеще за търговците на дребно
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Б
ългарско приложение се на-
сочи към привличане на рис-
ков капитал в САЩ и вече се 
листва в платформа за търсе-
не на инвеститори. Worddio е 

мобилно приложение за изучаване на 
чужди езици, а негов основател е Иван 
Манев. Той обясни, че в началото ком-
панията е изпитвала трудности в нами-
рането на инвеститори както в Бълга-
рия, така и в Източна Европа, но вярва, 
че след преориентирането си към Щати-
те, Worddio ще започне още по-бързо да 
преследва успеха.

В САЩ вече е регистрирано амери-
канско дружество, което придобива из-
цяло българската фирма и вече е в ро-
лята на компания майка.

„Мобилното приложение за учене на 
чужди езици Worddio е една от малкото 
компании, на които пандемията се отра-
зи добре. През последното тримесечие 
на миналата година потребителите са 
се удвоили, а в първото тримесечие на 
тази са се удвоили още веднъж“.

„Надяваме се да поддържаме този 
темп. Не е невъзможно“, сподели Иван 

Манев пред BloombergTVBULGARIA.
Той обясни и че в началото на родна 

почва идеята не е могла да намери хора, 
които

да повярват в нея
„Ние предлагаме нещо различно, 

трябва да се има и предвид, че в Бълга-
рия няма скалирал B2C бизнес и това е 
нещо, което спира инвеститорите. Всеки 
един инвеститор иска не просто да ин-

вестира в един стартъп, а и да доприне-
се за развитието му“, убеден е Иван Ма-
нев.

Той обясни и че платформата, в коя-
то компанията е пусната в Щатите, дава 
възможност обикновени хора да ин-
вестират техни пенсионни спестявания. 
„Там е малко по-различна системата, от-
колкото при нас. В САЩ всеки един чо-
век има право да определи сам къде да 
бъдат инвестирани неговите средства. 
Ние се листнахме на такава платфор-
ма, в която от другата страна стоят хора, 
които имат възможност да инвестират“, 
сподели още иноваторът.

Създадетелят на мобилното приложе-
ние разкри, че до няколко месеца ще бъ-
дат включени и няколко нови подобре-
ния.

„Първото нещо, което ще добавим, е 
„premium content“, което ще се състои 
в специализиране на флаш карти, които 
ще бъдат едноезични. Тоест, няма да се 
чува думата и преводът, както досега, а 
думата и нейното пояснение, включено 

в изречение“, това допълнение по думи-
те на Иван Манев ще бъде за малко по-
напреднали в езика.

Другите подобрения, по които работи 
компанията, са разработването на спе-
циализирани карти, прикрепени към ау-
диокниги, и цялостно hands-free прежи-
вяване.

„Нашите идеи са за глобално покри-
тие, с тези 34 езика, които предлага при-
ложението, ние покриваме 90% от насе-
лението по света.“

Българско приложение 
привлича капитал в САЩ
XСъздателите му отчитат двоен ръст на 

потребителите по време на пандемията

Иван Манев 
Сн.: SoundCloud

Сн.: Worddio

http://imgtrucking.com
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У
крайна отбеляза 35 години от 
най-тежката катастрофа в исто-
рията на ядрената енергетика. 
Украинският президент Воло-
димир Зеленски призова меж-

дународната общност да работи съвмест-
но, за да гарантира ядрената сигурност и 
да избегне повторение на катастрофата в 
Чернобил.

„Експлозията в централата в Чернобил 
и последствията й промениха света“, каза 
Зеленски по време на посещение в забра-
нената зона около авариралата АЕЦ. „На-
шата задача е да превърнем забранената 
зона в зона на възраждане“ и „да напра-
вим всичко“, за да се избегне подобна ка-
тастрофа в бъдеще, добави той.

На 26 април преди 35 години в 01,23 ч. 
реактор номер 4 на централата, намира-
ща се на около 100 километра от Киев, се 
взривява по време на тестване на самоза-
хранваща система за сигурност.

Изразено в цифри
измерението на тази катастрофа е след-
ното:

10 - толкова дни продължи да гори яд-
реното гориво след взрива, при което в 
атмосферата бяха изхвърлени радиоак-
тивни елементи. Според някои оценки те 
са замърсили до три четвърти от Европа, 
но най-вече пострадаха Украйна, Беларус 
и Русия.

14 - на тази дата през месец май 1986 г. 

съветският лидер Михаил Горбачов за 
първи път публично говори за случило-
то се, след като съветските власти се оп-
итват да укрият какво е станало в центра-
лата.

116 000 - това е броят на евакуираните 
през 1986 г. заради катастрофата от зона-
та около централата.

230 000 - още толкова души са еваку-
ирани в идните години.

600 000 - броят на ликвидаторите на 
последиците от катастрофата, които са 
изпратени на място със слаба или почти 
никаква защита.

100 000 - според Грийнпийс толкова са 
към 2006 г. смъртните случаи, предизви-
кани от катастрофата. Научният комитет 
на ООН обаче признава официално само 
тридесетина умрели сред работниците 
и пожарникарите в резултат на високата 
радиация веднага след експлозията.

2000 - до декември на тази година АЕЦ 
„Чернобил“ продължава да произвежда 
електричество. Тогава последният дейст-
ващ реактор е спрян под натиска на Запа-
да.

2,1 - толкова милиарда евро, финанси-
рани от международната общност, са вло-
жени в изграждането гигантски стоманен 
саркофаг, поставен в края на 2016 г. над 
Четвърти реактор на централата и въве-
ден в експлоатация през 2019 г., за да не 
изтича радиация оттам.

24 000 - след толкова години власти-
те смятат, че хората ще могат да живеят в 

пълна безопасност в зоната на Чернобил. 
Но въпреки това мястото привлича все 
повече туристи, а Киев иска да го впише в 
световното културно наследство на ЮНЕ-
СКО. Поради почти пълната липса на чо-
вешка дейност в района там изобилстват 
флората и фауната.

Чернобил предупреждава 
и вдъхновява

Обширната и пуста Чернобилска заб-
ранена зона около мястото на най-тежка-
та ядрена авария в света е мрачен памет-
ник на човешките грешки. Въпреки това 
35 години след експлозията на ядрен ре-
актор украинците намират в нея вдъхно-
вение, утеха и източник на доходи.

След като роботи вътре в купола за-
почнаха да демонтират реактора, местни 
служители изпитаха ново чувство на оп-
тимизъм за съдбата на зоната. „Това е мяс-
то на трагедия и памет, но е и място, къ-
дето можеш да видиш как човек може да 
преодолее последиците от глобална ка-
тастрофа“, каза украинският заместник-
министър на околната среда Бохдан Бо-
руховски.

„Искаме да се появят нови възприя-
тия, че това не е забранена зона, а зона за 
развитие и съживяване“, добавя той пред 
„Асошиейтед прес“. За него тези възприя-
тия включват насърчаването на туризма.

„Нашият туризъм е уникален, той не се 
вмества в класическата концепция за ту-
ризъм“, каза министърът и добави: „Това е 

зона за размишления и осмисляне, зона, 
където може да се види въздействието на 
човешка грешка, но може да се види и ге-
роизмът, който я поправя“.

35 години по-късно: Трагедията 
„Чернобил“ в цифри
X600 000 души се борят с последиците, за да защитят света

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Туризмът в Чернобилската зона се 
увеличи двукратно след пожъналия 
успех телевизионен минисериал от 
2019 г. и украински служители се на-
дяват, че нивото на интерес ще се за-
пази или ще нарасне, след като отми-
не глобалната пандемия.

Един от основните магнити за ту-
ристите е да видят руините на При-
пят, някога модерен град с 50 000 жи-
тели, който сега лежи в разруха и е 
обрасъл с бурени. Сега върви рабо-
та по изграждането на пътеки, за да 
може посетители по-лесно да обика-
лят сред руините.

Чернобилската АЕЦ не работи, но 
все още остава да се свърши много 
работа в изведената от експлоатация 
централа. Боруховски каза, че всич-
ките четири реактора трябва да бъ-
дат демонтирани до 2064 г.

Украйна е решила също обезлю-
дената зона да стане централизира-
но хранилище за отработено ядрено 
гориво от останалите четири атомни 
електроцентрали в страната, което 
да бъде открито тази година. Доско-
ро отработеното гориво се изпраща-
ше в Русия.

Туризъм сред 
радиация

http://www.bulstate.com/
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Всяка година едно и също: излезе ли класацията на „Ре-
портери без граници“, и се започват политическите тълкува-
ния. Опозицията вика: в България свобода на словото няма, 
управляващите отвръщат: има, има. Даже наскоро Бойко Бо-
рисов обяви, че „свободата на словото в България е най-сво-
бодна“, нали помните.

