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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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„Оскар“-ски шамари,  
война, пандемия – защо  
не стигаме до консенсус

Прави ли ви впечатление, че напоследък 
въобще не може да постигнем консенсус за 
нищо. Не само по основните разделителни ли-
нии сини-червени, Тръмп-Клинтън, „Левски“-
ЦСКА. Сравнително елементарни житейски 
казуси като шамара на Уил Смит, войната в 
Украйна и българската позиция, носенето на 
маски и ваксините разделят и поляризират до 
предел.

В момента на шамара всички, които гледа-
хме „Оскари“-те, се обединиха в колективен 
шок и объркване. Но с напредването на нощта, 
докато хората гледаха насилието отново и от-
ново, докато неистово писаха статуси и туит-
ваха, първоначалната споделена реакция отс-
тъпи място на спектър от коментари за това 
какво означава инцидентът, кой е наранен и 
кой заслужава съпричастност.

Експерти по расови отношения, насилие и 
травми казват, че тези коментари се ръково-
дят от собствения ни опит с насилието, нашите 
лични истории на травми, както и нашата раса 
и пол. Това обяснява защо всички гледаме 
един и същ инцидент, но стигаме до различни 
морални заключения. А в случая с много бъл-
гари – до различни теории на конспирациите.

Но всъщност не е ли сравнително лесно да 
стигнем до заключението кое е правилно и 
кое не?

Няма оправдание за насилието под никак-
ва форма, още по-малко за шега. Дори и без-
вкусна. Първо, не е ясно дали Крис Рок знае за 
заболяването на съпругата на Уил Смит. Второ, 
не е ясно дали той е писал шегата или сцена-
рист. А доколкото разбирам – на репетицията 
предишния ден Уил Смит не е имал проблем 
със сценария.

Според д-р Дженифър М. Гомес, сътрудник 
в Центъра за напреднали изследвания в пове-
денческите науки към Станфордския универ-
ситет, чиято работа изследва ефектите от меж-
дуличностната травма в различни популации, 
инцидентът се усеща като нормализиране на 

насилието, особено защото Смит се е върнал 
на мястото си и по-късно да приеме наградата 
за най-добър актьор.

Но всичко това е без значение – би трябвало 
да може да се обединим лесно около тезата, че 
не е ОК да биеш хората, още по-малко в нацио-
нален ефир, камо ли заради шега, дори и ужас-
но неуместна. Елементарно е.

Както е елементарно и „съждението“, че 
всичко е постановка за вдигане на рейтинга. 
15 минути преди края няма какъв рейтинг да 
вдигаш (и цифрите го доказват). А и това не е 
някое тъпо риалити по българска телевизия. 
Филмовата академия е доказала, че избягва 
скандалите, дори това да означава, че си оста-
ва скучна и консервативна.

Елементарно е да се обединим около теза-
та, че през 2022 г. не е ОК да нахлуваш с вой-
ски и да пращаш крилати ракети по съседни 
държави, защото не одобряваш суверенни-
те им действия и избори. Би трябвало да сме 
обединени около идеята да помогнем с какво-
то можем – въоръжение, хуманитарна помощ, 
по 40 или 400 лв. на вечер – колкото е нужно 
на хора, загубили абсолютно всичко в един 
миг. И да не мрънкаме, че бензинът поскъпнал 
временно.

Би трябвало да е елементарно, но не мо-
жем. Не знам дали е, защото сме станали по-
лоши. Едва ли. Такива сме, каквито винаги сме 
били. Но с тези социални мрежи и възмож-
ността да напишеш каквото и да е всеки си ми-
сли, че мнението му е важно и има значение. 
Но всъщност – един куп неподготвени хора, 
прочели 2 статуса и видели 3 картинки във 
Facebook, мислят, че са експерти по война, ге-
ополитика, Холивуд, футбол, ваксини, вирусо-
логия или какъвто е скандалът du jour. Елемен-
тарни са, да.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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К
рай на въведената в България из-
вънредна епидемична обстанов-
ка след 31 март, обяви правител-
ствената пресслужба.

От 1 април няма да е задължи-
телно носенето на маски в закрити общест-
вени места и няма да има ограничения при 
обществени събития.

Отпада и забраната за свиждания в бол-
ниците и социалните услуги, както и изис-
кването към работодателите за допускане 
до присъствена работа при възможност на 
не повече от 50% от персонала.

Ограниченията за физическата дистан-
ция също отпадат.

Към този момент тече и договарянето 

на новия национален рамков договор със 
здравната каса за трайно увеличение на ле-
карските заплати и тези на медицинските 

сестри, независимо от обявена епидемио-
логична обстановка.

Правителството съобщава, че решени-

ето за отпадане на всички мерки е взето, 
след като темата беше детайлно обсъждана 
от членовете на кабинета няколкократно в 
рамките на последния един месец.

„Водещо е разбирането, че след като вече 
близо две години страната ни се намира в 
извънредна епидемична обстановка, към 
настоящия момент ситуацията се следи и 
управлява по предвидим начин и не е не-
обходимо ново удължаване на срока и за-
пазване на ограниченията за гражданите и 
бизнеса“, се казва в съобщението на прави-
телството.

Здравните експерти 
с други препоръки

Главният държавен здравен инспектор 
Ангел Кунчев настоя извънредната епиде-
мична обстановка да бъде удължена до 15 
май, защото според него премахването й 
сега крие множество рискове.

Той посочи, че заболеваемостта в Запад-
на Европа се покачва и това не бива да се 
пренебрегва в България.

Кунчев предложи извънредната епиде-
мична обстановка да бъде удължена, но да 
се премахне нуждата за притежаване на зе-

Видя ли му се краят?
XОт 1 април: Край на епидемичната обстановка и на COVID мерките в България

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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лен сертификат за влизане в България с цел 
свободно движение на хората и по-добър 
туристически сезон.

Зеленият сертификат, който се използва-
ше в границите на страната, отпадна мина-
лия понеделник.

„Ще трябва да носим маски на закрито и в 
градския транспорт и след отпадане на епи-

демичната обстановка“, заяви председате-
лят на комисията по здравеопазване в пар-
ламента доц. Антон Тонев.

Народното събрание ще гласува спеш-
но законови промени, с които да остави и 
COVID заплащането за болниците и лекари-
те и след приключването на извънредната 
епидемиологична обстановка.

Съветникът на премиера по въпросите, 
свързани с пандемията, проф. Радка Арги-
рова, смята, че отпадането на извънредната 
епидемична обстановка би довело до

премахването 
на безплатните тестове

което пък ще даде отклонения при отчита-
нето на заболелите.

„Когато се вдигне епидемичната обста-
новка, се получават редица рестрикции, 
които досега не бяха налице. Например – 
ще се закупуват тестове на много по-висока 
цена. Освен това редица хора можеха да се 
изследват безплатно, например от РЗИ ид-
ват хора с препоръка за безплатно изслед-
ване. Това засега се планира да не става. Аз 
лично съм много против това“, обясни Ар-
гирова.

От началото на COVID пандемията през 
2020 г. страната ни първоначално бе в из-
вънредно положение, което в последствие 
бе заменено от извънредната епидемична 
обстановка, удължавана многократно до 
този момент.

Управляващите сега смятат, че е време за 
по-гъвкави инструменти за справяне с пан-
демията.

От началото на пандемията потвърдени-
те случаи в България са над един милион, 
починали са 36,5 хил., а ваксинираните са 
около 29% от населението.

Испания започна да лекува зараза от ко-
ронавирус почти като обичайна болест. 
Хора, които се заразят с коронавирус, но 
развият само леки симптоми на болестта или 
са напълно безсимптомни, ще могат да водят 
нормален живот. Вече няма да се налага да 
си правят тест или да се изолират.

Само хора, които са в риск, ще трябва да са 
обект на досегашните изисквания. Те включ-
ват навършилите 60 години и лица с имунни 
проблеми, както и бременни жени и меди-
цински работници.

Това означава, че единственото нещо, кое-
то се запазва от досегашните драстични мер-
ки срещу разпространението на коронави-
руса в повечето региони, е задължителното 
носене на маска на обществени събития на 
закрито, както и в автобуси, влакове и само-

лети.
В автономна област Галисия изискване-

то да се удостоверява, че е поставена вак-
синация, че е направен тест или човекът се 
е възстановил от COVID-19, все още важи за 
влизане в болници и домове за стари хора. 
В сила остава и ограничението за броя хора 
на една маса в ресторантите. Но дори и тези 
ограничения трябва да бъдат отменени на 9 
април.

Епидемичната ситуация в Испания, която 
беше засегната особено тежко в началото на 
пандемията, вече значително се е успокоила.

Понастоящем само 3,6 процента от всички 
болнични легла са заети от COVID пациенти. 
Близо 85 на сто от населението се смята за 
ваксинирано, а 51 на сто са получили и бус-
терна доза.

Испания вече лекува COVID-19 като грип

5

Сн.: АП/БТА
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З
а последната отчетна година – 
2021-а - в България са починали 
общо 173 619 души. Всяка седми-
ца в страната са умирали по 4000 
души, като част от цифрите се пред-

полага, че са с малко повече от предходна-
та година заради смъртността от COVID-19. 
Въпреки това тенденцията е за запазване на 
тази бройка и от предходните години, показ-
ва справка в НСИ.

По-притеснително обаче е, че раждае-
мостта е в пъти по-малко от смъртността. 

На година в България се раждат около 
60 000 деца. Така всяка една година прирас-
тът става отрицателен, а населението нама-

лява с поне по 100 000 души на всеки 12 ме-
сеца.

Потвърдените смъртни случаи вслед-
ствие на COVID-19 и последвали усложнения 
в България надминаха 30 хиляди в края на 
2021 г. В социалните мрежи и в традицион-
ните медии политици, лекари и коментато-
ри изразяват съмнения в достоверността на 
информацията и посочват, че смъртността в 
България и преди коронавируса е била ви-
сока.

„Тази крива на т.нар. пандемия

тя си следва собствена логика
така, както всяка година се е случвало с всич-
ки респираторни заболявания“, посочва ли-
дерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов 
в „Здравей, България“ в интервю пред Нова 
телевизия през декември миналата година.

Инфекционистът и педиатър доц. Атанас 
Мангъров казва пред Радио К2 през септем-

ври за смъртността в България по време на 
пандемията: „Това не е заради COVID-a, а за-
ради начина, по който ние живеем, заради 
нашата здравна система, която е скапана". 
Той добавя, че и преди коронавируса смърт-
ността в България е

най-висока 
в Европейския съюз

а понякога и в света. Мангъров обаче не ци-
тира конкретни реални стойности на почи-
налите в България преди и след COVID-19.

В множество публикации в сайтове се 
твърди, че има случаи на хора, починали от 
различна от COVID-19 вирусна инфекция, ин-
циденти или друга причина, но са отчетени 
в статистиката като починали вследствие на 
коронавирус.

Заради тези твърдения Factcheck.bg на-
прави проверка, в която ще разгледа само 
общата смъртност в България от 2016 г. до-
сега, без значение от причината за летален 
край. 

Изчезва ли България? Всяка година 
се стапяме с по 100 000 души

XПочиналите за година са над 170 000, родили са се в пъти по-малко

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Статистиката в България се води от На-
ционалния статистически институт (НСИ). 
Данните за умиранията, както се нарича 
официално, включва български граждани 
с настоящ адрес в страната, независимо от 
мястото на смъртта, и чуждите граждани, 
които имат настоящ адрес в България и са 
починали в страната. Данните са на база из-
дадени смъртни актове, каквато е методоло-
гията и в останалите европейски държави. 
Информацията се подава от Главна дирек-
ция „Гражданска регистрация и администра-
тивно обслужване“ при Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство-
то.

Как се води 
статистика?

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Данните 
от 2016 г. досега

Официалната статистика отчита ръст на 
общата смъртност през 2020 и 2021 г. спрямо 
предходните 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 
Смъртността в края на 2020 година, както и 
през пролетта и есента на 2021-а, е отчетли-
во по-висока спрямо предходните години. 
Само през лятото във всички години смърт-
ността е относително близка.

Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 
души, което е 2537 случая по-малко спрямо 
предходната годи-
на.

Починалите през 
2017 г. са 109 791 
души, което е 2211 
случая повече спря-
мо 2016 г. През 2018 
г. броят на умрелите 
е 108 526 души, или 
с 1265 души по-мал-
ко. Смъртните слу-
чаи през 2019 г. са 
108 083 души, или с 
443 души по-малко.

Броят на умрели-
те през 2020 г. е 124 
735 души – спрямо 
предходната годи-
на смъртните слу-
чаи се увеличават с 

16 652.
До 49 седмица на 2021 г., тоест от 1 януа-

ри до 5 декември, по предварителни данни 
на НСИ броят починали е по-голям от коя-
то и да е друга предходна година, включи-
телно миналата година. Окончателни данни 
статистическият институт ще публикува в 
началото на 2022 г., но в последната графи-
ка в тази публикация се вижда информаци-
ята за броя починали до началото на декем-
ври 2021 г. В 43 от 49 седмици броят смъртни 
случаи е по-голям тази година спрямо 2020 
г., а само в 6 е по-малък.

През първото тримесечие на 2021 г. (от 
1-ва до 13-а седмица) броят на умрелите 
лица е 36 152. Спрямо същия период на ми-
налата година смъртните случаи се увелича-
ват със 7491, или с 26.1%. Починалите за пе-
риода през миналата година са 28 661.

През второто тримесечие на 2021 г. (от 
14-а до 26-а седмица) починалите са 33 945. 
Спрямо същия период на 2020 г. смъртните 
случаи се увеличават с 8754, или с 33.8%, а 
спрямо първото тримесечие на 2021 г. нама-
ляват с 2601, или със 7.1%. Починалите за пе-
риода през 2020 г. са 25 371.

През третото тримесечие на 2021 г. (от 
27-а до 39-а седмица) броят на умрелите 

лица е 30 071. Спрямо същия период на ми-
налата година смъртните случаи се увелича-
ват с 4463, или със 17.4%, докато спрямо вто-
рото тримесечие на 2021 г. намаляват с 4276, 
или с 12.4%. Общо починали за същия пери-
од за 2020 г. са 25 608.

При равни други условия – състояние на 
здравната система, поява на сезонни грипни 
вируси, както и всички останали заболява-
ния, проверката на Factcheck.bg установява, 
че има повишена обща смъртност през 2020 
г. и още по-голям ръст на леталните случаи 
по предварителните данни за 2021 г. – до 5 
декември, според официалната статистика 
на НСИ.

По-голяма смъртност от втората 
половина на 2020 г. насам

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.krilchev.com/
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Р
уското министерство на отбра-
ната взе решение за драстично 
намаляване на военната актив-
ност в Киевска и Черниговска 
области. Това стана ясно от изя-

вление на ведомството, публикувано след 
руско-украинските преговори в Истанбул 
и прочетено от руския заместник-минис-
тър на отбраната Александър Фомин във 
вторник.