Аргументите в тая посока пак всяка година са едни и същи: 
не може България да дели места със страни, в които журна-
листите са физически ликвидирани. А пък у нас всеки може 
да си говори, каквото си иска. Et voila – свобода на словото.

Дали всеки може да си говори, каквото си иска? Я питайте 
Мартин Осиковски, който от свобода на словото си загуби 
работата, а академичното ръководство на УНСС му иска до-
казателства, че посещението на Бойко Борисов с водачи на 
листи на ГЕРБ, няколко дни преди изборите, е предизборна 
проява.

За друго ми е думата обаче: няма ли свободна журналисти-
ка в една страна, е силно възможно, да не кажа почти сигур-
но, че няма свободно общество. Ама не свободно в смисъл 
да иде да вика някъде „Оставка“, а свободно да разбере защо 
трябва да си потърси правата. 

Чрез журналистите обществото задава въпроси и търси 
отговори на онези, чрез които управлява. Т.е. гражданинът 
е в центъра на тая работа. Веднъж на избори овластява едни 
люде, за да управлява собствената си съдба чрез тях. А после 
чрез други люде държи тия избраните отговорни. 

Какво виждаме тия дни: лидерите на двете партии, полу-
чили най-голяма подкрепа на изборите преди 20 дни, кате-
горично отказват да отговарят на въпроси. И двамата се ока-
заха барикадирани и дълбоко скрити в покоите си, без дори 
намек за пробив на укритието.

А въпросното укритие, знаете, е съвсем „публично и про-
зрачно“. Явяват се на живо във фейсбук, държат речи, гле-
дат кръвнишки, показват си патериците. После излъчването 
спира. И изтича безкритично по телевизиите.

И двамата имат охрана срещу въпроси. Единият охранител 
е партийният ПР. Другият - глас зад кадър, на когото Слави 
Трифонов му каза, че добре го снима с личния му телефон. И 
го похвали, че „много хубави въпроси“ е започнал за задава. 
Въпросите бяха в стил: „как ги постигате тия успехи, другарю 
директор“. ПР екипът на ГЕРБ пък вече дори няма нужда да 
задава въпроси на Борисов, той декламира това, което си е 
наумил. 

Всъщност, ето това е 112-то място по свобода на слово-
то. И то е проблем на цялото общество. Защото то чува само 
това, което актуалният политически лидер иска да се чуе. Ре-
пликите към него са подавани от подвластни партийци. А 
медиите така или иначе ще ги завъртят в ефир.

И подобно отношение към иначе възвеличавания суверен 
е не просто обида, то е кражба на свободната воля. Която се 
извършва като оная закачка с чашките и топчето „тука има 
– тука нема“, която зевзеците преди години разиграваха по 
чакалните на селските автогари. Скриват топчето на сувере-
на.... съвсем пред очите му. Той си мисли, че всичко вижда. И 
накрая вдига чашката... под нея няма нищо. 

Няма по-банален цитат в тая ситуация от познатия до бол-
ка извод на Оруел: Войната е мир. Свободата е робство. Не-
вежеството е сила. 

Можем да продължим: прозрачността е задкулисие, фейс-
бук лайфът е укритие и т.н. 

Не знам дали „Има такъв народ“ е инженерен проект, ка-
къвто въпрос прозвуча тая сутрин, ако не се лъжа, в Нова 
телевизия. Знам едно: и ГЕРБ, и „Има такъв народ“ усвоиха 
модела на ДПС. Преди години, когато Ахмед Доган не беше 
почетен, а действащ председател на партията, почти никога 
не се появяваше на пресконференции. Действаха партийни-
те подизпълнители и следваше мълчание.

Струва ми се, че тогава той мълчеше, за да избегне въпро-
си, поради липсата на Фейсбук. Сега те избягват въпроси на 
живо във Фейсбук.

ПОЛИНА 
ПАУНОВА*

Барикадирани 
лидери

*Авторката е журналист в „Свободна Европа“, коментарът е 
публикуван в личния й профил във Фейсбук.

 блог

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

„Съсипаха ни 
живота – ще си 
умрем с маски, ще 
се ваксинираме 
доживотно и няма да 
има футбол.“

Ексдепутатът 
от ГЕРБ и бивш 

конституционен 
съдия Георги 

Марков коментира 
ежедневието в 

контекста на 
новината за 
създаване на 

футболна Суперлига

„Бистришкият тигър е един най-
обикновен страхлив заек от Банкя.“

Така депутатът от „Има такъв народ“ 
Филип Станев коментира отсъствието 

на Бойко Борисов от заседанието на 
парламента

„Никога през живота си не съм 
бил пиян. Боли ме. Не мога да 
дам пресконференция, за да 
кажа: „Не съм алкохолик“.

Бившият председател на 
Еврокомисията Жан Клод Юнкер 

отрича твърденията за тежкото 
му пиянство

„Кой ви каза, че избират Бойко Борисов? 
Да е жив и здрав проф. Константинов. 
Повече няма да кажа нищо по този 
въпрос.“
Това депутатът от „Има такъв народ“ Мика 

Зайкова отговори на въпрос защо хората 
избират Борисов вече 10 години

„Аз ще се върна един ден.“
Премиерът в оставка Бойко Борисов, докато 

представя проектоправителството на ГЕРБ, 
което не получи подкрепа

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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от хората във Велико-
британия, които са си 
взели кучета по време 
на пандемията, възна-
меряват да ги изоставят. 
В страната има 12 млн. до-
макинства с куче, докато 
преди пандемията техният 
брой беше 9 млн. Много 
поданици на Нейно вели-
чество решиха да се сдо-
бият с домашен любимец, 
за да се справят по-до-
бре със самоизолацията. 
Но след първоначалния 
възторг, отговорностите, 
изглежда, са натежали на 
някои нови стопани.

души изка-
раха 40 дни 
в пещера в 
доброволна изолация. 
Осем мъже и седем жени 
участваха в социален 
експеримент в тъмна, 
влажна и дълбока пе-
щера. В края на миналата 
седмица те се върнаха към 
нормалния живот след 
края на самоизолацията 
си в Пиренеите. Добровол-
ците, сред които има би-
жутер, лекар, преподава-
тел по математика, нямаха 
никаква връзка с външ-
ния свят.

метра е дължи-
ната на огро-
мна суперяхта, 
която премина 
през тесните 

канали в Нидерландия. 
Плавателният съд, по-
строен от нидерландска-
та компания „Feadship“, е 
транспортиран за първия 
си тест от корабострои-
телницата през тесните 
канали до пристанището 
в Ротердам. Пътуването е 
отнело четири дни, а ко-
рабът определено е бил 
впечатляваща гледка за 
жителите на всички насе-
лени места по пътя.

 в цифри

от хората във Велико-
35%

$350 000 

астронавти има вече на 
Международната косми-
ческа станция, след като 
пилотираният кораб 
„Дракон“ на американ-
ската компания „Спей-
сЕкс“ с четирима астро-
навти на борда се скачи 
с нея. Ракетата носител 
„Фалкон-9“ изведе „Дра-
кон“ в орбита от космод-
рума Кейп Канаверал в пе-
тък. Това е трети полет на 
„Дракон“ към МКС с екипаж на 
борда. Първият полет беше на 
30 май миналата година, а вторият 
- през ноември.

11 94

15
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З
наете ли, че бръчките в облас-
тта на брадичката подсказват 
за негативно мислене, про-
блеми с теглото и щитовидна-
та жлеза? Въпреки че бръчките 

са част от процеса на стареене, нашите 
навици, свързани с грижа за кожата, на-
чин на хранене, консумация на алкохол 
и т.н., могат да ускорят процеса на тях-
ната поява.

Малките гънки по лицето идват с го-
дините, но има и такива, които издават 
здравословни проблеми или предраз-
положеност към определени заболява-

ния. Може би лицето ще ви подскаже 
нещо, което още не знаете.

За какво подсказват едни от най-чес-
то срещаните бръчки по лицето, вижте в 
следващите редове.

Хоризонталните бръчки на челото 
често биват наричани „тревожни“. По-
мислете

дали стресът 
е всекидневие за вас

Опитайте се по-често да се отдавате 
на занимания, които да ви разтоварят 
от ежедневното напрежение. Тази об-
ласт на лицето е свързана и със стомаха. 
Обърнете внимание и на начина си на 
хранене. Консумирате ли твърде много 
захар, вредни мазнини, а може би дори 
не пиете и достатъчно вода.

Бръчките между веждите ги наричат 
„бръчки на гнева“, което подсказва, че 
трябва по-малко да изпитвате гняв и ко-
гато сте под въздействието на емоции, 
по-малко да правите мимики в тази част 
на лицето. От друга страна, те подсказ-
ват, че трябва да обърнете внимание на 

здравето

на черния дроб 
и панкреаса

Добавете към менюто си повече зе-
лени зеленчуци, плодове и пълнозър-
нести храни. Намалете консумацията 
на кафе, пикантни храни и сол, захар и 
сладкиши.

Бръчките в ъгълчетата на очите (пачи 
крак) се срещат при всеки, кой-
то се смее често. Когато са 
едва забележими, това е 
съвсем нормално, но ако 
са по-дълбоки, може да 
подсказват за проблеми 
със зрението. Те са свър-
зани и с някои органи 
като стомах, бъбреци 
и черния дроб. Обърне-
те внимание на хранене-
то и спортувайте повече. Не 
на последно място, прилагайте 
крем за околоочен контур.

С бръчки под очите се събуждаме вся-
ка сутрин, особено когато сме недоспа-
ли. Но ако вашите са трайни, опитайте се 
да консумирате повече свежи плодове, 
зеленчуци, да пиете достатъчно течно-
сти през деня. Бръчките под очите могат 
да подсказват за проблеми с бъбреците 
и циркулацията на кръвта.

За да подобрите 
кръвообращението

се отдайте на масажи, спортни актив-
ности, йога.

Бръчки на смеха се срещат при пози-
тивните личности, които постоянно се 
усмихват или смеят. От друга страна, ако 
не сте от най-усмихнатите, но бръчките 
са налице, това може да подсказва, че 
панкреасът ви се нуждае от повече вни-

мание, както и нервната система и дебе-
лото черво. Добавете към менюто си по-
вече боровинки, череши, грозде, чесън, 
спанак, храни, богати на фибри и вита-
мин D. Не на последно място, спорту-
вайте достатъчно и

пийте повече течности
Бръчки над горната устна по-често 

се срещат при пушачите, но тази зона 
е свързана и с далака. Консу-

мирайте повече моркови и 
риба. Ако не сте пушач, 

но вече сте забелязали 
първи бръчки над гор-
ната си устна, опитай-
те да не консумирате 
горещи напитки и не 

пийте със сламка.
За да започнете битка 

с бръчките, си правете ма-
саж на лицето. При него се 

подобрява кръвообращението 
и лимфният поток, тонизират се муску-
лите. Полезно е да се правят масажи два 
пъти годишно по 10-15 сеанса и по един 
поддържащ в месеца. Полезни козме-
тични процедури за след 35 г. са почист-
ване, парафинови апликации, дълбока 
дихратация, йонофореза, криомасаж, 
микролифтинг, пилинг.

Младостта на кожата се удължава с 
екстракт от сибирски женшен, настой-
ка от хмел, коприва, шипка, сок от алое, 
витамините А, С, Е. Те може да се съдър-
жат в козметичните ви продукти или да 
ги приемате в натурален вид и като ам-
пули.

Вместо нощен крем подарете на ли-
цето си маска от леко загрято сусамово 
масло. За стягане ще ви помогне маска с 
жълтък и мед или с цедено кисело мля-
ко.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Типът „пачи крак“ е свързан с някои заболявания 
на стомаха, бъбреците и черния дроб

Скритият език 
на бръчките: 
Какво ни казват

крак) се срещат при всеки, кой-
то се смее често. Когато са 
едва забележими, това е 
съвсем нормално, но ако 

и черния дроб. Обърне-
те внимание на хранене-
то и спортувайте повече. Не 
на последно място, прилагайте 

е свързана и с далака. Консу
мирайте повече моркови и 

риба. Ако не сте пушач, 
но вече сте забелязали 

първи бръчки над гор
ната си устна, опитай
те да не консумирате 
горещи напитки и не 

пийте със сламка.

с бръчките, си правете ма
саж на лицето. При него се 

подобрява кръвообращението 

http://lgway.net
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Gucci – един 
съвременник 
на 100 години

Тази година модната марка  
празнува едно столетие

100
- г о д и ш е н 
д и к т а т о р 
на мода-
та – това е 
Gucci. Тази 

година модната къща празнува едно 
столетие, но въпреки това дори и 
днес, през 2021 година, тя следва съ-
временния дух и успява да отгово-
ри на търсенията на младите поколе-
ния. В музикалните хитове днес пеят 
за Gucci. Неслучайно при представя-
нето на Resort колекцията си за 2022 
г. Алесандро Микеле, креативният ум 
на бранда, пусна своите модели под 
съпровода на Lil Pump и „Gucci Gang“, 
Rick Ross и Bhad Bhabie, които възпя-
ват зеления Gucci костюм.

Преразглеждането на историята на 
модната къща бе очаквано. Но през 
съвременен прочит – това е правило-
то на Микеле: „Младите хора интер-

претират Gucci по милион начини и 
има защо. Брандът е преминал през 
много различни времена. Но новите 
поколения гледат на марката като на 
продуктивна платформа, като на дес-
тинация“, каза Алесандро, цитиран от 
EVA. Той допълни, че новата колекция 
е мечтаното пост-пандемично бяг-
ство, за което мечтаем: „Това е плей-
граунд, в който има място за всички 
ни“, казва той. Друг интересен аспект 
на колекцията е използването на ем-
блематични елементи, форми и сим-
воли на модна къща Balenciaga. През 
последния месец се говори много за 
„колаборацията на века“, но всъщ-
ност представител на Gucci обясни 
пред медиите, че това е просто една 
идея на Микеле, който, с позволени-
ето на Демна Гвасалия, творчески ди-
ректор на Balenciaga, обединява две-
те естетики на брандовете.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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40
-годишен мъж измис-
ли и приложи схема, 
с която успя да отмък-
не над 100 милиона 
долара от Facebook и 

Google. И макар и съдът в Ню Йорк, който 
издава обвинителния акт на измамника, 
да не споменава имената на излъганите 
компании, все пак става ясно, че именно 
технологичните гиганти са станали лесна 
жертва на измамника.

Когато новината се появява в медиите 
през 2016 година, тя е толкова оскъдна, 
че предизвиква повече въпроси, откол-
кото дава отговори. Не ставаше ясно нито 
кои са ощетените компании, нито чия 
корпоративна самоличност е откраднал 
измамникът, за да заблуди жертвите си.

Разследване, проведено от журнали-
стите от „Форчън“ обаче, достига до същ-
ността на скандала. Детайлите от дело-
то говорят сами за себе си: оказва се, че 
дори най-богатите и технологично под-
готвени корпорации могат да се окажат 
жертви на елементарни измами.

В основата на всичко стои литовски 
гражданин на име Евалдас Римасаускас, 
който е на около 40 години, когато замис-
ля схемата за измама през 2013 г.

Римасаускас успява да открадне и фал-

шифицира имейли, фактури и фирмени 
печати на тайванската компания Quanta 
Computer, така че да заблуди корпора-
циите в САЩ, че е представител на азиат-

ския производител, с който те поддържат

редовни бизнес отношения
разказва webcafe.

Целта е да накара компаниите да пре-
ведат парите за поръчаното компютърно 
оборудване по негови сметки. И схемата 
се задейства. Докато ръководствата на 
фирмите осъзнаят в каква игра са заме-
сени, Римасаускас успява да прибере над 
100 милиона долара, които разпределя в 
няколко банки в Източна Европа.

Тези данни са подробно описани в об-
винителния акт, издаден от федералната 
прокуратура в Ню Йорк през декември 
2016 г. Три месеца по-късно службите по-
твърждават, че Римасаускас е арестуван в 
родината си, както и че са успели да въз-
становят голяма част от сумата. Информа-
цията за компаниите жертви така и не се 
разкрива.

Заподозреният мъж отхвърля всички 
обвинения. Адвокатите му се опитват да 
попречат на процеса по молба за екстра-
диция от Литва, като твърдят, че не може 
да се има доверие на съдебния процес в 
САЩ. Защитата му твърди, че агентите на 
ФБР са сплашвали Римасаускас по време 
на разпитите.

Quanta Computer, основана през 1988 г. 
в Тайван, е един от най-големите достав-
чици на части за американските техноло-
гични компании - включително за смарт-
часовниците на Apple и за Kindle-четците 
на Amazon.

В обвинителния акт на прокуратурата 
идентичността на Quanta е замаскирана 
като „Компания 1: азиатски производител 
на компютърен хардуер, основана в края 
на 80-те години“.

В края на март 2017 г. Quanta публично 
призна, че се е оказала замесена в схема-
та без вина, но отказа да разкрие допъл-
нителна информация за фирмите, които 
са били подведени от измамника (посо-
чен като „Компания 2")

чрез фалшиви фактури
изпратени от нейно име.

Министерството на правосъдието на 
САЩ все пак очертава „силуетите“ на 

жертвите - първата е „мултинационална 
технологична компания, специализира-
ла в услуги и продукти, свързани с интер-
нет“, а втората - „мултинационална корпо-
рация, предоставяща услуги в сферата на 
онлайн социалните мрежи“.