„С оглед на това, че преговорите по под-
готовката на Договора за неутралитет и 
безядрен статут на Украйна, както и по пре-
доставянето на гаранции за сигурност на 
Украйна преминават в практически план, 
отчитайки принципите, обсъдени по вре-
ме на днешната среща, Министерството на 
отбраната на Русия, за да повиши взаимно-
то доверие и да създаде необходимите ус-
ловия за продължаване на преговорите и 
постигане на крайната цел - съгласуване и 
подписване на гореспоменатия договор - 
взе кардинално решение да намали воен-
ната активност в посока Киев и Чернигов 
няколко пъти“, уточни Фомин.

Според Генералния щаб на Въоръжените 
сили на Украйна определени части от ру-
ската армия вече се изтеглят от околности-
те на Киев, както и на северния град Чер-
нигов.

„Руската армия не постигна целите си 
на офанзивната си операция“, гласи съоб-
щение на официалната им страница във 
Facebook. Но предупреждават за висок 
риск от това руските войски да обстрелват 
и атакуват военна и цивилна инфраструк-
тура. Според Киев руската армия

има затруднения в 
прегрупирането и ротацията

на войниците заради отказ на руски войни-
ци да участват в т.нар. специална 
операция и дори не могат, според 
украинската армия, да „съставят 
един батальон“.

Министърът на отбраната на Ру-
сия Сергей Шойгу пък каза, че от-
бранителният потенциал на Ук-
райна е намалял сериозно, и 
потвърди, че основните задачи от 
първата фаза на руската военна 
операция в съседната страна са из-
пълнени, предаде Ройтерс.

Москва ще реагира адекватно, 
ако НАТО достави на Киев самоле-
ти и системи за противовъздушна 
отбрана, предупреди Шойгу на среща, из-
лъчвана по телевизията.

Представител на руското министерство 
на отбраната призова Украйна да спазва 
Женевската конвенция за правата на воен-
нопленниците.

Междувременно приключи първият ден 
от преговорите между Украйна и Русия в 
Истанбул. По време на срещата Москва e 
предложила на Киев да се проведе среща 
между президентите Владимир Путин и Во-
лодимир Зеленски с едновременно

подписване на мирен договор
от външните министри, съобщава още РИА 
Новости, цитирайки думи на съветника на 
руския държавен глава Владимир Медин-
ски.

„След днешния смислен разговор по-
стигнахме съгласие и предлагаме решение, 
според което срещата на държавните глави 
може да се проведе едновременно с пара-
фирането на договора от външните мини-
стри. Още повече, че в момента на парафи-
рането и разглеждането на подробностите 

по договора могат да се обсъждат различ-
ни политически нюанси и детайли“, уточни 
Медински.

Украйна пък се е съгласила да приеме не-
утрален статут в замяна на гаранции за си-
гурност по време на преговорите с Русия в 
Турция, съобщава Ройтерс.

Това означава, че страната

няма да се присъединява 
към военни съюзи

или да приема военни бази, поясниха укра-
инските преговарящи.

Предложенията ще включват също 15-го-
дишен период на консултации относно ста-
тута на анексирания Крим, като те могат да 
влязат в сила само в случай на пълно пре-
кратяване на огъня, заявиха преговарящи-
те пред репортери в Истанбул.

Това са най-подробните и конкретни 
предложения, които Украйна е поставила 
публично до момента.

Полша, Израел, Турция и Канада биха 
могли да бъдат сред потенциалните гаран-
ти за сигурност.

„Ако успеем да консолидираме тези клю-
чови разпоредби, а за нас това е най-ос-
новното, тогава Украйна действително ще 
бъде в състояние да задържи настоящия си 

статут на неядрена държава извън Алиан-
са под формата на постоянен неутралитет“, 
посочи преговарящият от украинска страна 
Александър Чали.

„Няма да приемаме чужди военни бази на 
наша територия, нито да разполагаме воен-
ни контингенти на наша територия и няма 
да влизаме във военно-политически съ-
юзи“, подчерта той и допълни, че военните 
учения на украинска територия ще се про-
ведат със съгласието на страните поръчи-
тели.

„В същото време Москва „не възразява 
срещу стремежа на Украйна да се присъе-
дини към Европейския съюз“, каза пък Ме-
дински.

Според ръководителя на руската деле-
гация предложенията на украинската стра-
на относно системата от гаранции за си-
гурност предполагат, че те не се отнасят за 
територията на Крим и Донбас.

Турското външно министерство съобщи, 
че мирните преговори между Русия и Ук-
райна в Истанбул няма да продължат вто-
ри ден.

Русия обяви ограничаване 
на военните действия
XДобри намерения ли се крият зад това?

Сн.: АП/БТА
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След две години пандемия българският 
туристически сектор имаше плахи надежди 
за добър сезон през предстоящото лято.

Войната в Украйна и откритите от Турция 
мини обаче създават нови притеснения за 
летния сезон.

Първоначално Русия предупреди за пла-
ващи мини в Черно море. Ден по-късно ко-
мандването на българските военноморски 
сили изрази силен скептицизъм за досто-
верността на разпространената информа-
ция. Според адмиралите в Родината целта 
най-вероятно е насаждане на страх и създа-
ване на психоза.

На 26 март обаче турската армия съобщи, 
че рибарски кораби са локализирали кръ-
гъл плаващ обект в горната част на Босфо-
ра. В действителност това наистина се оказа

стара руска мина
която беше обезвредена от водолази на во-
енноморските сили.

В следващите дни сигналите за свобод-
ноплаващи експлозивни устройства започ-
наха да се множат.

В понеделник беше открита мина на 12 
мили навътре в турски териториални води, 
недалеч от българския бряг край Резово, 

която е била е унищожена. Третата мина е 
открита в Румъния - на 40 мили източно от 
Констанца.

Мините са от типа Ям - котвена малка мина 
с взривно вещество 20 килограма, обясни 
командирът на Военноморските сили (ВМС) 
контраадмирал Кирил Михайлов.

Това наложи българските Военноморски 
сили да направят обследване с вертолет и 
кораб на районите, за които са били подаде-
ни сигнали за миноподобни обекти, но пла-
ващи мини не са били открити.

В български териториални води няма от-
крити мини, увери на брифинг в щаба на 
флота във Варна контраадмирал Михайлов. 
Той уточни, че са обследвани два сигнала за 
открити мини, като при единия не е открито 
нищо, а при втория са установени плаващи 
черни пластмасови кутии.

Все още остава на дневен ред въпросът

чии са мините
Според руската версия, разпространена 

на 18 март, става въпрос за около 420 мини, 
поставени от Украйна в района на Одеса, 
които са се откъснали заради буря. Власти-
те в Киев обаче отрекоха да имат връзка с 
всичко това и отбелязаха, че точният брой 
мини може да бъде известен само на този, 
който ги е поставил.

Според българските военноморски сили 

вълнението в Черно море миналата седми-
ца е било 2-3 бала до брега и 3-4 бала по-на-
вътре, което прави почти невъзможно както 
откъсването на мини от баржи, така и отпла-
ването им чак до турските брегове. Дори в 
случаи на постоянни северни ветрове, ка-
квито в последния месец не са регистри-
рани, според експертите времето, което би 
отнело на мините да стигнат от Одеса до Ис-
танбул, би било между 20 и 25 дни.

Застрашен ли е сезонът 
по Черноморието?
XТурция обезвреди мина недалеч от българския бряг

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА
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З
а първи път в историята на българ-
ската общност в САЩ наш дипломат 
представи страната ни пред щат-
ски законодателен орган. Във втор-
ник генералният ни консул в Чикаго 

Светослав Станков представи страната ни и 
българската общност пред Конгреса на щата 
Илинойс.

„Общността ни носи свежа енергия на щата 
Илинойс, допринася за неговия просперитет 
и служи за един от неговите мостове през Ат-
лантика, към Европа.

Въпреки това, пред българската общност 
предстои тепърва да се интегрира напълно в 
политическия живот на щата Илинойс“, каза 
той от трибуната на Конгреса.

Станков се срещна с председателя на Ка-
марата на представителите – Крис Уелш, ли-
дера на републиканците там -  Джим Дъркин, 
президента на Сената, Дон Хармън и лидера 
на републиканците там -  Дан МакКончи. По-
следният се оказа женен за българка – ре-
публиканският лидер в Сената Дан МакКон-
чи. Новината изненада нашата делегация. 
МакКончи и Милена се женят във Варна – на 
същото място, където и Станков, който е ро-
дом от морския град. А Милена дори беше 

приготвила мусака за съпруга си, която той 
беше взел на работа.

В делегацията на Станков бяха бизнес-
мените Шефкет Чападжиев, Фил Филипов, 
проф. Самуил Рефетов от Университета в Чи-
каго и второ поколение българин от маке-
донския край Томас Лебанофф. Делегацията 
пристигна в Спригнфийлд с частен самолет.

„Това е може би най-доброто нещо, което 
откакто съм тук, в Америка, да се представи 
България в този вид. Благодарение, аз мисля, 
най-голяма заслуга има генералният консул“, 
каза за BG VOICE Шефкет Чападжиев.

„Ние, по-възрастните имигранти, не можа-
хме да направим това, което новите, младите 
имигранти, трябва да направят – да влезнат в 
политиката – да могат да имат влияние за жи-

вота, за свободата“, каза вероятно най-бога-
тият българин – бизнесменът Фил Филипов.

„Сега е дошло времето да направим след-
ващата крачка – ние сме достатъчно развити 
като културен, духовен и религиозен живот. 
Може би следващата стъпка за представи-
телите на нашата общност е да се включат в 
социално-икономическия и политическия 
живот и да бъдат по-представени“, обясни ге-
нералният консул Светослав Станков.

Речта и посещението в Спрингфийлд на 
Станков е само първата крачка от един план 
за отварянето на българската общност към 
политическия живот в САЩ – от гласуването 
на избори до това един ден да имаме наши 
представители в градските, щатските и феде-
рални власти в САЩ.

ЯСЕН ДАРАКОВ
От Спрингфийлд, Илинойс
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Лидерът на републиканците в Сената на Илинойс Дан МакКончи се оказа женен за българка

Българската делегация се среща с председателя на Камарата на представителите в Конгреса на Илинойс Крис Уелш 
(от ляво на дясно - проф. Самуил Рефетов, Фил Филипов, Мери Флауърс, Крис Уелш, Светослав Станков, Шефкат 
Чападжиев, Томас Лебанофф)

България влезе 
и в Конгреса
на Илинойс
XЗа първи път наш дипломат представи 

страната ни пред законодателен орган в САЩ

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Йоанис Александров официално е пър-
вият български бейзболист, подписал 
с клуб от Висшата лига на САЩ и Кана-

да (МЛБ). 17-годишният кетчер и аутфилдър на 
шампиона София Блус получи 6-годишен до-
говор от Chicago Cubs, след като в наддава-
нето за правата му през последните месеци 
се включиха топотбори в Мейджър лийг, сред 
които Чикаго Уайт Сокс, Бостън Ред Сокс и Ва-
шингтон Нешънълс, съобщиха от Българската 
федерация по бейзбол и софтбол.

Родният талант прикова вниманието на ска-
ути от цяла Америка по време на двудневен 
тренировъчен лагер в Маями в началото на 

ноември. В продължение на 4 месеца той жи-
вее и тренира във Флорида в академията на 
Карлос Кастийо - бивш питчър от МЛБ, носил 
униформите на Уайт Сокс и Ред Сокс в края 
на 90-те години и началото на новия век. Със 
съдействието на промоутърската компания 
„Пърфект Гейм“, организирала трайаута мина-
лата есен и дала възможност на българина да 
продължи да развива таланта си в САЩ, Йоа-
нис има и личен мениджър в лицето на Май-
къл Молини - един от най-реномираните бей-
зболни агенти в Северна Америка. С негова 
помощ Александров избра най-добрата офер-
та, която му дава шанс за исторически пробив 
в професионалния бейзбол в световен мащаб.

Тийнейджърът от София вече е в Меса, Ари-
зона, където ще премине последни функцио-
нални изследвания и ще финализира сделката 
с Chicago Cubs. След това ще се включи в про-
летните тренировки на „мечетата“, които се 
готвят за откриването на новия сезон на 7 ап-
рил. В края на предсезонната подготовка тре-
ньорският екип ще прецени къде да изпрати 
българина, за да започне да трупа опит срещу 
най-добрите.

Йоанис Александров е роден на 29 юли 2004 
г. в София, висок е 193 сантиметра и тежи 104 
килограма. Произхожда от спортно семейство 
с двама родители лекоатлети, бивши балкан-
ски шампиони - баща му Асен Александров е 
десетобоец, а майка му Светлана Александро-
ва е хърделистка. Благодарение на работата 
на родителите след края на състезателните им 
кариери, Йоанис и по-голямата му сестра Еле-
ни израстват в Италия, където живеят между 
2005 и 2019 г. В римското предградие Нетуно 
- меката на бейзбола в Европа, той се запалва 
по американската игра и започва да тренира, а 
след прибирането си в България продължава 
да усъвършенства таланта си.

Александров дебютира в мъжкия отбор на 
София Блус още ненавършил 16 години през 
2020-а и бързо се превърна в неизменен титу-
ляр в състава на съвременния хегемон в бъл-
гарския бейзбол. През 2021 година именно той 
бе най-мощният батер в тима на „сините“ и за-
върши сезона с водещите в цялата лига 19 хо-
умръна, помагайки на столичани да спечелят 
четвърти пореден требъл на домашната сце-
на - шампионската титла, Купата на България 

и Купа „София". През миналото лято Алексан-
дров бе основен двигател за Блус и в квалифи-
кационния турнир за Купата на федерациите в 
Братислава, спечелен безапелационно от бъл-
гарския шампион в конкуренцията на първен-
ците на Словакия, Румъния и Литва.

Той бе избран за най-добър батер и най-по-
лезен играч в надпреварата в словашката сто-
лица миналия август, осигурила на национали-
те квота за третия по сила европейски клубен 
турнир през 2022-а. Александров бе част и от 
мъжкия отбор на България, който участва в 
квалификационния турнир за Евро 2021 в Ита-
лия, проведен в Белград. В сръбската столица 
той игра в 2 от 3-те мача, които записвайки две 
победи, останаха на крачка от финала. Участи-
ето на талантливия бейзболист в трайаута във 
Флорида бе осигурено с помощта на Българ-
ската федерация по бейзбол и софтбол и клуб-
ния тим на тийнейджъра София Блус.

Историческо: Българин подписа  
с бейзболния Chicago Cubs
XРодният суперталант прикова вниманието на скаути от цяла Америка  

още по време на двудневен тренировъчен лагер в Маями в началото на ноември

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com
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Здравей, Ангел! Бих искал да попитам - от 
познати и приятели чувам, че ако не изча-
кам пълната си пенсионна възраст, моята 
месечна държавна пенсия ще спре да се по-
качва в годините напред, както е при хора, 
които са се пенсионирали на пълната за 
тях пенсионна възраст. Това истина ли е и 
имаш ли малко повече детайли по този въ-
прос?

Здравейте и от мен! Благодаря ви за 
този въпрос, един от многото въпро-
си, поради които има постоянни дис-

кусии и догадки в нашата общност. Наред 
с това и много дезинформация, която чес-
то стресира или пък ентусиазира хората, но 

важното е да търсим истината, защото само 
тя има значение.

Когато човек се пенсионира, независимо 
от възрастта си, неговата държавна пенсия

не спира да расте
а тъкмо обратното. Причината, поради 
която месечната сума обикновено расте, 
най-често е във връзка с така наречената 
C.O.L.A. (Cost of Living Adjustment), което е 
формула, по която се изчислява растежът 
на инфлацията от година за година и на тази 
база се добавя определен процент към пен-
сията на всеки пенсионер, независимо от 
възрастта, в която се е пенсионирал. Про-
центът на растеж е един и същ за всички 
пенсионери, които получават месечна пен-
сия от държавата.

Като добавка, някои от пенсионерите 
имат допълнително увеличение към тех-
ните месечни пенсии, които се изчисляват 
веднъж в годината, на база на заработен до-
ход през годината, ако има такъв. За рабо-
тещите пенсионери това е важна надбавка, 
но тя е различна за всеки един от тях спо-
ред дохода, който са заработили, и според 
останалите години, в които са имали зара-
ботен доход.

Размерът на държавната пенсия на все-
ки един от нас е съвкупност от доходите, на 
които сме плащали данъци през всичките 
години, в които сме работили в Америка. За 
много от нас, които нямаме все още 35-го-
дишен работен стаж в американската сис-
тема,

всяка една заработена 
година е плюс

защото тя измества всяка една нулева та-
кава от калкулацията на пенсията. По този 
начин, ако сте на пълна пенсионна възраст 
и продължите да работите в годините след 
като сте започнали да взимате държавна 
пенсия, то вие ще забележите определен 
растеж на държавната ви пенсия, според 
доходите, които обявявате и върху които ви 
удържат данъци.

Тук умишлено използвам за пример хора 
на пълна пенсионна възраст, защото за все-

ки, който е под пълната пенсионна възраст 
и получава държавна пенсия, ще има лимит 
от $19,500 облагаем доход на година и ако 
сме в такава ситуация и надвишим този го-
дишен доход, за всеки $2 заплата над този 
лимит,

ще плащаме по $1 наказание
който ще бъде приспаднат от нашата пен-
сия, докато стигнем пълната си пенсионна 
възраст. След нея можем да печелим и по 
един милион на година, дай Боже всекиму, 
но няма да имаме лимит на доходите и съ-
ответното наказание към пенсията отпада.

Надявам се, че тези уточнения по темата 
ще дадат малко по-ясна представа на всеки 
един от вас, който е изправен пред тези ва-
жни решения относно живота след пенси-
ониране - къде и как да продължим напред 
след това.

Това е от мен за днес. Ако имате въпроси 
или се интересувате от различните аспе-
кти на финансовата част от живота, вие 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща -Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com.

Въпросите, които четете, са зададени 
от клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

Вашите 
пари

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

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пенсион-
ното осигуряване и инвестирането, об-
разувателните спестовни сметки за 
деца, застрахователни полици за жи-
вот, автомобили и домове.

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

важното е да търсим истината, защото само 

Ангел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев Гергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана Тодорова

Спира ли увеличението 
на моята пенсия, 
когато се пенсионирам?

XВъпроси  
и отговори от 
изминалата 
седмица…

Сн.: Pixabay

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Н
а процъфтяващия жилищен па-
зар много собственици на жи-
лища са спечелили миналата 
година повече от поскъпването 
на жилищата, отколкото от ра-

ботата си.
Индексът на цените на жилищата на 

Zillow Group, който отчита стойността на 
обичайното американско жилище, е нарас-
нал с 19,6% през 2021 г. Цифрата е малко 
по-висока в сравнение с годишните доходи 
от заплата на средностатистическия амери-
кански служител на пълно работно време, 
които миналата година са достигнали около 
50 хил. долара преди данъци.

Това е първият път, в който годишният 
ръст в доларово изражение на стойността 
на обичайното жилище

надвишава коригираните 
към инфлацията

средни доходи преди данъци, сочи анализ 
на Zillow.

Миналата година цените на жилищата в 
САЩ нараснаха, тъй като ниските лихви по 
ипотечните кредити засилиха търсенето от 

купувачите, а броят на домовете на пазара 
остана необичайно малък. Работата от раз-
стояние позволява на някои семейства да 
се местят от жилищни пазари с по-високи 
цени към по-евтини, където могат да пред-
лагат по-висока оферта от местните купува-
чи. Закупените еднофамилни жилища с ин-
вестиционна цел също са нараснали.

Ръстът на цените на жилищата миналата 
година беше добре дошъл за собственици-
те на имоти, но затрудни купувачите на пър-
во жилище да навлязат на пазара.

Общо американските собственици на жи-
лища с ипотечен кредит са

спечелили 3,2 трлн. долара
от повишаването на стойността им през 
2021 г. спрямо година по-рано.

Разликата между заплатите и промяна-
та в цените на жилищата е особено голяма 
в Калифорния, където цените на жилища-
та са сред най-високите в САЩ. В Сан Дие-
го, например, обичайното жилище е пови-
шило стойността си с около 160 хил. долара 

миналата година, а средностатистическият 
служител е спечелил около 55 хил. долара 
от заплати.

Средната продажна цена на жилищата в 
окръг Сан Диего е нараснала до 800 хил. до-
лара през февруари, което е ръст със 17,5% 
на годишна база.

Повишаването на стойността на обичай-
ните жилища на бързорастящи пазари като 
Атланта, Солт Лейк Сити и Боаз, щата Айда-
хо, също надвишава средните доходи в тези 
градове, сочи анализът на Zillow.

От друга страна, сред големите градове, в 
които цените на жилищата миналата година 
са се увеличили по-малко от средните дохо-
ди, са Чикаго, Вашингтон, Филаделфия и Де-
тройт.

Тази година жилищният пазар в САЩ ос-
тава конкурентен. Наличните жилища за 
продажба са намалели до рекордно дъно 
през януари тази година.

Средната офертна цена се повиши до 
исторически връх от 392 хил. долара през 
февруари, съобщи Realtor.com.

-
-

лища са спечелили миналата миналата година, а средностатистическият 

XЗа първи път ръстът на цените на жилищата надмина ръста на доходите

Собствениците на жилища спечелили повече 
от поскъпването им, отколкото от заплати

Сн.: Pixabay
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Може ли войната  
в Украйна да разпали 
конфликт на Балканите?

Украйна е във война. Сравнението с Вто-
рата световна война е неизбежно, но на Бал-
каните паралелът е с по-скорошни събития. 
Войните в бивша Югославия бяха буквално 
вчера. Паметта за тях не е избледняла. 

Сърбия е показателен пример. На 4 март 
хиляди се стекоха на шествие в центъра на 
Белград в подкрепа на Русия и Путин, ор-
ганизирано от крайнодесни организации. 
Участниците скандираха „Крим е Русия, Ко-
сово е Сърбия“ и благодаряха на Москва, че 
е спасила света от НАТО.

Въпросът, който витае във въздуха, е 
дали този националистически подем няма 
да даде искра за нов въоръжен конфликт в 
Западните Балкани. Дали Сърбия, която се 
превъоръжава от години, и то с руска по-
мощ, няма да реши да играе ва банк и да 
влезе отново в Косово? Ще обяви ли вода-
чът на босненските сърби Милорад Додик 
отделянето на Република Сръбска от Босна 
и Херцеговина, заплаха, която той е отпра-
вял неведнъж и дваж през годините? И ако 
в бивша Югославия отново започне да се 
стреля, няма ли Русия да използва момента 
да отвори втори фронт срещу Запада?

Тези въпроси са напълно уместни. Никой 
сценарий не е изключен. Западът, страни-
те - членки на ЕС, всички в региона трябва 
да са подготвени. И съответно да вземат не-
обходимите мерки. Не случайно Евросъюз-
ът подсили мироопазващата си операция в 
Босна ЕУФОР с 500 допълнителни войници. 
Това е ясен знак както към Москва, така и 
към местните й партньори, че всяко тяхно 
действие ще предизвика отпор.

Въпреки това вероятността за украински 
сценарий на Балканите не е толкова голяма. 
Причината е проста: нито Вучич, нито Додик 
имат желанието и възможностите да пред-
приемат такъв огромен риск, печалбата от 
който ще е спорна. Както и Кремъл устано-
ви в Украйна, много по-лесно е да започнеш 
една война, отколкото да я спечелиш и да 
извлечеш от нея политически ползи.

Партньорите на Москва има какво да за-
губят. Сърбия преговаря за членство в ЕС. 
В момента, в който реши да имитира Пу-
тин или Милошевич (неособено популя-
рен сред сърбите заради политически-

те и икономически щети, които нанесе на 
собствената си страна), Вучич ще трябва 
да се прости с европейските перспективи, 
включително щедрите брюкселски фондо-
ве. Още по-важно: ще се лиши от външна 
подкрепа. Сега е добре приет и в Париж, и 
в Берлин, и дори във Вашингтон като гарант 
за стабилността на Балканите.

Реалистично погледнато, Вучич има един 
приоритет: спечелването на президент-
ските и парламентарните избори на 3 ап-
рил. Изблиците на национализъм са добре 
дошли за него. Най-малкото вкарват клин 
сред обединената опозиция, която включва 
както националистични, така и либерални 
формации. Какво по-добре от това гражда-
ните да спорят за геополитика, а не за ко-
рупцията и злоупотребата с власт по висо-
ките етажи...

Затова и Сърбия лавира. От една страна, 
Белград отказва категорично да подкрепи 
западните санкции срещу Москва или да 
затвори въздушното пространство за по-
лети от Русия. От друга, гласува в подкрепа 
на резолюция на Обединеното събрание на 
ООН, която осъжда агресията.

Подобно е и положението при Милорад 
Додик. Той заплашва, че ще обяви независи-
мост, но никога не прави решителна стъпка 
напред. По този начин е извоювал де фак-
то пълна автономия на Република Сръбскa, 
включително в чувствителни области като 
данъчна политика, съдебна власт и дори от-
брана. Казано иначе, Додик печели от ста-
туквото и няма защо да го променя. Ако се 
отдели от Босна, Република Сръбска едва 
ли ще получи признание от Сърбия, да не 
говорим за други страни в Европа. Русия 
може и да го подкрепи, но дори и това не е 
много ясно. Китай сигурно ще се въздържи.

Затова и босненският сръбски лидер из-
ползва Украйна предимно за печелене на 
политически точки – точно като Вучич. До-
дик атакува медийно Борис Джонсън за 
това, че британският премиер сравни Киев 
със Сараево от времето на сръбската обса-
да. Също така заяви твърдо, че ще блокира 
евентуално решение Босна и Херцегови-
на да се присъедини към санкциите срещу 
Русия. С други думи, Додик хем е готов да 
каже довиждане на общата държава, хем – 
когато му е изгодно – използва нейните ин-
ституции за поредния политически гамбит. 
Губещият в случая са опонентите на прави-
телството в Баня Лука. Докато Додик брани 
със зъби и нокти националния интерес и 
жонглира геополитически топки, всякакви 
разговори за корупция и завладяна държа-
ва остават на заден план.

Войната на Балканите никога не е прес-
тавала, обаче се води в телевизионните 
студия, страниците на вестниците и соци-
алните медии. Можем да бъдем само благо-
дарни, че е така.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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 казана дума

„Българската армия се е превърнала в един 
съветски музей на въоръжението.“

Депутатът от „Демократична България“ 
Ивайло Мирчев говори за проблемите в 

армията и липсата на сериозно въоръжение

„Рашковата пропаганда излиза първо по медиите. Това 
е Хитлер. Ние в момента имаме същата ситуация като 
в Русия Путин с Навални. Разпорежда и всички так-так-
так влизат в затвора.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира ареста си на 
17 март

„Първо трябва да си отговорим на 
въпроса дали госпожа Митрофанова 
е просто една зла леля, която има 
лошо отношение към България и 
затова си позволява да говори по 
този начин, или това е систематично 
поведение, което е наредено от 
Кремъл.“

Бившият началник на Националната 
разузнавателна служба Димо 

Гяуров коментира провокативните 
изказвания на руския посланик в 

България

„Не пипайте организираната 
престъпност! Ще настане 
хаос.“

Това призова от трибуната 
на Народното събрание Дани 

Каназирева от ГЕРБ-СДС по 
време на дебата за закриване 

на спецправосъдието

„Ако не беше СССР, България щеше да 
остане само Софийска област.“

Руският посланик в България Елеонора 
Митрофанова изисква благодарност от 

българската държава

https://www.mbglogistics.com/
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В
ладислав Христов стана първи-
ят българин, носител на награда-
та „Haiku Hike“, организирана от 
Университета в Аризона и Кул-
турния център на град Тусон. В 

конкурса са участвали 1056 хайку на 692-
ма поети от 29 държави. Третото издание 
на конкурса беше на тема „Метаморфози“, а 
отличените двайсет текста ще бъдат поста-
вени на билбордове в централната част на 
Тусон.

Награденото хайку на Владислав Хри-
стов:

бежански лагер
сутрешният дъжд се превръща
в светена вода

„Идеята на този конкурс е да привлече 
повече автори на хайку, които да пишат за 
нещата, които ги заобикалят. Хайку отразя-
ва действителността ни и нашите най-на-
болели проблеми, а този конкурс в третото 
си издание може да се похвали с рекордно 
участие. Темата на конкурса „Метаморфози“ 
е нещо, което ни предизвиква да се зами-
слим дали това, което виждаме, е всъщност 
това, което ни се случва. В съвременния 
свят сме заобиколени от много, най-об-
що казано, манипулации и ако не се зами-
слим какво виждаме, няма да разберем как-
во всъщност е това. Така, че с хайку, като 
една кратка литературна форма, можем да 
отсеем и да филтрираме, в три реда, наше-
то виждане за заобикалящата ни реалност. 
Моето тристишие за този конкурс е свърза-
но именно с проблемите на света и онова, 

което се случва - войната, бежанската въл-
на. Тези страдащи хора по някакъв начин ни 
дават сигнал, че в един следващ момент ние 
можем да бъдем в тяхната ситуация. Това е 
знак за цялото човечество, че е необходи-
мо да бъдем по-мислещи и повече да си по-
магаме“, разказва Владислав Христов пред 
Българското национално радио.