Няколко източници на американско-
то издание от службите за сигурност 
потвърждават, че втората компания е 
Facebook.

Именно нейните служители са се обър-
нали към прокуратурата в Манхатън (из-
вестна с успехите си в разследването на 
финансови престъпления), за да подадат 
сигнал за измама и да поискат помощ при 
възстановяването на сумите, платени по 
подправени фактури. Подобни сигнали 
за измама чрез кражба на корпоратив-
на или персонална идентичност са често 
срещани - случаят с Facebook обаче е уни-
кален по мащаба си.

От компанията на Марк Зукърбърг по-
твърждават, че са страна по делото: „Ус-
пяхме да си върнем по-голямата част от 
парите малко след инцидента и съдейст-
ваме на службите в разследването“, по-
сочва говорител на Facebook.

Втората голяма компания, попаднала в 
схемата на Римасаускас, се оказва Google. 
Интернет гигантът се оказва мишена по-
ради факта, че също като Facebook

прави огромни поръчки
за компютърни сървъри от Quanta.

„Засякохме измамата, в която беше по-
паднал нашият екип по управление на 
поръчките, като своевременно сигнали-
зирахме властите. Възстановихме сред-
ствата и се радваме, че проблемът беше 
разрешен“, казва говорител на Google 
пред американското издание.

Когато публична компания претърпи 
значима промяна в обстоятелствата на 
управление или финансови показатели, 
тя е задължена по закон да разкрие ин-
формацията пред инвеститорите си. По-
добно „материално събитие“, както го 
нарича юридическият жаргон, може да 
бъде свързано с напускането на изпъл-
нителен директор, проблеми с производ-
ството на структуроопределящ продукт 
или - както в този случай - измама за де-
сетки милиони.

Нито Google, нито Facebook обаче са 
декларирали пред Комисията за ценни 
книжа и борси, че са претърпели инци-
дент с неправомерни банкови преводи. 
100-те милиона долара загуба биха били 
унищожителни за повечето компании на 
борсата, но всъщност не представляват 
чак толкова сериозна дупка в бюджетите 
на двата технологични гиганта.

Въпреки че все повече компании се 
сблъскват с атаки от киберпрестъпни 
групировки, твърде малко мениджъри си 
позволяват да обсъждат проблема пуб-
лично: отчасти заради опасенията от за-
губа на престиж, отчасти - за да не пре-
дизвикват вторична вълна от атаки.

Предпазливото мълчание обаче не е 
оправдание за прикриване на съществе-
на информация - факт, който би могъл да 
доведе до срив на доверието дори в ги-
ганти като Facebook и Google.

Как се открадват $100 млн. 
от Facebook и Google

XВижте историята на една от най-големите кражби
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С
амотни жени, понякога и 
мъже, често преливат от щас-
тие, че съдбата и е изпратила 
най-после и на тях мечтаната 
любов. И то съвсем неочаква-

но – докато разглеждат какво ново има 
в Instagram или TikTok, с тях се свързва 
приятен мъж, започва непринуден раз-
говор, който съвсем случайно продъл-
жава и утре, и вдругиден, докато се въз-
цари близост, която изпълва с възторг 
романтичните души.

Схемите на тези измамници са попу-
лярни от години, но пандемията и общу-
ването онлайн доведоха до техния бум. 
Променят се и начините, по които атаку-
ват жертвите си и се възползват от наив-
ността им.

Те разработват

цял набор от похвати
с които да спечелят немалки суми от до-
верчиви и влюбчиви хора из Западна Ев-
ропа и САЩ.

Първата задача, разбира се, е да спе-
челят доверието на отсрещната страна, 
за да могат да я манипулират с лекота. 
Най-често на мушката попадат потреби-
тели, чиито профили в социалните плат-
форми подсказват, че са необвързани и 
не са в романтични отношения с никого.

Няколко седмици след първите раз-
менени реплики влизат в ход разноо-
бразни измами. Съобщават ви напри-
мер, че техен много, ама много близък 
познат, върти бизнес с криптовалути. 

Виртуалните пари са следващият голям 
хит на пазара и просто не можете да 
пропуснете да не си купите от тях и да 
станете неприлично богати. Само тряб-
ва да изпратите Х пари по еди-коя си 
банкова сметка и сте в играта с крипто-
валутите.

Друг вариант е измамниците да се оп-
итат да пробутат някоя лична трагедия.

Дъщеря им е тежко болна и има нуж-
да от десетки хиляди за операция. На 
сина им изненадващо откриват страш-
но заболяване, което трябва да се ле-
кува незабавно, естествено, със скъпа и 
труднодостъпна терапия. И от подведе-

ния потребител се очаква да влезе в по-
ложението и да преведе определената 
сума, разказва webcafe.

Именно затова подобен вид мошени-
ци се стараят с всякакви

психологически похвати
да заслужат доверието, за да може след 
това без твърде много въпроси и чудене 
да получат исканите пари.

По принцип такива измами са се случ-
вали и преди пандемията, но след нача-
лото й само на територията на САЩ те се 
удвояват.

Както посочват от Vox, през 2019 г. са 
регистрирани онлайн мошеничества в 
размер на 200 млн. долара, а в следва-
щата година сумата скача на 400 хил. до-
лара. ФБР установява, че на тази кукич-
ка се хващат най-вече хора между 40 и 
69 години.

Освен това подобни схеми вече далеч 
не се разиграват само в сайтовете за за-
познанства.

Преди коронавируса измамите се 
случват предимно в платформи като 
Tinder, където и без това самоличнос-
тта на всеки потребител е силно под 
въпрос. След като се налагат карантин-

ните мерки с цел ограничаване на бо-
лестта обаче, мошениците стават неве-
роятно изобретателни и се пренасят във 
Facebook, Instagram и дори в LinkedIn.

Ловът за наивници става особено на-
стървен около зимните празници, както 
и около Свети Валентин, когато мнозина 
са склонни да се чувстват още по-самот-
ни от обичайното. Преди празника на 
влюбените властите и в САЩ, и във Ве-
ликобритания споделиха цял наръч от 
правила и червени флагове, за които по-
требителите да следят, за да не попадат 
в капана на умели измамници.

Огромен признак, че нещо не е наред, 
е

отказът за среща на живо
даже и ако условията го позволяват.

Противоречива лична информация 
също издава, че нейният автор може би 
е мошеник, който се оплита сам в собст-
вените си лъжи. Така например в един 
момент има три деца, в следващия иска 
пари за болната си дъщеря, която му е 
единствено дете.

Твърде професионално направени 
снимки в акаунта на събеседника биха 
могли да са сигнал, че кадрите са краде-
ни. Том Ернстинг е модел с над 150 хил. 
последователи в Instagram и пред Vox 
споделя, че вече е установил десетки 
кражби на снимките си. Случвало му се 
е жени да го спират на улицата и да под-
хващат скандали, защото смятат, че лич-
но той ги е подвел.

Ернстинг оправдава мъжете, които 
просто са се чувствали самотни, но е ка-
тегоричен - всеки, който е мамил с цел 
кражба, трябва да бъде строго преслед-
ван от закона.

Моделът потвърждава и една отдавна 
известна истина - не се предоверявай-
те на съмнителни личности в интернет. 
Всъщност според Том е най-разумно, 
колкото и да тежи самотата, никой да не 
разговаря с непознати онлайн и в ника-
къв случай да им праща пари.

„Със сигурност няма да си ги върнете“, 
отбелязва той.