Хайку поетът е и сред шестимата отличе-
ни българи на Международния хайку кон-
курс „Golden Haiku“. В тазгодишното, девето 
издание, са взели участие над 2900 поети 
от 71 държави. Останалите отличени наши 
сънародници са Цецка Илиева, Радостина 
Драгостинова, Кристина Тодорова, Радка 
Миндова и Ангел Дюлгеров.

Конкурсът „Golden Haiku“ тази година 
беше на тема „Рестартиране и повторен 

Българин спечели 
наградата Haiku Hike на 
Университета в Аризона
XТой се занимава с краткия литературен жанр от 20 години

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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разцвет“. И тук избраните текстове ще бъ-
дат изложени на билбордове на някои от 
най-емблематичните улици на Вашингтон 
от март до началото на май.

„В Америка, като цяло

поезията минава 
отвъд границите 
само на словото

Тя има и своята сериозна социална функ-

ция, която в Европа е по-скоро изгубена, за-
щото тук всеки пише някакви стихове, пуб-
ликува ги често в социалните мрежи и чака 
някакви лайкове. Липсва по-солидна осно-
ва, за по-голямо послание. Докато в раз-
виващия се свят се търси личния контакт с 
читателя, търси се посланието отвъд само 
личната история. Но хайку затова е ценно, 
защото е поезия, която събира различни 
хора от цял свят. Тръгва от Япония и към мо-

мента има сто-
тици хора, кои-
то пишат хайку. 
Те са част от го-
леми групи във 
Facebook, къде-
то активно ко-
муникират. Те 
са съпричаст-
ни към всичко, 
което се случ-
ва. Хайку е едно 
островче на чо-
вешкото в пое-
зията“, споделя 
още Владислав 
Христов.

Интересът му 
към този лите-
ратурен жанр, 
който съпътства 
традиционна-
та японска ли-
рическа поезия, 
започва още 
преди 20 годи-
ни. Според него 
в последните няколко години хайку се пре-
връща и в посланик на българската култу-
ра по света. За миналата година шестима 
български автори са част от класацията Топ 
100 за най-креативен хайку автор в Европа 
„Haiku Euro Top 100“. Това е и знак, че ние се 
отваряме към света, поезията не става все 
по-камерна. Тя е камерен жанр, но има спо-
собността за бърза комуникация с читате-
ля.

В момента Вла-
дислав Христов 
подготвя своя 
книга с хайку на 
български и ан-
глийски език. 
Предстои и пред-
ставяне на кни-
гата му с кратки 
прози „Мопсът на 
Вазов“ в Пловдив 
и София.

Преди годи-
на той стана но-
сител и на хай-
ку наградата 
„Basho-an“. Орга-
низатор на кон-
курса е Музеят 
на Башо в Токио 
- място, посвете-
но на майстора 
и смятан за осно-
воположник на 
този жанр Мацуо 
Башо.

тих ветрец
поклаща се лешников цвят
нашия свят още го има

„Башо е най-големият майстор и един от 
любимите ми“, каза тогава Владислав Хри-
стов пред „Свободна Европа“. Според него 
хайку може да отключи различни врати за 
читателите. „Хайку има много входове, зато-
ва е толкова популярна поезия в момента“.

Сн.: Arizona Illustrated/TwitterСн.: БНР

https://www.mbglogistics.com/


30 март - 5 април 2022 г.22

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

 в цифри

-годишната швед-
ка Дагни Карлсон, 
известна като най-
възрастния блогър 
на света, почина. 

Когато е на 99 години, Карлсон се запис-
ва на компютърен курс, преди да създаде 
блога си „Blogga med mig!“ на 100 г. В него 
тя описва всекидневието си и вдъхновява 
верните си последователи. „Аз съм упори-
та възрастна дама, която харесва пове-
чето неща. И опера, но и обикновените 
разговори по смешни или трудни теми“, 
пише тя.

109

12,1%кг опасни отпадъци 
бяха предадени в спе-

циален пункт от бъл-
гарските домакинства 

на 26 март по повод 
инициативата „Часът на Земята". Под опас-
ни отпадъци от домакинства се има предвид 

лекарства с изтекъл срок на употреба, бои, 
лакове, препарати, както и живаксъдържащи 
уреди като живачни термометри и прекъсва-

чи, които не трябва да бъдат смесвани с об-
щия битов отпадък. Миналата година в същия 

ден бяха събрани над 500 кг, а общо за 2021 
г. са събрани за оползотворяване 11 500 кг 

опасни отпадъци.

600 ръст на заплатите в България 
през последното тримесечие 

на 2021 г. отчита Националният 
статистически институт. Cпopeд 

нaциoнaлнaтa cтaтиcтикa в кpaя нa 
минaлaтa гoдинa yвeличaвaнeтo 

нa paзxoдитe зa тpyд в индycтpи-
ятa e c 11.8%, в cфepaтa нa ycлyги-
тe - c 11.4%, a в cтpoитeлcтвoтo - c 

14 нa cтo.

часовника пази в дома си електротехникът Петър Петров от врачан-
ското село Бързина. Сред тях са стенни, настолни, пясъчни, часовници от 
танкове и самолети. В колекцията е и първият български кварцов часов-
ник, изработен в Правец. Има и будилници от Англия, Германия, Франция 
и Италия.700

http://www.prospectlicensing.com/
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на имиграцията

1
971 г. е времето, когато американ-
ското посолство в София е нари-
чано от властта, съвсем офици-
ално, „гнездото на осите“. Това е и 
времето, когато комунизмът е си-

лен, защото до този момент е харчил от така 
наречения „златен български лев“ от преди 
водевилната дата 9 септември 1944 г. След 
1971 г. комунистическата система в Бълга-
рия започва да „слиза“ надолу, защото па-
рите намаляват. Няма от къде да се харчат 
готови пари, а „големият брат“ СССР също е 
в криза и не може да помага активно, така, 
че да бъде съхранен стандартът на живот 
от времето на същия този „златен българ-
ски лев“.

Георги и Елена са обикновени българи, 
живеещи в София, които заминават за Аме-
рика при сестрата на Георги - Флоранс (Цве-
танка). Те остават там почти единадесет ме-
сеца през същата 1971 г. Малко преди да си 

заминат и да се завърнат отново в сивия 
свят на комунизма, Елена участва в ра-
диоигра на KNX-FM. За съжаление 
историята не е запомнила подроб-
ности около нея, какво е представля-
вала, как е била организирана, но все 
пак е ясно, че наградният фонд е включ-
вал уикенд ваканция за двама в тогавашния 
хотел „Le Baron Hotel“ в Сан Диего.

В края на ноември 1971 г. Елена и Георги 
се прибират в София. Минава малко време, 
когато в пощенската си кутия те намират

плик с адрес от Америка
Изненадата им е пълна, когато попадат 

на съобщение от вицепрезидента на CBS 
Radio Division и генерален мениджър на 
KNX & KNX-FM, в което се казва, че Еле-
на е спечелила въпросната уикенд ва-
канция.

На първо място, семейството е учу-
дено как така властите, които по това 
време тотално цензурират пощите, 
са допуснали това писмо да достигне 
до Елена! След това те започват да се ше-
гуват, че явно, щом е спечелила, трябва да 
се възползват от това! Шегуват се, защото 
много добре знаят, че трябва отново да ми-
нат почти през „Ада“, за да ги пуснат родни-
те служби за сигурност отново да отидат в 
Америка, при това само седмици след като 
са се завърнали от там.

Георги и Елена не си правят илюзии. Те са 
наясно, че

няма да се възползват 
от наградата

но са приятно изненадани от факта, че това 
радио ги намира буквално на другия край 
на света, за да им даде една честно спечеле-

на награда. Може би това би била една до-
бра реклама на самото радио, ако все пак 
българското семейство се беше възползва-
ло от въпросната награда. Може би това е 
било водещото в онези години, но така или 
иначе, съобщението от Америка за печал-
бата на Елена достига до нея, при това в да-
лечната 1971 г. или може би в началото на 
1972 г. Писмото носи клеймо с подпис още 
от май 1971 г., но все пак то „намира“ своя 
адресат чак в Европа... в България!

Комичното е това, че днес може да ни из-
глежда странно, че Елена не се е възполз-
вала от наградата си, но тогава това е било 

напълно невъзможно поради идеологиче-
ските специфики на историческото време. 
Едно обикновено българско семейство е 
свободно, напълно свободно, за цели еди-
надесет месеца, но в Америка, в момента, в 
който прекрачват „желязната завеса“, те от-
ново спират да са свободни!

Едно съобщение обаче, от някакво ра-
дио, някъде из Америка, успява да „про-
бие“ „желязната завеса“ и напомня на 

това българско семейство

за свободата, 
която то е имало

само преди няколко седмици! Това съ-
общение напомня, че има и друг свят, 
нормален свят, в който човек може да 

пътува свободно, да се изразява сво-
бодно и да живее свободно.

Георги, който дълги години работи в 
службата на архивите в София, по инер-

ция запазва съобщението от американ-
ското радио и благодарение на това днес 

ние можем да го видим. Историята на този 
вече исторически документ е интересна 
със своята абсурдност. Както почти всичко 
в онова време, така и тази история разказва 
една безспорна „бивалица“ като абсолютна 
„небивалица“.

Тези истории трябва да бъдат разказва-
ни не само по веднъж, защото именно те ни 
напомнят, че е имало и друго време, когато 
нормалните неща са били напълно ненор-
мални и ненормалните неща са били напъл-
но нормални!

Тези истории имат социално-терапевти-
чен ефект - да ни държат будни за опасно-
стите, които историята ни поднася през оп-
ределени периоди от време, дори и днес, 
или именно днес...!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Американско радио пробива 
Желязната завеса преди 50 г.
XЗащо Георги и Елена не заминаха на спечелената екскурзия в САЩ през 1971 г.

заминат и да се завърнат отново в сивия 
-

вала, как е била организирана, но все 
пак е ясно, че наградният фонд е включ-
вал уикенд ваканция за двама в тогавашния 

В края на ноември 1971 г. Елена и Георги 
се прибират в София. Минава малко време, 
когато в пощенската си кутия те намират

Изненадата им е пълна, когато попадат 
на съобщение от вицепрезидента на CBS 
Radio Division и генерален мениджър на 

-

На първо място, семейството е учу-

напълно невъзможно поради идеологиче
ските специфики на историческото време. 
Едно обикновено българско семейство е 
свободно, напълно свободно, за цели еди
надесет месеца, но в Америка, в момента, в 
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ново спират да са свободни!

Едно съобщение обаче, от някакво ра
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която то е имало

само преди няколко седмици! Това съ
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службата на архивите в София, по инер
ция запазва съобщението от американ

ското радио и благодарение на това днес 
ние можем да го видим. Историята на този 

Факсимиле от документа, който съобщава за наградата 
на Елена Златкова, от радио KNX-FM.

Елена (седналата в средата), заедно със съпруга си 
Георги - „българският Робърт де Ниро“, и неговата 
сестра Флоранс (Цветанка), на парти в Бевърли Хилс, 20 
февруари 1971 г.

Снимки архив на автора

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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„Защо избрах рекламата, а не ки-
ното? При рекламата нещата се 
случват много по-бързо, за ня-
колко месеца, и можеш да ви-
диш резултатите“, казва Кирил. 

Само за 3 поредни години креативният бъл-
гарин е със забележителна кариера в облас-
тта на визуалните ефекти в Лондон. За този 
кратък период той печели 6 номинации и 
2 статуетки на „визуалните Оскари“. Така се 
наричат престижните награди за визуални 
изкуства на Световната асоциация за визу-
ални ефекти Visual e�ect society (VES). От го-
дини тези награди се провеждат на отделна 
церемония, предшестваща „Оскар“-ите.

Тази година церемонията се проведе 
на 8 март в Лос Анджелис. И още неотшу-
мели емоциите от събитието, в Лондон го 
чака ново предизвикателство. Компания-
та, в която работи - Moving Picture Company 
(MPC) - в началото на февруари се е сляла 
с една от най-големите компании, включ-
ващи в дейността си визуални ефекти - The 
Mill.

Кирил вече си е извоювал авторитет в 
общността като виртуоз на визуалните 
ефекти в рекламата в Лондон и Щатите. Рад-

ва се, че ще работи за най-престижната ком-
пания в неговата област. „Виж какво име са 
си избрали - The Mill, „Мелницата“, защото са 
много продуктивни“, обяснява развълнува-
но Кирил.

Промените не го смущават, говори с при-
повдигнато настроение и вълнение, че му 
предстои да работи в голям екип от 400 чо-
века. Чака с нетърпение партито в Лондон 
по случай сливането, за да се запознае с но-
вите си колеги от The Mill. „От какво да ме е 
страх?

Аз съм екипен играч
харесва ми да работя с талантливи и креа-
тивни хора, да обменяме идеи“, споделя Ки-
рил пред „Труд“.

Той създава 3D ефекти на компютър, кои-
то после се наслагват върху вече снимани-

те с камера кадри. Например върху кадър 
как хора вървят по улицата може да се сло-
жи изображението на огромен динозавър, 
изобразен чрез 3D. Понякога всичко в ка-
дъра може да е направено на компютър, но 
много важно е да има �ne tuning (“фина на-
стройка“), или изпипване на детайлите, цве-
товете и свързването им в единна хармо-
нична композиция, обяснява той.

Роден е в София в семейство, свързано с 
модата и изкуството. Майка му Анна Трифо-
нова - Салабашева е един от най-успешните 
ни модели през 80-те, с десетки корици на 
модни издания. Баща му Антони Мирков е 
успешен оператор в БНТ. Вторият му баща 
Димитър Салабашев също е голямо име в 
операторското майсторство. Леля му Екате-
рина Трифонова и днес е топ модел по све-
товните подиуми и в модните списания.

Израства в София, отглеждан е от май-

Кирил Мирков:  
И „визуалният „Оскар“ 
отива при... българин

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XЗа 3 поредни години - 6 номинации и 2 награди VES  
за талантливия виртуоз на видеоефекти от Лондон

Кирил Мирков на сцената на наградите VES, 2020 г. Кирил (вдясно) със статуетката на VES за рекламата „Хенеси: Седем свята“, 2020 г.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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ка си и баба си и първоначално се занима-
ва с музика. И днес обожава знаменитата си 
баба Татяна Белкина и обича да й ходи на 
гости. От малък свири на пиано, а голямата 
му страст е да композира свои парчета на 
компютърна програма. Когато е на 11 годи-
ни, майка му заминава с втория си съпруг 
Димитър Салабашев в Дюселдорф.

Кирил остава за малко при баба си и през 
2001 г. също заминава за Германия заедно 
със сестра си Таня. Само 3-4 дни след прис-
тигането си тръгва на училище - в обикно-
вена гимназия, „без да знае грам немски“. 
Трудно преживява културния шок, спомня 
си, че на моменти се е разплаквал и е искал 
да се върне в България.

На 12 години продължава да композира 
свои парчета на компютъра, докато един 
филм не отваря широко очите му за визуал-

ните ефекти - „Матрицата“. Привлича го неу-
държимо любопитството да разбере

как се правят 
визуалните ефекти

в него. Инсталира си програма, но всичко 
е толкова сложно за едно дете на 12... След 
година отново гледа „Матрицата“ и отново 
се надъхва да се научи.

Когато е в гимназията, във филмовата 
академия в Лудвигсбург е открита специал-
ност „Визуални ефекти“. Иска се обаче кан-
дидатите да имат поне година стаж в праве-
нето на визуални ефекти, а Кирил вече го е 
натрупал - като ученик работи една година 
във фирмата „Virtual Republic“ в Дюселдорф.

В академията талантливият българин ста-
ва любимец на професорите. Когато е в III 

курс, се запознава със супервайзър от ком-
панията MPC - Лондон, работи там една го-
дина за практиката си, харесва му и след за-
вършването заминава за Острова.

Още като студент е номиниран за награ-
дите VES - с дипломната си работа. Тогава 
издават календар с най-известннте „креа-
тури“ или култови герои от холивудски ани-
мации като Годзила, Елиън, Трансформърс, 
Кинг Конг, а Кирил и негови състуденти пра-
вят видео от минута и половина. Избират 
Гоблин Кинг от „Властелинът на пръстени-
те“, от втория филм „Хобит: Неочаквано пъ-
тешествие“. „Гоблин Кинг е едър, с дебела 
кожа, много грозен, направо отвратителен, 
обаче го снимат във фотостудио като мо-
дел. Това беше готиното - контрастът беше 
много голям“, смее се Кирил.

Две години след като започва работа в 
MPC, е номиниран за наградите VES. През 
2020 г.

получава статуетката 
в най-престижната категория

- Oustanding Vissual E�ects in a Commercial 
(„Най-добри визуални ефекти в реклама-
та“), еквивалент на „Най-добър филм“ при 
„Оскар“. Наградата е за работата му в екип 
за рекламния филм за световноизвестния 
ликьор „Hennessy: The seven worlds“ („Хене-
си: Седем свята“).

Филмът представя седем красиви свя-
та, като този на Кирил - Flowing Flame, е от 
изригващи вулкани в огнени краски. Еки-
път работи под режисурата на легендарния 
Ридли Скот (“Гладиатор“, „Пришълецът“, „Ро-
бин Худ“, „Ханибал“ и много други). „Ридли 
Скот е много по-земен и отворен към твор-
ческия екип и контактуваше директно с нас 
- казва Кирил. - Той няколко пъти идва на на-
шите всекидневни оперативки. Беше много 
съсредоточен и непрекъснато рисуваше, 
докато говореше, как вижда нещата. В сту-
диото запазихме куп негови скици. Беше 
много вълнуващо да видиш как гений като 
него мисли в рисунки.“

Когато се връща в Лондон след награди-
те, Кирил е пови-
шен в престиж-
ната позиция 
супервайзър по 
визуални ефек-
ти. „Бях много 
изненадан, нор-
малната практи-
ка е това да се 
случи след 10 го-
дини“, казва той. 
Малко след това 
обаче започ-
ва пандемията, 
която изправя 

на нокти всички 
негови колеги в бранша.

По време на първия зверски локдаун 
една от малкото държави, в които не се за-
тварят напълно снимачните площадки, е 
България. А Кирил, българинът в екипа, е 
изпратен за снимки с една от продуцент-
ските компании в „Ню Бояна филм студи-
ос“ - B2Y. Снимат рекламен филм за Arm and 
Hammer - голяма компания в Америка, в 
която се произвежда „всичко, за което мо-
жеш да се сетиш“. А проектът е за реклама 
на... котешка тоалетна.

„Купонът“ е пълен. Проектът е в стил уес-
търн и Дивия Запад, като върху лицата на 
хора се наслагват 3D анимации с лица на 
котки. Сцените се снимат с актьори. Режи-
сьорът обаче не може да долети от Лос Ан-
джелис заради спрените полети. Затова 

снимките с актьорите се излъчват на живо, 
а режисьорът ръководи екипа от 10 хиляди 
километра, от дома си. „Беше голямо изпи-
тание за двата тима, като колегите от бъл-
гарския екип бяха чудесни“, казва Кирил.

Този рекламен филм - Arm & Hammer: 
Once Upon a Time е едновременно с 2 но-
минации - за „Най-добри визуални ефекти 
в рекламата“ и за „Най-добър анимиран ге-
рой в рекламата“, като за второто е победи-
тел. Заради „оживелите“ котки, чиито обра-
зи са насложени върху лицата на актьори 
в стила на американския уестърн, заснет в 
Долна Малина.

Кирил обаче не взема статуетката, която 
по право му принадлежи, защото има голе-
ми заслуги за реализацията на тази реклама 
в България. „Исках повече хора от екипа да 
бъдат на наградите, затова в тази категория 
казах да не пишат името ми. То фигурираше 
само в списъка за наградите за „Най-добри 
визуални ефекти в рекламата“. Но важното 
е, че спечелихме 2 номинации и една награ-
да за една и съща реклама“, коментира той.

За наградите на VES тази година рекла-
мите, създадени с участието на българина, 
също са с 2 номинации: за „Най-добри ви-
зуални ефекти в рекламата“ за филма Lego; 
Rebuild the World, и за „Най-добър аними-
ран герой в рекламата“, за филма ING; Do 
Your Thing; Roary the Lion.

„Не само децата обичат „Лего“, аз съм на 33 
и все още ми харесва - смее се Кирил. - Иде-
ята беше, че с него можеш да пресътвориш 
целия свят както си искаш, защото детската 
фантазия няма граници. Като приключихме, 

отидох в големия магазин на „Лего“ в Лон-
дон, да купя подарък за племенника ми за 
Коледа. Вътре на огромен екран показваха 
нашата реклама и беше много готино и въл-
нуващо да видя как изглежда тя през дет-
ските очи“, споделя Кирил.

Страстта по музиката от детството все 
още го държи здраво и по време на пан-
демията си купува сет от електронни ба-
рабани, със слушалки, за да не притеснява 
съседите си в Лондон. Така разпуска след 
напрегнатия ден в студиото. Признава, че 
напоследък му остава все по-малко време 
да лети до Дюселдорф при майка си и при 
любимата си баба Татяна. Сега отново е по-
гълнат от любимата си работа и с нетърпе-
ние очаква следващия проект в новата ком-
пания „The Mill“.

Кирил с майка си Анна на дипломирането си във 
филмовата академия в Лудвигсбург.

Кирил с Джон Гаета, супервайзър на „Матрицата“ - 
неговото най-голямо вдъхновение.

Наградите VES в Лос Анджелис. 2022 г.

https://www.facebook.com/milanabash78


30 март - 5 април 2022 г.26

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

С
ъс затихване на пандемията оч-
акванията бяха 94-тата церемо-
ния по раздаване на наградите 
„Оскар“ да върне блясъка в Хо-
ливуд.

Церемонията, водена от актрисите Еми 
Шумър, Реджина Хол и Уонда Скайс, обаче 
мина без особено големи изненади, дори 
скучно, с едно изключение – шамарът, кой-
то Уил Смит удари на Крис Рок. И остави 
лош вкус.

Скандалът
След като Крис Рок, избран да връчи една 

от наградите, си направи неуместна шега 
с подстрижката на съпругата на Уил Смит, 
като я сравни с редник Джейн от едноимен-
ния филм. Въпреки първоначалните усмив-
ки, звездата от „Методът Уилямс“ излезе на 
сцената и удари колегата си през лицето.

Крис Рок реагира с усмивка и каза, че 
само се е пошегувал, докато Уил Смит кре-
щеше „Дръж името на жена ми далеч от 
ш*баната си уста“.

Джейда Пинкет Смит от години се бори с 
автоимунно заболяване, от което косата й 
капе, и миналата година реши окончателно 
да обръсне главата си.

При нормални обстоятелства Смит щеше 
да бъде изведен от охраната на събитие-
то извън сградата на „Долби тиътър“ в Лос 
Анджелис. Но шамарът дойде само минути 
преди обявяването на категорията за „Най-
добър актьор“, за която Смит получи пър-
вия „Оскар“ в кариерата си. Ето защо проду-
центът на шоуто Уил Пакър беше поставен 
в критичната ситуация да реши за секунди 
какви мерки да предприеме.

По време на прекъсването за реклами 

Дензъл Уошингтън, който е близък прия-
тел на Смит, го утешаваше. 15 минути по-
късно актьорът излезе на сцeната, за да по-
лучи най-голямото признание в кариерата 
си. Със сълзи на очи той се извини на Ака-
демията и на колегите си, но не и на Крис 
Рок. Това обаче едва ли ще е достатъчно, за 
да спрат призивите за отнемане на отличи-
ето му.

По-късно Рок заяви, че няма да подаде 
жалба срещу Смит, но както Американската 
филмова академия, така и редица актьори 
осъдиха постъпката му.

„Академията не одобрява насилието под 
никаква форма“, се казва в изявление на 
организацията малко след това. Това е за-
писано и в правилника за поведение, кой-
то беше въведен през 2017 г. по време на 
движението #MeToo. Вероятно е в следва-
щите дни Академията да обяви наказание-
то на Смит – от изключване до отнемане на 
„Оскар“-а.

Наградите
статуетката за най-добра лента отиде при 
екипа на филма „CODA: Дете на глухи роди-
тели“, който разказва за глухонямо семей-
ство. Лентата беше номинирана в три кате-
гории (филм на годината, поддържаща роля 
и адаптиран сценарий) и спечели във всич-
ки тях. Това е историческа победа за стрий-
минг платформите над старите холивудски 
студиа.

За първи път тази година двете ленти, 
фаворити в категорията „Най-добър филм“, 
са продукции на стрийминг платформи, а 
не на водещи холивудски студиа. „CODA“ e 
продукция на Apple TV Plus, докато „Силата 
на кучето“ е на NETFLIX.

С най-много награди „Оскар“ се отли-
чи фантастичният филм на Дени Вилньов 
„Дюн“. Той получи цели шест статуетки, сред 
които и награда за оригинална музика. Са-
ундтракът на филма е дело на Ханс Цимер.

Единственият друг филм, получил повече 
от една награда, беше „Очите на Тами Фей“. 
Той също спечели и двете си номинации – 
за грим и главна женска роля за играта на 
Джесика Частейн.

Наградата за най-добра режисура отиде 
при жена – Джейн Кемпиън за филма й „Си-
лата на кучето“. Лентата обаче се превърна 
и в големия губещ на церемонията, защото 
получи само една награда въпреки 12-те си 
номинации.

„Оскар“-ите за главна и поддържаща 
мъжка роля отидоха при Уил Смит и Трой 
Коцур. „Оскар“ за поддържаща женска роля 
получи Ариана ДеБоуз от „Уестсайдска ис-
тория“.

Кенет Брана получи „Оскар“ за оригинал-
ния сценарий на „Белфаст“, вдъхновен от 
личните му спомени за детството му в Се-
верна Ирландия.

Певицата Били Айлиш и брат й получиха 
„Оскар“ за песента от филма „Смъртта може 
да почака“.

Украйна
Не се оправдаха очакванията украински-

ят президент Володимир Зеленски да се 
включи в церемонията.

„Мисля, че е възможно да бъде. Някои 
хора смятат, че Зеленски може да говори, за-
щото все пак е колега“, каза пред BG VOICE на 
червения килим Кевин Костнър. Много него-
ви колеги като Шон Пен призоваха за това. 
Пен дори заплаши да стопи всичките си спе-
челени статуетки, ако това не се случи.

Но нито Зеленски се появи, нито Украйна 
беше спомената поименно, дори и от актри-
сата Мила Кунис, която е от там.

Вместо това присъстващите на церемо-
нията бяха помолени да запазят минута 
мълчание в памет на жертвите в Украйна.

През това време на екрани в Dolby 
Theatre се излъчваха призиви за изпращане 
на помощи, като се изброяваха основните 
нужди на украинците - храна, медицински 
грижи, одеяла.

„Молим ви да помогнете на Украйна с 
всички възможни средства“, гласеше един 
от апелите.

Но „Оскар“-ите наистина не са това, което 
бяха, и рейтингите го доказват – церемони-
ята тази година е гледана от 16,6 млн. зрите-
ли, което е повече от миналата (по-малко от 
10 млн.), но доста под нивата от преди пан-
демията (23,6 млн. през 2020 г.). Дори шама-
рът на Смит не е донесъл повече зрители в 
последните 15-ина минути на церемонията, 
сочат данните на Nielsen.

Изглежда, че със скандали, насилие в 
ефир и филми, които малцина са гледали, 
нито блясъкът ще се завърне, нито зрите-
лите.

„Оскар“-ите не са това, което бяха
XДоминация на стрийминг платформите и шамари на сцената са запомнящите моменти за 2022 г.

ЯСЕН ДАРАКОВ
От Червения килим  

пред „Долби тиътър“

Кевин Костнър коментира Украйна пред BG VOICE

Сн.: АП/БТА
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Н
яма да е преувеличено, ако ка-
жем, че с голямо нетърпение 
очаквахме вечерта на награди-
те „Оскар“ в Долби Тиътър на 27 
март в Лос Анджелис не само за 

да разберем в ръцете на кои знаменитости 
ще се озове „Оскар"-ът, но и за да видим коя 
дама на каква рокля заложи за преминава-
нето си по червения килим.

Това си е един от най-важните въпро-
си около вечерта, когато звездите толко-
ва много се стараят и демонстрират визии, 
представляващи истински празник за очи-
те. По традиция събитието показва не само 
най-доброто от света на киното, но и от мо-
дата - рокли, грим, прически, бижута.

Червеният килим на „Оскар“-ите е един 
от най-важните за годината. Той е шанс за 
звездите да си спечелят място в историята 
на модата.

Със съжаление можем да кажем, че с ня-
кои изключения звездните дами не ни впе-
чатлиха особено на Червения килим тази 
година. Преобладаваха

семплите дълги рокли
в един цвят. Много от моделите имаха обем 
и къдрички, както и високи цепки.

Имаше изненадващо много скучни чер-
ни рокли. Единственото изключение беше 
роклята на актрисата Маги Джиленхал, коя-
то бе изключително стилна. Моделът е на 
Schiaparelli и е специално изработен за по-
вода. Роклята има отличаваща се структура, 
напомняща много на главна буква Т. Златис-
тите орнаменти добавят елегантност и лукс 
към модела.