$400 000 – печалбата на 
ловците на влюбени в САЩ
XСумата е нараснала двойно през първата година на пандемията

CrossExpress


28 април - 4 май 2021 г.38

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

28 април - 4 май 2021 г.38

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
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 препоръчи-
телен. 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 ра-
бота.Средно по 300-400 мили на ден,средно по два 
товара на ден,отиване и връщане.Заплащане по $300 
на ден, всяка вечер у дома. аз поемам occupational 
застраховката и escrow които компанията спира за 
шофьор. За повече инф.8477499161 №18530
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Строителна фирма наби-
ра бояджий може без опит. Тел. 773-396-8397. №18533
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 опита. За 
информация търсете Зорница (224)659-2356. №18513

Chicago + suburbs
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, почистване на къщи 
тел.224-415-2174 №18573
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60638, Looking for Cdl-A Driver 
for steady raund trips - Chicago -Minnesota-Wisconsin 
-Chicago. 3 Round Trips a Week ( 3000 miles) - $1800 . For 
more info Call or Text 7739837254 №18580
TARSYA CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit 
za Volvo avtomatic. Plashtam $0.80 s HazMat,$0.75 bez 
HazMat, extra stops, detentions, layovers i Safety bonusi. 
Za poveche info se obadete na 224-659-1690 Evgeni. 
№18581
CDLA -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl Drivers 
for Chicago- Minnesota- Chicago Runs ! 3 Round 
trips a Week $2000 Pay! Volvo automatic Trucks! Call 
7739837254 №18584
ТЪРСИМ СЛУЖИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим служител за почистване и поддръжка в сервиз. 
6303509989 №18562
CDL DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60610, Looking for drivers to 
run reefer and � atbed. Guaranteed loads! Weekly pay, 
direct deposit, clean inspection bonus, cash advance. 
We have trucks on paper logs and ELD. We have our own 
truck shop. Minimum one year experience with reefer 
or � atbed. No DUIs. Good driving record. 312-612-0134 
№18568
OTR DRYVAN CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за най опитните с 
чисто досие водачи.Специално отношение и най-до-
бро заплащане (до 72ц/миля или до 35/ден).За ди-
спечер с 20г опит в бизнеса.Каране както желаете! 
7734128280 №18587

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

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка транспортна фир-
ма набира Оwner Operators. Aктивно authority от 3 го-
дини. Предлагаме Reefers and Dry Vans товари, 24/7 
Dispatch! Заплащане всяка седмица. Коректо отно-
шение! За повече информация 847-852-0581 №18545
NEO LOG SYSTEMS, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 60656, Neo log systems е транс-
портна компания, която предлага диспечерски и 
сейфти услуги на най- ниски цени на пазара. Дъл-
гогодишен опит от 15 години в сферата на тръкинг 
бизнеса. тел: 224-231- 6080 sales@neologsystems.com 
2242316080 №18556
ШОФЬОР ЗА FEDEX , 
Цена US$ 111.00, Зипкод 60194, Търся колега шофьор 
за FedEx Ground, dedicated run to St Paul. 6302903092 
№18559
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A sho� or 
za lokalen kurs. Ot ELk Grove Village do Rockford. 3 
tovara na den ot ponedelnik do petak, ponqkoga i 
sabota. Zaplashtane na kurs. 1300$ - 1600$ na sedmica. 
Iziskvaniq : - dobar record -minimum 2 godini opit 
-vazrast 24 ili poveche -opit s rachni skorosti 3122102049 
№18541
CDL 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
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

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

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 
MyProHelpers Предлага почасова ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

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

РАБОТНИЦИ ЗА ЦЕХ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търсим работници за 
опаковане на козметика. $15/час. Пълен работен ден 
Понеделник - Петък. С елементарен английски, доку-
менти за работа и книжка. Пратете SMS на 415-680-
8588 №18569
HAZMAT SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Търся хазмат сей-
фти. Малка компания (под 20 камиона) 2247241694 
№18571
HAZMAT SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Търся хазмат сей-
фти. Малка компания (под 20 камиона) 2247241694 
№18572
LOOKING FOR SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We are looking for a 
reliable Safety Person to ensure everyone in the company 
complies with health and safety laws. You will also be 
responsible for establishing policies that will create and 
maintain a safe workplace. 2245771112 №18574

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 $1500 на 
седмица ( 1099 ) и застраховка. Ако сте 
заинтересувани - можете да звъннете 
или пишете на 262-960-9564 №18546
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КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна ком-
пания набира контрактори за съвместна работа . 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 $350 depends on the Trips miles. For more 
info Call 7739837254 №18497
CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 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 фирма на-
бира 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! $500 Bonus when do 
6 months with us! 7739837254 №18451
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна ком-
пания предлага работа за CDL class A шофьор $275 
per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд 
в къщи. За повече информация се обадете на 708-831-
8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седми-
ца, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, 
добро заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

НЮ ЙОРК
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Българска компания в 
Ню Джърси търси работници за работа в склад и дос-
тавки. За повече информция моля позвънете на тел. 
630 885 1266 №18575
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОТЕЛИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 14850, Необходими са хора 
за почистване на хотели в щатовете New York iи 
Pennsylvnia. Предоставяме жилище 3039748716 
№18579

АТЛАНТА
CDL-A DRYVAN ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30071, Най добро заплащане 
85000/yr и отношение. Волво I Shift. Само хора с опит 
и чист рекорд. Започване- веднага. Каране и почивки- 
по договаряне. Позвънете сега!!! 7738959620 №18590
NEO LOG SYSTEMS, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 30369, Neo log systems е транс-
портна компания, която предлага диспечерски и сей-
фти услуги на най- ниски цени на пазара. Дългогоди-
шен опит от 15 години в сферата 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
OWNER OPRATOR NEED , 
Цена US$ 16,000.00, Зипкод 60008, CDL Drivers for FL 
GA AL AR LA MS SC NC and all Midwest wanted. Home 
every weekend. Dispatch 24/7. Great regular pay, 10% 
dipath Great working environment! Contact SONYA 941 
586 9386 OR IVAN 941 5869386 №18582
CDL CLASA DRVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и чист рекорд.
Специално отношение.За контрактор/диспечер 20год 
в бизнеса.Старт Веднага!Каране,пари и почивка-по 
договаряне. 7734128280 №18588
CDL DRIVERS .80 CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Транспортна компания 
набира CDL, class A drivers за регионални товари. За-
плащане .80 cpm. Чекове $2,000 - $2,500 на седмица. 
Volvo камиони. Не предлагаме i-shift. Всеки weekend 
вкъщи. Заплащане на 1099. Обадете се на 224 935 0978 
за повече инфо. №18557

SOMEWHERE ELSE
РАБОТА ВЪВ ФАБРИКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17110, Работа във фабрика в 
Harrisburg Pennsylvania 3039748716 №18577
МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17110, Необходима е мла-
да помощница в Harrisburg Pennsylvnia 3039748716 
№18578

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
BEST DISPATCH , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640004, Диспечер с опит от Бъл-
гария търси работа. За контакт: 708 505 2965 Еьт.101, 
Viber +359876511784 7089983851 №18585

TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot doma 
online.Predlojeniq na e-mail VsslPvlv@comcast.net ili 
text na telefon 773-712-3757. №18561
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
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам обзаведена стая 
под наем в Mount Prospect. Включва всичко $550.00 
2248058378 №18589
ДАВАМ ПОД НАЕМ СТАЯ, 
Цена US$ 700.00, Зипкод 60008, Обзаведена стая в 
Rolling Meadows за $700 включено всичко без ток.757-
234-1176 №18591
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 700.00, Зипкод 60008, Обзаведена стая под 
наем в Rolling Medows. 7572341176 №18592
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, Шофьор на камион 
търси съквартирант за споделяне на двустаен апар-
тамент в Шилер парк. Собствено парко място. Всичко 
включено. 500$ 6303019985 №18567
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Давам под наем обзаве-
дена стая с включени всички консумативи за $420/ме-
сец. Уютен, чист апартамент на супер локация в бли-
зост до м-н Малинчо в Des Plains. 3475894266 №18570
СТАЯ TOWN HOUSE, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60172, стая под наем в рено-
виран 2200 sq. feet 3Bed 2 Bath Town House в Roselle до 
Schaumburg и Elk Grove Village за информация TEXT на 
77381723071 №18576
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 полз-
ване на гараж.Удобна локация за шофьори на ками-
они. Депози за един месец.--$490/всичко включено 
7734142633 №18560
HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$ 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
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 магазини. №18510
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Стая под наем в двуста-
ен 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 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

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,Вр
аца,Монтана,Велико Търново,Сливен,Ямбол,Стара За-
гора и др.Тел.0878622109,0893315488 №18532

SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ 
Продавам

SOMEWHERE ELSE
ПАСИВНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89014, Пасивна еднофамил-
на къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноцен-
но, 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 еднофамил-
на къща в Република БЪЛГАРИЯ. Живейте пълноцен-
но, 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
ИМИГРАЦИОННИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ за имиграционни 
документи и преводи. 18 години опит. Станчо тел. 708 
415 0590 №18564
ПРЕВОДИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Превод в съда и имиг-
рационна служба в центъра на града. 15 години опит 
Ганчо 708 307 5522 №18565
ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Помощ при подаване на 
документи за осигуряване за безработица.петстотин 
на седмица до септември. Georgi 7083075522 №18566
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домаш-
ни филми като ги презапишете на DVD преди касетите 
да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV ви-
део касети на DVD. 630-456-1366 №18534
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете 
вашите стари ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№18535
GPS,ELD,DVR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS trackers,ELD,Dash 
cams,Remote start 6084660182 6084660182 №18461

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със статут 
+359895667213 №18441

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam Velosiped 6 
skorosti v mnogo dobro systoqnie . Tel : 630 386 5280 
№18563
2014 VOLVO FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, VOLVO - 2014; Предлага-
ме и Lease to Own Program. За повече подробности - 
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 информация 
708-831-8432. №18453
TRAILER ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продавам dry van trailer 
Thronmobile 2000 с нови гуми, shock absorbes and air 
bag. За повече информация 708-831-8432 №18454
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

П
ървите човешки следи на 
това място датират от 5250 
+/- 50 г. пр. Хр. Знаци от съ-
ществуване по тези 
земи има и от на-

чалото на ХІ в. сл. Хр., ко-
гато тук е съществувало 
старобългарско сели-
ще от времето на ца-
руването на Борис І 
и Симеон І Велики. В 
аритметичен план това 
означава период на 
човешко присъствие и 
развитие, с незначителни 
прекъсвания, 6268 години.