Джесика Частейн прие своя „Оскар“ за 
най-добра женска роля от Антъни Хопкинс. 
Тоалетът, който тя избра, бе на Гучи. Роклята 
е от органза с множество пришити пайети. 
Бижутата й са на същата марка, от колекци-
ята Hortus Deliciarum.

Безспорно

най-стилната визия 
бе на Зендая.

Тя и стилистът й Luxury Law отново дока-
заха, че са перфектен екип. Зендая бе с тоа-
лет от две части на Valentino Haute Couture. 
Това произведение на висшата мода бе с 
къс топ, наподобяващ риза, и бляскава пола 
с шлейф. Бижута Bvlgari допълниха идеал-
ната визия, на която не откриваме недоста-
тък.

Тенисистката Серина Уилямс поднесе 
приятна изненада със стила си. Тя избра 
рокля Gucci, допълнена от мрежести ръка-
вици и изискана прическа каре.

Актрисата Лили Джеймс също изненада 
приятно с вероятно най-нежната и женстве-
на класическа визия на вечерта. Тя бе с рок-
ля Atelier Versace в бледо розово. Моделът е 
от колекцията есен/зима 2021-22 на бранда. 
Роклята е с висока цепка и дълбоко сърце-
видно деколте. Сандали на платформа до-
пълниха визията. 

Красота и стил 
от Червения килим
На тазгодишната церемония преобладаваха семплите дълги рокли в един цвят

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Джесика Частейн прие своя „Оскар“ в тоалет на Гучи
Маги Джиленхал е изключително стилна в модел на 
SchiaparelliСестрите Винъс и Серина Уилямс на червения килим

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА
Сн.: АП/БТА

Зендая беше определена за най-стилната дама на 
вечерта от модните експерти

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://connectmortgagecorp.com/
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П
о данни на Световната здрав-
на организация всяка година от 
грип се разболяват 1 милиард 
души, като 650 хиляди умират от 
дихателни заболявания, свърза-

ни с инфекцията. Затова от там препоръчват 
поставянето на противогрипна ваксина през 

октомври или в началото на ноември на въз-
растните хора над 65 години, на бременни-
те, на страдащите от хронични заболявания 
и на малките деца над 6-месечна възраст.

Според епидемиолозите тази година грип-
ната епидемия в цяла Европа и САЩ се заба-

ви, като се очаква тя да се появи през пър-
вите десетина дни на април месец. Това 

според тях се дължи до голяма степен 
на все още изискването да се носи 

маска заради коронавируса, но и на 
климатичните особености.

Специалистите съветват да не се 
контактува с хора, които са види-
мо болни, да спазваме дистанция 
от метър и половина със събесед-

ника си, както и да се ползват маски, които 
е добре да се сменят на два часа. Важно е и 
спазването на лична хигиена.

Не е добре да пипаме 
лицето си, очите

устата и носа си, преди да сме измили добре 
ръцете си.

Щамовете „Бризбейн“ и „Канзас“ удрят бе-
лите дробове, дихателната и централната 
нервна система. За разлика от тях, при „Пу-
кет“ и „Виктория“ заболяването е по-про-
дължително. Основната причина е, че при 
тях антивирусните лекарства действат мно-
го по-слабо. От тези щамове много по-уязви-
ми са хората с проблеми в дихателната 

система и диабетиците
те са и по-податливи към тях, обясняват ви-
русолозите.

Специалистите уточняват, че независимо 
дали грипът е от група А или В, на първо мяс-
то опасността е за бременните, възрастните 
хора и тези с хронични заболявания.

Сред усложненията, до които може да до-
веде грипът, който се разпространява в мо-
мента, са остри респираторни заболявания 
като пневмонии, ларингити, ангини.

Заразяването
Грипните вируси се разпространяват по 

въздушно-капков път чрез малки капчици, 
които се отделят при кихане, кашлица, говор 
от хора, които са заразени и се намират око-
ло нас. Заразяване с грипен вирус става след 
инхалиране на тези капчици.

Ако те не се неутрализират в горните ди-
хателни пътища, навлизат в клетките на носа 
и гърлото и започват бързо да се размножа-
ват. Болният отделя вируса от началото на 
развитие на симптомите или 24 часа преди 
развитието им. Вируси продължават да се 
отделят в рамките на 5-10 дни. Малките деца 
отделят вируса по-продължително. Пациен-
ти с нарушен имунитет могат да отделят ви-
руса няколко седмици до няколко месеца. 
Предаването на вирусите на грипа по кон-
тактен път - чрез допир - е доста по-рядко.

Грипът удря 
дробовете и 
нервната система

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Някои от щамовете са особено опасни за диабетиците

Обща слабост, висока температура, 
хрема, кашлица, главоболие, болки 
в ставите... Всички познаваме тези 

симптоми и безпогрешно си поставяме ди-
агнозата – грип!

Неприятното заболяваме можем да пре-
одолеем лесно със скъпи лекарства, но 
можем и да се доверим на народната ме-
дицина, която разполага с цял арсенал от 
лечебни треви. Грипът е коварна болест и 
затова по-надеждна е профилактиката, от-
колкото лечението й. За целта е полезно да 
се пие по няколко пъти на ден чай от мали-
нови клонки, а за активиране на имунната 
защита е полезно да се взимат по 30 капки 
на ден настойка от корени на женшен, ехи-
нацея и златен корен.

Лъжица мед, сокът на 1 лимон, 2 см на-
стърган джинджифил, 1 скилидка чесън и 2 
с.л. ябълков оцет укрепват имунната систе-
ма, имат противовъзпалително действие и 
ни предпазват от грипа.

Ако все пък грипът ни е повалил, добър 
ефект ще има приемането на отвара от пача 
трева, чиито целебни свойства са наистина 
уникални. Нейната настойка помага и при 
коклюш, туберкулоза, бронхиална астма и 
нервно изтощение. Приготвя се, като се за-
лее 1 с.л. от билката с 2 чаши вряла вода. 
Приема се по половин чашка 2-3 пъти на ден 
преди ядене.

Чаят от мащерка също облекчава симп-
томите на грип. За целта 1 ч.л. от билката се 

залива с 1 чаша гореща вода и се оставя да 
престои 1 час. Прецежда се, подслажда се с 
мед и се пие затоплена по 1 чаша 2 пъти на 
ден.

Да не забравяме и добрия стар липов чай, 
който също помага да се изпотим, да свалим 
температурата, а ако към него прибавим 5 г 
сода за хляб, може да го използваме за гар-
гара при ангина. Той се приготвя, като 1 с.л. 
цвят от липа се залее с чаша вода и се вари 
на слаб огън за 5 мин.

Алтернативна хипотеза за обяснение 
на сезонността в грипните инфекции е 
ефектът на нивата на витамин D върху 
имунитета към вируса.

Тази идея е съобщена за първи път от 
Робърт Едгар Хоуп-Симпсън през 1965 г. 
Той предложил, че причината на грипна-
та епидемия през зимата може да бъде 
свързана със сезонните колебания на 
витамин D, който се произвежда в кожа-
та под влиянието на слънчевата или из-
куствена UV радиация. Това би могло да 
обясни защо грипът настъпва най-вече 
през зимата и по време на тропическия 
дъждовен сезон, когато хората прекар-
ват повече време на закрито, далеч от 
слънцето, и техните нива на витамин D 
се понижават.

Сезонността на 
заразата зависи 
от витамин D

Лечебни треви за изцеление



30 март - 5 април 2022 г.30

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

LOCAL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60172, Srd Freight Inc nabira Local 
Driver za Chicago ,IL - dobro zaplashtane .Dobri uslovia ,dobur 
dispetch ,dobri otnoshenia 7738274439 №19214
RECRUITER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company looking to 
hire an experienced recruiter to take calls and make calls on new 
applicants. Great pay plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 
№19200
ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers предлага почасо-
ва работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен 
превоз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19194
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контрактори със собствени камиони и драй ван ремаркета 
. Диспач 24/7. За повече информация се обадете на телефон 
224-659-2356. №19178
LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for local 
dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. Home 
every night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-$4000 clear 
per week after fuel and deductions. 8476370772 №19170
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$ 2,800.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. 
Plasham $0.90 cpm s HazMat i 0.85 bez HazMat. Moje i 
$400/$380 na den. Za poveche info call 224-659-1690 Evgeni. 
№19159
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате най-
доброто за своите камиони, не си губете времето  Neo Log 
Systems LLC е компания, която извършва диспечерски,сейфти 
и акаунтинг услуги на най-ниски цени %4 от гроса. Нужно 
е само да имате MC#, всичко друго оставете на нас  www.
neologsystems.com 2242316080 №19171
SAFETY DEPARTMENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60403, Компания за камиони в Joliet, IL 
търси да назначи safety.Телефон 815-205-4060. №19145
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставянето 
на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@
tbs.tech 359877980442 №19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver for 
Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every Week. Sighn 
Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 7739837254 
$2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси 
да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е за-
дължителен, но е препоръчителен. За повече информация, 
моля позвънете на 773-656-8076. №18964

Chicago + suburbs

ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз в Аrlington Hts Търси 
да назначи механици, с опит или без. Заповече информация 
630-873-5507 №19252

ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Семейство с две малки деца 
(на 3 месеца и на 5 години) търси да наеме детегледачка от 
понеделник до петък вклчително от 08:00 до 17:00 часа За-
плащане по договаряне. Wood Dale, IL 7082524868 №19255

TRUCKS OWNER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Транспортна Фирма набира 
собственици на камиони за вен,рифер,dedicated товари 
възможност и за хазмат товари,fuel advance! Cell-773-964-
2928 №19257

DIESEL MECHANIC ASAP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525, In-house Truck & Trailer repair 
shop in La Grange, IL is looking for a full-time, experienced 
mechanic, for mostly Volvo trucks. We o� er a great weekly/or 
hourly pay! Position is available immediately! For more info call 
Alex @ 847-544-9464 №19258

РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся БОЯДЖИЙ. Тел 773-865-
0406. №19240

CDL CLASS A 75CPM, 
Цена US$  75.00, Зипкод 60007, Семейна компания търси се-
риозен човек за работа, минимум 2 години опит. Предлага-
ме избор за заплащането на миля или на седмица. Покри-
ваме застраховката за злополука, без отдръжки от чека. 
Бонуси при добри седмици.За повече информация позвъ-
нете на 847-749-9161 №19241

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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Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL LOCAL, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60191, CDL Local driver needed. Every 
day home. 30$ per hour + paid vacation + bonuses. 2 years exp. 
needed. Call 1-844-349-4349. №19247
DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Компаниня търси да назна-
чи диспечер с опит. Компанията се намира в Schaumburg. 
За повече информация се обадете на 720-579-6116 Георги 
№19248
CDL LOCAL DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60103, Local driver needs - CDL class 
A-work days only,every night home..Bene� ts...$$$$ Call 224 265 
4823 №19228
TARSQ SHOFIOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Kompania v Bloomingdale tarsi 
da naznachi sho� or sas CDL.Sedmichno zaplashtane ot $3000. 
Za informacia pozvanete na tel:773 510 0855 №19229
RABOTA V SKLAD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Kompania tarsi da naznachi 
hora za rabota v sklad.Zaplashtane mejdu $15-$18 na chas Za 
informacia pozvanete na tel:773 510 0855 №19230
CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, AMERIKANSKA TRANSPORTNA 
KOMPANIA TARSI CDL DRIVERS CLASS A, LOCAL WORK-HOME 
EVERY NIGHT. OPIT S KONTEYNERI E JELATELEN. PREDLAGAME 
POCHASOVO ZAPLASHANE SREDNO 50-60H/WEEK, MIN $26/H, 
HEALTH INSURANCE. ZA KONTAKTI: BDK EXPRESS - 630-422-
1216 №19232
DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  , Зипкод 18, Шофьор снабдител и доставчик на 
части 7737420404 №19236
NONNA SILVIA\'S , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Nonna Silvia\'s Restaurant is 
seeking for Phone people, Host, Bartender or Servers! Positions 
require weekend availability and good customer service skills 
Stop by the restaurant at 1400 Can� eld, Park Ridge to � ll out 
an application or email amy@nonnasilvias.com to set up an 
interview 8472929970 №19239
CAREGIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Търся caregiver гледане на въз-
растна дама в Lombard (part-time live-in - Четвъртък до Неде-
ля). Английски. 7738073058 №19222
TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. Plasham 
$1.00 na milya. Moje i $400 na den. Za poveche info call 224-659-
1690 Evgeni. 2246591690 №19226
DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Neo Log Systems LLC предлага работа 
на шофьори и оунър оператори на най- добрите условия на 
пазара* За повече информация ни се обадете на телефон# 
2242316080 или пишете на имейл: sales@neologsystems.com 
* www.neologsystems.com 2242316080 №19227
CONSTRUCTION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Строителна фирма търси боя-
джия по възможност с опит тел: 773-964-5573 №19206

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

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

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

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

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

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на час-
ти. Фирмена кола , пълен работен ден , добро заплащане. 
2246669961 №19243
NONNA SILVIA\'S , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Nonna Silvia\'s Restaurant is 
seeking for Phone people, Host, Bartender or Servers! Positions 
require weekend availability and good customer service skills 
Stop by the restaurant at 1400 Can� eld, Park Ridge to � ll out 
an application or email amy@nonnasilvias.com to set up an 
interview 8472929970 №19238
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С ОПИТ И 
БЕЗ ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ 2245651680 №19245

FLEET MANAGER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking е развиваща се компания, която търси 
мениджър за поддръжка на автопарк. За пред-
почитане е кандидатите да имат опит и да раз-
бират от камиони. Бихме наели кандидат без 
опит, ако има познания в областта на камиони-
те (има опит в транспортната индустрия, бивш 
шофьор на камион, механик или диспечер и 
т.н.). Задължително е кандидатите да имат: *До-
бър (свободно да говорят) английски *Добри 
компютърни познания *Желание да работят в 
екип За повече информация търсете Руси 708-
243-9628 7082439628 №19174

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60010, Търсим жена на 
фул тайм позиция да помага с грижата на две 
малки деца (1г. и новородено). Понеделник до 
Петък от 7ам до 7пм и някои уикенди - може и 
с преспиване. Заплата ежеседмично по догова-
ряне. Деси 360.970.6448 №19198CDL STEADY TEAM 0,90, 

Цена US$  , Зипкод 2500000, Постоянен курс от 
Чикаго до Лас Вегас пощта целогодишно пове-
че информация 3312456314 №19208

ДОМАКИНСКА РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Търсим жена 
за домакинска работа по 1 ден в седмицата 
за 3 часа в Park Ridge. Телефон 415-680-8588 
№19219

SAFETY ASSISTANT, 
Цена US$  1,500.00, Зипкод 60465, Free Style 
Trucking търси Safety Assistant. За предпочита-
не е кандидатът да е с опит, но бихме наели и 
без опит. Отговорностите ще включват но няма 
да са ограничени само с проверка на Logbooks, 
съдействие при попълване на документи за 
работа и обясняване на полиците и начина на 
работа компанията. За контакт: Руси - 708-243-
9628 №19175
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For additional 
info please call 630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащането 
е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business 
need experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / not 
from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с договаря-
не. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шофьор за 
dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. 
Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 
№18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене на къщи. 
Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, Highland 
Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na 
chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-
2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник 
за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за локал-
на/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия пар-
кинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry 
Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания 
набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече ин-
формация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси 
да назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. 
Опит не се изисква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR LOAD 
from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines more info 
tel 847 254 2504 №18767

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% 
load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за сингъл 
драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 
847-877-4745 №18359

ФЛОРИДА
COMPANIES, DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 3, Neo Log Systems LLC, предлага диспе-
черски услуги на малки компаниии %3 от гроса, оунър опе-
ратори и шофьори на най-добрите условия на пазара*За 
повече информация ни се обадете: тел# 2242316080 
или пишете на имейл: sales@neologsystems.com*www.
neologsystems.com №19254

COAST TO COAST

АМАЗОН ***, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси CDL class A 
шофьори OTR , възможни договори на Амазон 
, цена на миля по договаряне според опита 
2248014469 №19215

SEMI BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси “owner 
operators” за Semi and Box trucks , възмож-
но партньорство и договори на Амазон 
2248014469 №19216

RECRUITER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company is seeking to 
hire a recruiter for our Plovdiv, BG o�  ce. Experience is a must! 
Great pay plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 №19201
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания 
набира Owner Operators. За повече информация, моля поз-
вънете на 608-254-9977 №19193
AMAZON , 
Цена US$  , Зипкод 0, CDL and Box truck owner operators 
2247955588 №19168
DRIVERS, 
Цена US$  , Зипкод 0, Фирма тъси CDL drivers for OTR , търсят 
се също owner operators за Box and Semi trucks , възможно е 
партньорство с Амазон 2247955588 №19169
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 
20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 3039748716 
№18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, 10 year exp. with dry van 
reefer � at bed step deck hazmat free tms free ifta 7278355206 
№19251
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19164

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU NEED HELP WITH IFTA, 
IRP, PERMITS -KY, NY, NM, OR, HAZMAT PERMITS, HWY TAX 
2290, CORPORATIONS, MCS150, CORPORATIONS, DOT AUDIT 
ASSISTANCE AND MUCH MORE, CALL US! 2523052273 №19104

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 33480, Диспечер с опит 53R/V/F/HZ от 
България 5618770865 Text/SMS/Email +359 877981874 Viber 
5618770865 №19223
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for 
work 10 years experience in dispatching viber 359876511784, 
direct 708 988 3851 №19165

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 700.00, Зипкод 60176, Давам самостоятелен бей-
смънт под наем в Шилър Парк. Подходящ за един човек. 
3129277551 №19253
ПОД НАЕМ , 
Цена US$ , Зипкод 60630, 4037 W Argyle St 7732258468 
№19259
OFFICE SPACE AVAILAB, 
Цена US$  825,00, Зипкод 60004, Beautiful o�  ce space 
available for rent in Arlington Heights. Great area near 
restaurants, shopping centers and o�  ce supplies stores.Sunny 
o�  ce, windows, back of building, very quiet and parking 
available on the back of the building. It's perfect for a trucking 
company, consulting business, 3104009553 №19231
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Furnished ROOM for Rent IN 
Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 290, 355, 390 IKEA, 
Wood� eld Mall $ 670/month. All inclusive! Tel: 847-630-7078 
Please, leave detailed message 8476307078 №19233

СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , Зипкод , Търся съквартирант /ка За двустаен 
апартамент в Desplaines 7733542569 №19235
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съквартирант/
ка в Schaumburg. Самостоятелна стая,баня+тоалетна.
Общ хол,кухня и паркомясто.Апартаментът е просторен 
с всички ел уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld 
Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на човек)Свобо-
ден от 1ви март. 3129532101 №19207
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des Plaines, за 
непушач. 7739344547 №19196
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Стая под наем, Северната част 
на Чикаго - $450 6308500701 №19197
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60630, Стая под наем от апартамент 
в North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече инфор-
мация. 6308500701 №19177
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  800.00, Зипкод 60169, Давам приземен етаж от 
къща в Ho� man Estates, IL ( Golf rd and Roselle rd). 2 стаи със 
собствена баня и тоалетна, достъп до пералня и сушилня и 
гараж. $800 на месец, всички разходи включени. 5082926787 
№19133
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month , 
Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко (773) 
510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND 
CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 1ST.
GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 
2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща в 
Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обза-
ведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френ-
дли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драс-
нете съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment available 
for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient location near 
Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. Central 
A/C. Pool in the complex. For more information call 847 312 
0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for rent in 
Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great location and 
schools! For information: 847 630 8884 Stancho №18755

SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1� r, 1garage,2 
beds, 2 full baths living dining granite kitchen many closets 
laundry in condo with new washer&dryer.closet&bath in master.
laminate/tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr, close Mall. 
Association swimming pool&party room. 2246596601 Neviana 
2246596601 №18849

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ 2 BEDROOM APT, 
Цена US$ , Зипкод 60613, Търся под наем Two bedroom 
apartment в района на Schaumburg, Rolling Meadows or 
Arlington Heights from May/June 2022 3127315026 №19256
СТАЯ ПОД НАЕМ ТЪРСЯ, 
Цена US$  , Зипкод , Търся стая под наем в Чикаго-/без събър-
би/.Плащам веднага.email:v.ts.g.88@gmail.com.При интерес 
ми пишете и аз ще ви звънна от България. +359878588556 
№19244
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся стая под наем в района на 
Schaumburg , Ho� man Estates , Elk Grove Village. Телефон за 
връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 3128810970 
№19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19217

VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19218

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Boiajiyski uslugi 3127227479 
№19249

USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Painting for You home 3127227479 
№19250

KRISMAGICAL CLEANING, 
Цена US$  , Зипкод 60018, Home & Commercial cleaning 
8472621454 №19234

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ , 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола 
и съм масажист със 7 годишен опит. Специализиран съм в 
deep tissue, swedish, sports. Имам студио в домът ми(Niles,IL).
Бих могъл също да путувам в близост до мен райони. 60мин- 
65$ , 90мин-90$. Телефон- 7735108654 №19220

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ, 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола и 
имам 7 годишен опит като масажист. Специализиран съм в 
deep tissue, swedish, sport accupressure, trigger point. Имам 
студио в домът ми в Niles,IL. Бих могъл и да пътувам в близки 
до мен райони. 60мин- 65$, 90мин- 90$. 7735108654 №19221

ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме психотерапевтични ус-
луги от сънародници терапевти. За повече информация по-
сетете сайта ни: ptpool.net 889291674 №19184

GPS TRACKERS,DASHCAM, 
Цена US$  , Зипкод 15, GPS trackers,dashcams,remote 
starts,starter kills sales and installs 6084660182 №19176

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v Ho� man 
estate Predlagam domashno prigotvena hrana ,igri i zabavleniq 
Tel 224 659 1156 №19161

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви електро-
технически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи 
, ключове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, 
басейни , джакузита. Диагностика на консумираното елек-
тричество и откриване на проблеми с липса на електричест-
во! 773-494-1700 Крис №19136

SAFETY FOR TRUCKING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, A� ordable Safety Compliance 
Support for trucking companies - MC Registration and Permits 
Driver Safety Trainings Personnel Safety Trainings Call Black Cat 
Safety at 224-441-6667 or email to smarttruckingsafety@gmail.
com 2244416667 №19146

DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington heights, 
haircut, color, highlights, perm, keratin straightening treatment, 
708 415 7911 №18763

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v 
Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena hrana,mnogo 
igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

ФЛОРИДА

ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме екип от спе-
циалисти, които предлагат психотерапевтична подкрепа на 
Българи живеещи в чужбина. Повече информация можете да 
получите от сайта ни. 359889291674 №18960

АТЛАНТА

КРЕДИТ БЕЗ ПРОТОКОЛ, 
Цена US$  1.00, Зипкод 3060, За всички ваши спешни нужди 
от заем за вашите покупки, инвестиция, ремонт или строи-
телен проект, моля свържете се с нас и ще бъдете доволни 
много бързо без никакъв протокол. Имейл: help.family@aol.
com 231420644 №19125

КУПУВАМ

Chicago + suburbs

КУПУВАМ СТАРИ ОРЪЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Икупувам стари оръжия (пис-
толети, револвери, пушки, винтовки и карабини. След 
оценка на състоянието (категория).Извършвам ремонти. 
тел:2243051163 №19163

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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен 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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: ДЕРОНИ. Етика. Овал. НИНА РИЧИ. Ирокези. Навес. Рекет. Натан (Жак). Лавини. Омара. АРО. Лин. Тиса. Оратор. “Орас”. Данак. СОНИ. 
ПОЛО. Адана. Ези. АП. Монета. Алакол. Напор. Валат. “Рапид”. Ролери. Имами. Име. ЗИЛ. Лоно. Аконит. Ниман. Сонар. НИВА. Вана. Имане. Ела. Ад. 
Отони. “Ота”. Инеса. ТАМАТ. Ран. Пирати. ДАНОН. “Рома”. Ало. Зарове. Атоли. Апел. Марина. Адонис. Ви. ДАВ. Новела. Инат. Ниво. “Алина”. АНИ-
ТА. Лани. Алан. Морава. Атаман. Рали. Арт. Татами. АТАРИ. ИЛ. Мина. Икономика. Памид. Реме. Единак. Тоно. “Едит”. Зилоти. Василиса. Италики.
ОТВЕСНО: Пенали. Окарина. Аламана. Агата. Риванол. Полином. Равинат. Мос (Кейт). Бонев (Христо). Ромол. Матадор. Витамини. Насита. “Орела”. 
Отавино. Амидол. Тир. НИСАН. Ронин. Нено. Амин. Ирис. ДЕВИН. Миро. Авала. Арес. Мече. Адата. Оса. Ана. ЕЛАНА. “Еда”. ТИКО. Анали. Онон. Та-
лин. Тими. “Ти”. Емона. Аманет. Родан. Ракети.Китара. Атака. АПОЛО. АМАРО. Бар. Ракел. Море. Имини. ОЛИНЕЗА. Онат (Илхан). Зарин. Лира. Ина-
ри. Одил. Мока.Осика. Инана. Асана. Емили. “Ветаро”. Опити. Етап. Тива. Инок. Пазар. Налим. Василев (Милчо). Тарикати. Линотип. Декада. Олива. 
Тлаки.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:
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Купих си крачкомер - 

пълен боклук!  

От нас до кръчмата било 

531 крачки,  

а от кръчмата до нас - 

1429!

  
Върви по улицата мъж с голяма жаба в ръка. Спира 

го полицай:
- Защо ходите с тази жаба?
Изведнъж се обадила жабата с човешки глас:
- Господин полицай! Спасете ме! Свържете се с дру-

жеството за защита на животните. Писна ми от него-
вите целувки!

  
Началник се връща от командировка. Секретарка-

та му казва:
- Имам няколко лоши новини и една добра.
- Кажи лошите.
- Ами данъчните ни направиха проверка и блокира-

ха сметките на фирмата. Шофьорът удари служебната 
кола. Пропаднаха ни две продажби...

- А добрата новина?
- Ще си имаме дете, скъпи!

  
- Вече втори ден вали. Мъжът ми е в депресия, стои 

и гледа през прозореца. Ако не спре да вали, ще тряб-
ва да го пусна вътре...

  
Митничар пред портите. Свети Петър го пита:
- Къде искаш - в рая или в ада?
- Ами, някъде на границата, между тях...

  
- Дай ми съвет! Приятелят ми не харесва моето куче.
- Имаш избор! Да го отровиш, или да го удавиш.
- Кого?
- Имаш избор!

  
Мъж и жена пият сутрешното кафе.
Жената с нежен глас:
- Скъпи, нали не си забравил, че скоро имам рож-

ден ден?
Мъжът, попарвайки се с кафето:
- Каквооо... Пак ли?

  
Живея на първия етаж. През нощта ми откраднаха 

комарника от прозореца. На следващата нощ ми го 
върнаха с бележка:

- Уж го мерих, но не пасна. Извинете за безпокой-
ството.

  
Жена към мъжа си:
- Имаш ли намерение да ми дадеш заплатата си?
Мъжът злорадо:
- Не днес, боли ме главата!

  
- Скъпа, помниш ли как една зима отидох на лов, из-

губих се в гората и после нощувах в една хижа?
- Не ми се слушат глупости, давай накратко!
- Момче на три години.

  
Разговор по телефона в метрото:
- Извънземен съм, да казах вече... Извънземен съм... 

Като се прибера утре в Земен ще ти звънна!

  
Жена се оплаква на полицай:
- В маршрутката ми откраднаха парите.
- Къде бяха парите, госпожо?
- В сутиена ми.
- И вие не усетихте, че бърка там?

- Усетих, разбира се, но реших, че го прави с добри 
намерения.

  
- Отче, изневерих на мъжа си.
- Нищо, чадо, обиколи храма толкова пъти, колкото 

си изневерила!
- Отче, отивам за колелото!

  
- Каква е разликата между лудия и невротика?
- Ами лудият знае, че 2+2 е равно на 5, а невроти-

кът знае, че 2+2 е равно на 4, но това му се струва не-
поносимо.

  
Човек тича след набиращия скорост претъпкан до-

горе автобус. Крещят му:
- Зарежи го! Ето идва още един!
- С удоволствие, но аз съм шофьорът на този авто-

бус.

  
- Жорее, вече втори чувал губиш!
- Споко, който не работи, той не греши!
- Да, ама ти си шофьор на инкасото...!

  
Когато ви е скучно, отидете в най-близката до вас 

банка и изкрещете:
- Никой да не мърда!
И точно преди да извадят пистолети, добавете:
- Падна ми контактната леща.

  
Местният пияница се сдоби с прякор „Хакера“, след 

като нулира кредитната история на селото, открад-
вайки „тетрадката“ от магазина.

  
При доктора:
- С апетита как сте?
- Ту имам, ту нямам...
- И кога нямате?
- Ми като се наям едно хуубаво...!

  
Младеж отива при бащата на любимото момиче.
- Господине, бих искал да се оженя за вашата дъще-

ря.
- А говорихте ли с жена ми?
- Да, но ако не възразявате, все пак предпочитам ва-

шата дъщеря.

  
- Като остареем, ще ми подаваш ли чашата с вино?
- Не може ли с вода?
- Ето, няма химия между нас...