В Дуранкулак разказват, че 
най-старото корабокрушение 
край техните бреговете стана-
ло по време на Руско-турската война. 
Руснаците потопили турски военен ко-
раб на два километра в морето. В село-
то се чула само пукотевицата от битката. 
Говори се, че тайнственият кораб бил пъ-
лен със султанско злато и антични пред-
мети. Дори в по-нови времена търсачи 
на съкровища се опитали да стигнат до 
него, но не успели.

Най-славното събитие в историята на 
селото е Дуранкулашкият бунт от 1900 г. 
Тогава населението

се вдигнало срещу 
въведения десятък

Бунтът бил успешен, а данъкът отме-
нен. През 1970 г. събитието е увековече-
но с паметника „Въстаналият селянин“, 
който се издига в центъра.

Както е известно, 
Дуранкулак наред 
с почти цяла Добру-

джа е окупиран от 
Румъния. След 1913-

1919 г. те са в преде-
лите на северната ни съ-

седка. Това продължава до 
подписването на Крайовската 
спогодба през 1940 г., когато 

Добруджа отново става българска тери-
тория. По време на окупацията селото е 
заселено от много румънци. По-възраст-
ните и днес използват езика на Драку-
ла вкъщи, когато искат да си кажат нещо 
тайно.

Югоизточно от Дуранкулак, на около 
18 км северно от Шабла, се намира Ду-
ранкулашкото езеро.

По произход 
то е естествен лиман –

потопена морска долина, отделена от 
морето с пясъчна коса. Захранва се с 
карстова вода. То е най-северното край-
брежно езеро, разположено в старо реч-
но корито. Заобиколено е от земеделски 
площи и полустепни територии, а пясъч-
ните дюни и плажова ивица го отделят от 

морето на изток. С подобен произход са 
и Шабленското и Езерецкото езера. Ра-
йонът на Дуранкулашкото езеро, където 
се срещат над 70 редки и застрашени от 
изчезване видове, е обявен за зона с на-
ционално значение. То е зимно убежище 
за червеногушите гъски.

При разкопките на острова са открити 
между 16 и 18 къщи в различните хори-
зонти от каменно-медната епоха. Ориен-
тирани по посоките на света, те са

оформяли най-древните 
улици в Европа

Площта на всяка от тях е внуши-
телна за днешните представи за 
дом – от 150 до 170 кв. м. Но във 
всяка къща е живеел цял род – от 
бабата и дядото до внуците. Това, 
по груби сметки, означава, че се-
лището на острова е било обита-
вано от около 300-350 души.

Жителите на острова са се хра-
нили с корени, диви плодове, 
риби и миди, дребни и средни бо-
зайници, северен елен, диво степно ма-
гаре, говедо. Ежедневно те прескачали 
от острова до сушата, където отглеждали 
най-древните видове пшеница, ечемик, 

грах, леща.
Средната продължителност на живота 

на хората била около 30-35 г. Мъжете са 
били високи 1,55-1,65 м, а жените – с око-
ло 10 см по-ниски.

Островитяните погребвали починали-
те не на острова, а на близкия югозапа-
ден бряг на езерото. Скелет на мъж, жи-
вял преди 7 хилядолетия, е експониран в 
изложбата „Археология на Добруджа“ на 
Регионален музей - Добрич. Той е напъл-
но запазен във вида, в който е бил погре-
бан в древността.

Интересна находка са и глинените ста-
туетки и накити, намерени в гроб на въз-
растна жена жрица. Жената в племето, 
живяла преди 7000 г. на острова в Дуран-
кулашкото езеро,

била почитана 
и издигната в култ

Тя се е грижела за дома, тя е отглеждала 
децата, тя е изработвала покъщнината, 
приготвяла е храната на мъжете и всички 
членове на рода.

Проучените над 12 000 праисторичес-
ки погребения, наред с некрополите от 
Девня и Варна, показват, че бреговете на 
Черно море са били люлка на най-древ-
ната протоцивилизация на човечеството.

На Големия остров в Дуранкулашкото 
езеро се намира енеолитна селищна мо-
гила. На 26 м навътре в скалния масив на 
острова е изсечен елинистически пеще-
рен храм на богинята Кибела - един от 

най-големите праисторически некропо-
ли в света, а върху целия остров е било 
разположено укрепено прабългарско се-
лище от IX-X в.

Дуранкулак: История  
на седем хиляди години

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XКрай бреговете му руснаците потопили турски военен кораб, пълен със султанско злато

Гроб от некропола се съхранява в автентичния му вид в музея в Добрич.

Накити, открити в гроба 
на жрица.

Езерото е зимно убежище за червеногушите гъски.

Сн. Wikipedia

Сн. Wikipedia

https://www.zneimerlaw.com/
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Астрологична прогноза 
28 април - 4 май 2021 г.

ОВЕН
Ако ви се наложи да проме-
няте плановете си, не се тре-
вожете. Ще бъдете защитени 
и със съдействието на онези, 
от които зависите, ще довеж-

дате делата си до добър край. Други ще започ-
нат нова дейност, резултатите от която няма да 
дойдат веднага, но бъдете упорити и ще успее-
те. Творчески настроени сте и съсредоточени в 
работата си. Сигурни сте в това, което правите, и 
това проличава в добре свършената ви работа. 
Използвайте познанствата си за разрешаване на 
професионален въпрос.

РАК
За себе си ще извлечете по-
лезна информация, помагаща 
ви пълноценно да се възполз-
вате от обстоятелствата. Има-
те нужда и от малко отдих, за-

това не се колебайте да споделите свободното 
си време с хора, присъствието на които ви кара 
да се отпуснете. Срещате се с хора, които могат 
да ви бъдат много полезни при дейността ви. 
Всичко зависи от това как ще оформите пред-
ложението си. Печелите доверието на влиятел-
на личност, с която в бъдеще може да ви свърже 
много ползотворно сътрудничество.

ВЕЗНИ
Градивната ви енергия ви 
прави повече отвсякога до-
бри партньори и приятели. 
Това по естествен начин се 
отразява на материалната ви 

обезпеченост. Не си губете времето в преслед-
ване на несъщественото, а заложете на реално-
то. Сега ви се дава истинска възможност да ре-
ализирате идеите си. Голяма е вероятността да 
постигнете нещо значимо, за което сте мечтали. 
В името на любовта запазете добро отношение-
то си към човек, към който сте изпитвали съкро-
вени чувства.

КОЗИРОГ
Бъдете внимателни за настин-
ки и пробуждане на хронични 
страдания. Отворете сърце-
то си за любовта, тя ще ви из-
пълни с позитивни търсения, 

нагласи и настроения. От идващата до вас ин-
формация ще изберете онази, която би ви улес-
нила в избора на решение. Ще съумеете добре 
да защитите интересите си, но се пазете да не 
задълбаете в дребнавостите. Бъдете на нивото 
на отговорностите, които стоят пред вас, и не се 
поддавайте на нездрави емоции, които поняко-
га ви връхлитат.

ТЕЛЕЦ
Успявате блестящо да съгла-
сувате позициите си, което ви 
прави незаменими при всяка-
къв вид преговори. Не скъпе-
те помощта си. Отзовете се на 

молбата за съдействие, която ще ви бъде отпра-
вена. Имате интересни идеи и те ще бъдат въз-
приети от хората, с които работите. Стойте далеч 
от каквито и да било конфликти, защото те няма 
да помогнат за постигането на онова, към което 
се стремите. Не бързайте да налагате мнението 
си, а дайте възможност на отсрещната страна да 
покаже способностите си.

ЛЪВ
Не пропускайте незначителен 
наглед ангажимент. Заемете 
се с него и ще откриете въз-
можностите, които предлага. 
Очертаващите се придобивки 

ще ви мотивират да работите повече, за да по-
стигате повече. Контактите и мисленето ви ще 
се променят и уверено ще навлизате в новости-
те, които идват в живота ви. Не бързайте да се 
главозамайвате, бъдете по-предпазливи, защо-
то наред с хубавото присъстват и недобри сили. 
Ще се посветите на събитията разбирайки, че от 
там ще дойдат и успехите ви.

СКОРПИОН
Сега половинката ви вълнува 
все по-малко, но заслужава 
уважението ви. Не ставайте 
залог на чужди интереси. Ва-
шата съдба си е само за вас. 

Парите няма да променят с нищо истинската ви 
същност, ако им се посветите разумно. Усвое-
ните уроци са отворили сетивата ви към съби-
тията, които предстои да се случат около вас. 
Наред с всичко останало, няма да пренебрег-
нете и текущите си задачи, защото е ясно, че 
от тях ще дойдат средствата, необходими ви за 
живот.

ВОДОЛЕЙ
Запазете мисълта си бистра и 
гъвкава. Ако се чувствате пре-
уморени, прехвърлете част от 
задачите си на сътрудници-
те около вас. Периодът е си-

лен и с даденостите, които имате, ще постигнете 
бърз напредък. На някои от вас им предстои из-
дигане в йерархията, ще приемете новите пре-
дизвикателства, без да жалите себе си. Във въз-
можностите ви е да помогнете на много хора, 
заемайки своята принципна позиция по пробле-
ми от широк мащаб, разкривайки благородство-
то и милосърдието си.

БЛИЗНАЦИ
Ще имате възможността да 
прекарате приятно в семей-
на обстановка и настина да си 
починете. От вас зависи дали 
ще съумеете да се възползва-

те от обстоятелствата, които ви се предлагат. Не 
се поддавайте на настроения, които биха мог-
ли да помрачат отношенията ви с любими хора. 
Подходящи за вас ще бъдат занимания, които ви 
помагат да се отпуснете. От това имате нужда. 
На работна среща ще обсъждате предстоящи-
те си задачи, включвайки в изпълнението им и 
нови хора.

ДЕВА
Близките ви ще стоят зад вас, 
ще ви подкрепят и насърча-
ват, а също така и ще участват 
в делата ви. Задоволяване на 
нуждите им ще изпълва сърце-

то ви с нежност. Засилените интимни преживява-
ния ще изчистят недоразуменията ви с партньо-
ра и ще ви зареждат позитивно. Търсещите нова 
работа ще могат да мислят върху две възмож-
ности. Съображенията ви ще са от различен ха-
рактер, но водещото ще си остава възнагражде-
нието. Ако имате свой бизнес, ще отворите нова 
страница пред себе си.

СТРЕЛЕЦ
За разлика от много други, гле-
дате философски на новостите 
и уреждате личния си живот, 
съобразявайки се единствено 
със себе си. С рутина ще от-

хвърляте работата си и динамиката на ежедне-
вието по-малко ще ви стресира. Нарушената хар-
мония във взаимоотношенията ви с определени 
хора ще повлияе негативно на настроението ви, 
но няма да ви причини душевни страдания. Има-
те други приоритети, на които отдавате внимани-
ето и енергията си. Победите ви ще ви радват и 
заради добрия прием в обществото.

РИБИ
Самочувствието ви ще нарас-
не, подчинявайки го на ху-
манни каузи. Периодът е обе-
щаващ за вашите делови и 
професионални проекти, за 

възможността да подготвите и създадете гра-
дивни устои, на които да стъпите здраво зана-
пред. Само бъдете внимателни и не предпри-
емайте важните си дела под въздействието на 
емоциите. По никакъв повод не влизайте в кон-
фликти и не започвайте нови дела, а ако сте ре-
шили да прекратите бизнес отношения и връзки 
през този период го направете разумно.

Това по естествен начин се 

https://www.brookhavenmarket.com/
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Маята се размива в малко пряс-
но мляко, брашно и 1 с.л. за-
хар, след което се оставя на-

страни, за да шупне (5-8 мин).
Яйцата се разбиват със захарта, сип-

ва се затопленото мляко и се аромати-
зира с ванилиите.

В брашното се прави кладенче и се 
изсипва яйчената смес, настърганата 
кора, лимоновият сок, солта и маята. 
Накрая се прибавя разтопеното масло 
и се започва да се меси.

Готовото тесто се оставя на топло да 
втаса. Втасалото тесто се разделя на 
три топки, като едната топка се омесва 
със стафидите. От трите топки се пра-
вят „фитили“, които се сплитат на плит-
ка.

Оплетеният великденски козунак се 
оставя да втаса до удвояване на обема. 
Втасалият козунак се намазва с разби-
тото яйце, поръсва се със захар и се ук-
расява с бадемите.

Фурната се загрява на 180 градуса. 
Козунакът се пече 50 мин. или до готов-
ност.

Сварените картофи се пасират на 
гладка каша. Ако е необходимо, 
се сипва малко от отварата, за да 

се пасират по-лесно. Прибавят се из-
варата, яйцата, индийското орехче, на-
стъргано на ситно ренде, сол. Омесва 
се стегнато картофено тесто и се оста-
вя на хладно.

В тиган се сгорещява олио. В него се 
изпържва до златисто ситно наряза-
ният кромид. Прибавят се магданозът 
и ситно нарязаното месо. Подправя се 
със сол и черен пипер. Разбърква се до-
бре.

Върху наръсен обилно с брашно плот 
картофеното тесто се разстила на де-
бел пласт. Разделя се на 8 парчета. Във 
всяко се поставя от месната плънка и се 
завива на кръгли топчета.

Слага се вода да ври на тих огън в го-
ляма тенджера, пускат се картофените 
топчета. Оставят се да поврат около 20 
мин. Изваждат се от водата и се отцеж-
дат добре. Овалват се в галета и леко се 
изпържват по порозовяване.

В тиган се сгорещява олио и за кратко 
се изпържва малко галета. Прибавят се 
ситно нарязан пресен лук и се разбърк-
ва. С този сос се заливат кюфтетата.

Да ви е сладко!  

Великденски 
козунак

Картофени 
кюфтенца с 
агнешко месо

Продукти
»  500 г сварени картофи
»  500 г извара
»  2 яйца
»  сол и индийско орехче
»  100 мл олио
»  1 глава кромид
»  магданоз
»  200 г агнешко месо
»  черен пипер
»  100 г брашно
»  галета
»  2 стръка пресен лук

Продукти
»  1 кг брашно
»  40 г прясна мая
»  6 яйца
»  300 мл прясно мляко
»  250 г захар
»  150 г краве масло със стайна 

температура
»  настъргана кора от един лимон
»  2 ч.л.сок от лимон
»  2 ванилии
»  50 г стафиди
»  50 г обелени бадеми
»  1 яйце за намазване
»  щипка сол

https://www.serdikabg.com
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Млад сив кит се по-
яви край брега 
на италианския 

град Фиумичино бли-
зо до Рим и предизвика 
предположения откъде 
е дошъл. Гигантските жи-
вотни живеят предимно 
в Тихия океан.

Китът е на около годи-
на. Преди той беше видя-
но да плува в Неаполския 
залив до Соренто и близо до остров Понца.

От бреговата охрана призоваха хората да не се 
доближават до кита, който изглежда не се бои от 
хората. Веднъж той се оплете в рибарска мрежа, 
но беше освободен. Сивите китове могат да дос-
тигнат 15 м дължина.

Сиви китове много рядко се появяват в Среди-
земно море. Един беше видян край Израел през 
2010 г. Възможно е китът край Италия да гладува, 
защото там няма достатъчно подходяща за него 
храна.

Една новина премина почти незабелязано 
през новинарските емисии, макар и да беше 
отразена от много медии. Ставаше въпрос за 

видео, документирало НЛО, за което Пентагонът 
потвърди, че е автентично.

По думите на известния теоретичен физик и 
футуролог д-р Мичио Каку е въпрос на време чо-
вечеството да установи контакт с извънземни до 
края на този век. Разбира се, възможно е извън-
земните цивилизации да бъдат първи.

Според д-р Каку с нашите технологии, които по-
стоянно се развиват, е въпрос на време да влезем 
в контакт с извънземна цивилизация.

Така че ако и те са толкова напредвали, за да 
стигнат до Земята, то вероятно ще говорим за ци-
вилизации, които са ни изпреварили с хилядоле-
тия в развитието си“, коментира още ученият.

Сив кит плува край 
италианския бряг

Учен: Срещата с 
извънземните ще е скоро

Известните актьори Робърт 
Де Ниро и Грейс Хайтауър в 
момента минават през бра-

коразводно дело, за което се твър-
ди, че влошава живота на актьора 
и засяга значително финансите му.

Грейс харчи около 215 000 до-
лара на месец за дрехи, бижута и 
други луксозни стоки от кредитни-
те му карти и около 160 000 дола-
ра в брой и за да се справи с това, 
актьорът трябва да приема всички 
роли, които му се предлагат.

„Де Ниро е на 77 г. и въпреки че 
обича работата си, не бива да рабо-
ти толкова усилено на тази възраст 
и с това лудо темпо. 12 часа на ден, 
без почивка“, каза адвокатът на Де 
Ниро.

Освен това актьорът дължи на 
държавата данъци и хонорарите от 
следващите му два филма ще отиде 
изключително за тези цели, отбеля-
за адвокатът.

Гуинет Полтроу сподели, че май-
ка й, актрисата Блайт Данър, се 
срамува от нея или по-скоро от 

продукти, които тя продава в своя 
сайт Goop. Г-жа Данър определено 
не е във възторг от факта, че щер-
ка й търгува с вагинални яйца, виб-
ратори с формата на жезъл, свещи и 
други предмети, свързани със сек-
суалното удоволствие на жените. 
78-годишната Блайт е вдовица. Тя за-
губи съпруга си Брус Полтроу през 
2002 г. 48-годишната Полтроу, която 
е собственичка на компанията Goop, 
сподели: „Майка ми е много консер-
вативна. Тя се изчервява от проду-
ктите, които продаваме.“

17-годишната дъщеря на Гуинет 
пък се пошегува с майка си във ви-
део, разказвайки за сутрешната ру-
тина на актрисата. „Тя става и се зах-
ваща за работа.“

Де Ниро в криза  
заради развода си

Майката на Гуинет Полтроу 
се срамува от нея

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Хейли Хаселхоф сътвори исто-
рия като първия модел със за-
кръглено тяло, който застава на 

корицата на европейски Playboy. Дъ-
щерята на актьора Дейвид Хаселхоф 
сподели постижението си в социал-
ните мрежи, пишейки, че е поласкана 
от факта, че създава прецедент.

Моделката благодари на фотограф-
ката Елън фон Унверт, която я е засне-
ла в истинската й светлина и е показа-
ла на света, че всяко тяло е красиво. 
28-годишната дъщеря на Хаселхоф 
признава, че телосложението й е по-
влияло на психичното й здраве в ми-
налото. Сега обаче тя се харесва та-
кава, каквато е, и иска да помогне на 
всеки като нея да преодолее кризата.

„Имам куража да стана от леглото 
сутрин и да започна да живея своя 
живот“, казва Хейли.

На 81-а годишна възраст почина голяма-
та италианска певица и актриса Милва.Тя 
имаше голям принос за развитието на ита-

лианската естрадна песен, като актриса бе също 
уникална.

Милва боледуваше от доста години насам и по-
чина в своя дом в Милано. Родена в Горо, в делта-
та на река По, Милва бе известна като „Червената 
пантера“ заради цвета на косите й и темперамент-
ния дух. Артистичният й псевдоним Милва произ-
лиза от името й Мария Биолкати.

С Мина и Орнела Ванони е лице в италианска-
та музика от 60-те години. Участвала е в Сан Ремо, 
където през 2018-а получи специално отличие за 
кариерата си.

Отдава се на театралното изкуство и чрез него 
и музиката си бе популярна по целия свят, има из-
пълнения в Миланската скала.

На 81 г. почина италианската 
певица Милва

Лили Иванова изненада  
със снимки за ЧРД

Щерката на Дейвид Хаселхоф 
се съблече за Playboy

Най-голямата звезда на бъл-
гарската естрада Лили Ива-
нова отпразнува в събота  

своя рожден ден и публикува сним-
ки в своя Facebook профил. Тя спо-
дели, че е била с приятели.

На кадрите певицата е в добро 
настроение и щастлива сред много 
цветя и красива обстановка у дома.

„Честита и благословена бъди, 
Лили! Единствена, неповторима 
и обичана от поколения българи! 
Бъди здрава и запази оня, твой чар, 
който те прави уникална и истинска! 
Обичам те, теб и песните ти!“, пише 
нейна почитателка.

„Прекрасна Лили! Да си жива и 
здрава! Много вдъхновена и щаст-
лива и още дълги години да ни рад-
ваш с изумителната си музика. Оби-
чам те!“, пише пък друга. Ден след 
рождения си ден, на Цветница, Лили 
Иванова празнува имен ден. Да е 
жива и здрава!

Зак Ефрон се раздели  
с Ванеса след година
Кайл Садиландс сподели в ефир, 

че Зак Ефрон е потвърдил, че 
наскоро се е разделил с при-

ятелката си Ванеса Валадарес. Два-
мата бяха заедно по-малко от годи-
на, като се говореше, че Ефрон дори 
търси имот в Австралия, за да бъде 
по-близо до любимата си. Двойката 
на няколко пъти беше разделяна от 
медиите, но явно този път слуховете 
са истина.

Според Кайл не е имало драма 
между двамата, но връзката им е 
приключила. Само преди месец Зак 
беше забелязан в компанията на Ва-
неса и изглеждаше щастлив. Мина-
лия декември Ефрон обяви, че пуска 
имението си за продан за $5 млн.

Близък до двойката разказва, че 
Ефрон е изгонил Ванеса от общото 

им жилище, след като е разбрал, че 
тя е подписала сделка с Net£ix.

Никола Пелц има едно колие, което почти не 
сваля. А причината е, че я свързва с годе-
ника x Бруклин Бекъм.

Младата актриса показа снимки по бански с лю-
бимия й и там се вижда бижу на врата й. Оказва 
се, че то е съставено от два отделни синджира с 
различна дължина, единият от които сякаш е с 
малък златен зъб.

„Ако се чудите какво е това... Странно е, но това 
е мъдрецът на Бруклин“, разкри актрисата.

Красивата Никола е съчетала един по-къс зла-
тен синджир с висулка сърце с друг, който е по-
дълъг. Именно на него виси мъдрецът на нейна-
та половинка. А за да стане позлатен, тя е отишла 
в бижутерия в Лос Анджелис, където изпълнили 
специалната й поръчка. Нейната майка й е дала 
идеята да си направи уникалното бижу.

Никола Пелц си поръча 
бижу със зъб
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Докато някои туристически ра-
йони се отварят само за вак-
синирани, други правят всич-
ко възможно, за да привлекат 
посетители, дори и подаря-

вайки им ваксина. Този начин да си вър-
не интереса на пътешествениците е из-
брала Аляска. Това лято тя ще предлага 
безплатни ваксини срещу COVID-19 на 
посетителите си, в опит да стимулира ту-
ристическата индустрия, силно засегна-
та от забраните за круизи и пътувания.

От 1 юни туристите, които влизат в 
Аляска, ще имат възможност да 
се ваксинират на едно от 
големите летища в щата, 
според губернатора 
Майк Дънливи.

Ваксината ще 
бъде достъп-
на извън зона-
та за сигурност 
на четири лети-
ща: Джуно, Феър-
банкс, Кечикан и 
Анкоридж. Ще се 
поставя на туристи 
на 16 и повече години, 
съобщава T+L.

„Това, което искаме да на-
правим, е да се уверим, че нашата 
фантастична туристическа индустрия 
има възможност

да се върне там, 
където беше

казва Дънливи и добавя: „Имаме излиш-
ни ваксини, защо да не ги използваме?.“

Центровете за ваксинация на лети-
щата ще предлагат първа доза от пре-

паратите на P�zer/BioNTech и Moderna, 
според Хайди Хедберг, директор по об-
щественото здраве в Министерството 
на здравеопазването и социалните ус-

луги на Аляска.
Щатът няма да прави разлика между 

туристи и местни жители, когато разпре-
деля ваксините, пише pro�t.bg.

„Ние осъзнаваме, че когато хората 
дойдат в Аляска, може да не останат 21 
или 28 дни, но въпре-
ки това им предлагаме 
тази първа доза“, каз-
ва Хедбърг и добавя, че 
ако посетителите решат 
да останат по-дълго, те 
могат да получат и вто-
рата доза в щата. „Все-
ки, който пътува във или 
през Аляска, ще може да 
се ваксинира, ако реши.“

Ваксинацията на ту-
ристите ще започне 
първоначално от 17:00 
до 2 часа сутринта на 
летището в Анкоридж за 

пет дни в края на април.
Досега 47.1% от оби-

тателите на Аляска на 16 
и повече години са по-
лучили поне една доза 
ваксина, а 39.1% са на-
пълно ваксинирани спо-
ред властите.

Безплатната ваксина 
е „още една добра при-
чина да посетите Аляс-
ка това лято“. В момен-
та пътуващите до там не 
са длъжни да се тестват 

преди пристигането си.
Решението на Аляска да предложи 

ваксина на посетителите идва дни, след 
като министърът на туризма на Малди-
вите заяви, че островната държава ще 
се стреми да направи същото.

На лов за туристи: 
Аляска подарява ваксина
XЗа решилите да останат по-дълго ще има и втора доза

Сн.: БТА

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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