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Ще се радвате на финансова ста-
билност. Плановете ви ще се ока-
жат правилни. Ще имате добра 
и спокойна седмица. Позволете 
си да се срещнете с когото иска-

те и за колкото време искате, купете си нещо само за 
вас. Наспете се и вечерта прекарайте в дома си с най-
близките. Започнете новите си планове без колеба-
ние. Не допускайте дребни грижи да ви отклонят от 
плановете ви. Около вас ще е напрегнато, но не се 
поддавайте на общото настроение. Довършете всич-
ко закъсняло.

РАК
Получавате пари, които са пове-
че от очакваното. Не се намес-
вайте обаче в междуличностни 
отношения. Доверете на хората, 
които вече са ви помагали, под-

крепете ги. Често ще се оказвате в центъра от вни-
мание, защото вашите инициативност ще расте, ще 
сте по-склонни да споделяте ваши идеи, желания и 
намерения, съответно да отстоявате интересите си, 
да се борите за тях. Мнозина ще се съобразяват с 
вас или пък ще можете да превъртите някои пре-
дизвикателства във ваша полза.

ВЕЗНИ
В екипа ви има човек, който зло-
употребява с колегите, хитрува и 
им прехвърля задълженията си. 
Може би е време да се намесите 
и ще бъде добре за работата. На-

правете го и по възможност дипломатично. Финан-
совото ви положение през периода ще е стабилно. 
Самообладанието ви ще подкрепи лидерските ви 
позиции и без особени усилия ще управлявате дей-
ността си. Не провокирайте хората около вас и не-
щата ще вървят повече от добре. Осигурете си по-
чивка, занимавайте се със себе си.

КОЗИРОГ
Много от вас ще получат скром-
но, но много приятно финансо-
во попълнение. Ще откриете 
нов източник на доходи, макар 
че няма да потече, ще имате 

полза от тях. Ще сте в състояние да направите голя-
ма и дълго подготвяна покупка. Мнозина от вас ще 
имат бързи и в повечето случаи успешни действия 
в деловата си дейност, ще се стремят към нова цел. 
Не бива обаче да се обръщате назад и да потъвате в 
тъжни спомени – ще сте чувствителни и няма да се 
почувствате никак добре.

ТЕЛЕЦ
Колегите и приятелите ви ценят, 
в състояние сте да възстанови-
те хармонията в семейството си. 
Тази седмица ще ви донесе при-
добивки, които отдавна ви се 

иска да имате. Избягвайте обаче сблъсъците с чле-
нове на семейството. Много от вас ще имат парич-
ни постъпления. Не говорете откъде получавате 
парите и срещу каква работа, това може да ви при-
чини неприятности. Купете си нещо хубаво, зарад-
вайте себе си, заслужавате го. Не споделяйте нищо 
лично, не обещавайте нищо.

ЛЪВ
Налага ви се да се доказвате 
пред другите, но това е добър 
момент да изпъкнете, да заво-
ювате по-престижни позиции. 
Ако това е невъзможно, тогава 

някои от вас могат да променят колектива, в който 
съществуват. Възможно е да направите равносмет-
ки, чрез които ще укрепите надеждни нови връзки, 
които ще допринасят за собствената ви стабилност 
и просперитет. Ще трябва обаче да прекратите кон-
такти, които нямат място в бъдещето ви развитие. 
Хора от миналото напомнят за себе си.

СКОРПИОН
Възможни са добри парични 
постъпления, но не бързайте с 
влагането им. Насрочените сре-
щи ще ви помогнат да се ори-
ентирате в бизнеса си. Смело 

търсете нови партньори по всякакъв начин и сред 
всички видове среди, но не разчитайте на помощ от 
никого. През периода нищо запланувано няма да 
стане, както го искате, но ще се окажете двигател на 
много важни събития. Старайте се да сте в течение 
на всичко, което става. Да сте информирани е важно 
и много неща зависят от това.

ВОДОЛЕЙ
Вероятно партньорът ви ще си 
признае за неприятни загуби, но 
това няма да ви засегне. Каквото 
направите, ще ви донесе успех. 
Съдбата ще ви срещне с надежд-

ни партньори. Очаквате и сигурно ще получите из-
вестие от човек, за когото се тревожите и се намира 
далече от вас. Ще възстановите позагубени контак-
ти с близки хора. Възможно е да получите подаръ-
ци и внимание. Ще се подготвяте за бъдещи изяви, 
които много ви вълнуват. Посветете се на работа с 
финансови документи.

БЛИЗНАЦИ
Ще ви притеснят грижи със здра-
вето на човек от дома ви. Всич-
ко зависи от вашите усилия да му 
помогнете. Ако положите макси-
мум усилия, има реални шансо-

ве да излезете от периода с пълни ръце и спокой-
но сърце и душа. Не се подвеждайте по обещания 
за повече, по-бързи или по-лесни пари. Някой ще се 
опита да ви измъкне големи суми, не се поддавайте, 
каквито и аргументи да изтъква. Ще имате неочак-
ван битов проблем в дома си, но ще се справите бър-
зо. Не допускайте спорове.

ДЕВА
Ще се изправяте пред истини, 
които са свързани с приоритет-
ни за вас отношения, съответ-
но на кого и в какво можете да 
разчитате, но това ще ви помог-

не да си изградите правилна стратегия. Периодът е 
благоприятен за решаването на въпроси около ка-
риерата ви. Пътувайте, ще ви зарадва посещение на 
хора отдалече. Ще бъде добре, ако не налагате от 
позиция на силата компетентността и авторитета 
си. Не купувайте нищо голямо, за да не се чудите по-
късно как да се отървете от него.

СТРЕЛЕЦ
Вашите връзки ще се окажат 
нужни, но това ще наложи са-
моконтрол върху вас самите. 
Много успешен период за сре-
щи и преговори. Планирайте 

срещите си, довършвайте изостанали задачи. Не 
предприемайте нищо, без да е проучено подробно 
и задълбочено. Не планирайте делови кардинални 
промени. Няма да се получат. В семейството ви не-
щата ще потръгнат по-гладко. Каквото и да се случи 
през тези дни, то ще си е ваше дело. Вероятно нещо 
неприятно ще ви изненада на работното място.

РИБИ
Ще осуетите среща с партньор, 
който от известно време насто-
ява да се откажете от нещо ва-
жно за вас. Не повтаряйте стари 
грешки. Основен повод за тре-

воги през този период ще са парите. Позволявате да 
ви носи течението и толкова сте запленени по нова 
сделка, че има реална опасност да се окажете в ри-
скове. Бъдете по-внимателни и сериозни с обеща-
нията си. Организирайте работата си по новите де-
лови задачи. Довършете делови ангажимент, който 
ви тежи на плещите, но бъдете внимателни.

https://www.brookhavenmarket.com/
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А
ко сте уморени от скучната и 
сива действителност покрай 
пандемията от коронавирус, ви 
предлагаме едно вълшебно мяс-
то, където ще забравите за реал-

ността. Регионалният етнографски музей на 
открито „Етъра“ се намира в единия край на 
град Габрово, в посока Шипка. Прекрачил 
веднъж прага му, човек се озовава в един 
далечен свят, но в същото време сякаш си 
е у дома. Там наистина човек може да се по-
чувства като в старо село. Можете да видите 
какъв е бил животът на българите през XVІІІ 
и ХІХ век - запазените къщи, работилнички-
те за различни занаяти, от които можете да 
си купите ръчно изработени съдове, ножо-
ве и какво ли още не, шекерджийницата, в 
която предлагат бяло сладко, халва, захар-
ни петлета и пестил.

Музеят е създаден през 1964 г. и е обявен 
за паметник на културата с национално зна-
чение през 1971 г. Интересен е фактът, че 
къщите са дубликати на реално съществу-
вали сгради в Габрово.

Етъра е единственият по рода си музей в 
България, в който народният бит е не само 
съхранен, но и осъзнаван като основната 

отличителна черта на българина. Тук витае 
изобретателният и предприемчив дух на 
габровеца, който

продължава неуморно 
да твори

Под ръцете на изкусните майстори, на 
улицата, пред погледа ви, излизат всевъз-
можни изделия от метал, кожа, глина, дър-

во, вълна, козина и други материали.
Пъстроцветните лехи пред китните къ-

щурки, ароматът на чист планински въздух 
и шумът от занаятчийските работилници са 
толкова опияняващи, че няма да се поколе-
баете да се гмурнете дълбоко във водите на 
възрожденското минало. Ежегодно, по вре-
ме на големи християнски празници, в Етъ-
ра се организират шумни фестивали.

Искате ли да усетите дъха на миналото, да 
видите

чудодейната сила на водата
вкарана в улей, да се насладите на възрож-
денската архитектура, да видите стар наро-
ден обичай – „Етъра“ - най-колоритният кът 
на Габрово - е точното място.

Атмосферата на българското Възраждане 
тук е пресъздадена от множество старин-
ни работилници за традиционни народни 
занаяти. На 60 дка площ е пресъздаден би-
тът на балканско българско селище от епо-

хата на Възраждането. Тук всеки занаятчий-
ски механизъм се движи от водата и сръчни 
майстори извайват накити, грънчарски и 
медни съдове, гайтани, дървени гаванки.

Калдъръмената улица ухае на

топъл симид, 
кафе и бяло сладко

По чардаците греят шарени черги с цве-
товете на земята - зелено, синьо, алено, 

бяло. Автентични 
са каменните чеш-
ми, газените фене-
ри, часовниковата 
кула, белостенните 
къщи и механата.

За туристите това 
е идилично обръ-
щане към минало-
то и едно ново по-
знание. Идеята за 
Етъра е на архитект 
Лазар Донков - ро-
долюбец, посветил 
живота си на благо-
родното дело.

Миналото оживява в неповторим 
български музей под открито небе
XШумът от занаятчийските работилници  

в Етъра ни пренася в бита на габровци

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Етнографски комплекс „Етъра“.

Сн.: Етнографски комплекс „Етъра“

Часовниковата кула на Етъра

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Майли Сайръс и 
нейните близки 
са претърпели 

ужасен инцидент, докато 
са пътували към Параг-
вай за музикален фести-
вал.

Младата изпълнител-
ка е пътувала към сто-
лицата на страната, за да 
присъства на събитие-
то Asuncionico, когато на 
борда са били включени 
предупредителните сиг-
нали за поставяне на ко-
ланите.

„Машината попадна в нео-
чаквана буря и беше ударе-
на от мълния. Екипът, банда-
та, приятелите и семейството 
ми, които пътуваха с мен, са 
добре след аварийното каца-
не. За съжаление не успяхме 

да стигнем до Парагвай“, каз-
ва изпълнителката.

Майли сподели и видео от 
бурята, което е заснела от са-
молета. Тя също така показа и 
щетите, които мълнията е на-
несла по машината.

Самолетът на Майли Сайръс  
бил ударен от мълния

25-годишната Хейли Бийбър 
беше забелязана със съпруга 
си Джъстин на път за брънч 

в събота следобед. Това е сред първи-
те излизания на моделката, след като се 
разбра за нейната спешна хоспитализа-
ция.

Преди това стана ясно, че звездата е 
била и на концерт на съпруга си и ней-
ни близки коментират, че тя иска много 
бързо да се върне във форма.

Съдейки по широката усмивка на мо-
мичето по време на разходката, Хейли 
като че ли наистина прави всичко, за да 
се възстанови и вече се чувства страхот-
но. По време на излизането си Хейли бе 
тонизирана, облечена в черно изрязано 
горнище и кожено яке, съчетано с широ-
ки дънки, докато 28-годишният Джъстин 
облече удобен небесносин анцуг, от мо-
делите, каквито обича да носи.

Принц Чарлз получи  
цветя от фенка

Хейли Бийбър се възстановява 
на разходка с Джъстин

Археолози са открили 
гробница на хирург от 
времето преди инки-

те в храм в северната част на 
Перу. Находката датира от-
преди хиляда години.

Въпросното лице е било 
специалист по трепанация на 
черепа и хирургическите му 
инструменти са били пред-
назначени за всичко, свърза-
но с човешката черепна хи-

рургия.
П о г р е б е н и е -

то включва злат-
на маска, голям 
бронзов нагръд-
ник и други пред-
мети, които сви-
детелстват за 
статута на погре-
бания, намерен 
от археолозите в 

седнало положение с кръсто-
сани крака.

Сред хирургическите ин-
струменти са намерени но-
жове с полукръгли острие-
та, шила, игли. Археолозите 
са открили и парчета кора от 
неидентифицирано дърво, 
които е възможно да са били 
използвани като болкоуспо-
кояващо.

В Перу откриха гробница на 
хирург от времето преди инките

Какво бихте направили, ако в града ви 
пристигнат? Ако сте сред милионите 
фенове на британския кралски двор, 

със сигурност ще искате да видите по-от-
близо принц Чарлз и съпругата му Ками-
ла. Именно на това се надява Лора-Анн 
Бар, която показва срещата си със сина на 
Елизабет Втора в Белфаст.

В серия от публикации в Instagram же-
ната, която е сред най-големите почита-
тели на кралската двойка, показва как се 
подготвя и след това вижда лице в лице 
своите кумири. В ръцете си тя държи бу-
кет със свежи цветя, които вместо на хер-
цогинята на Корнуол, подава на принца 
на Уелс.

Фенката на Чарлз и Камила изтъква, че 
тя изненадала него, докато майка й, с коя-
то били заедно, подарила на херцогинята 
на Корнуол керамична чаша.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Дуа Липа не търси любов 
след раздялата с Ануар 
Хадид. Певицата и мо-

делът скъсаха през декември 
2021 г. и сега тя не иска да си 
търси нов партньор.

„Може би да намеря „един-
ствения“ не е за мен. Мисля, 
че приятелството е много 
по-чисто като връзка. Мисля 
за това много. Имам страхот-
ни връзки с моите прияте-
ли и мога да седна и говоря с 
тях за всичко, да се чувствам 
спокойна. Те ме разбират от 
душа“, коментира звездата в 
подкаста „At Your Service“.

Изпълнителката признава 
още, че никога не е била фо-
кусирана над идеята да склю-
чи брак.

„Никога не съм мислила на-

истина за брак“, обяснява още 
Дуа.

Звездата казва, че нейни-
те родители още са заедно 
и много влюбени и може би 
това й е създало нереалисти-
чни очаквания.

Дуа Липа не търси любовта  
и не мечтае за брак

Из в е с т н и -
ят актьор 
Джон Тра-

волта сподели ви-
део, в което хва-
ли самия себе си, 
тъй като току-що 
е получил лиценз 
за управление на 
самолет Boeing 
737.

На фона на въ-
просния летате-
лен апарат, Джон Траволта 
разказва за предизвикател-
ството да го пилотира.

„За да добавя към моите ли-
цензи 747 и 707, току-що по-
лучих моя лиценз 737. И мина 
много добре, така че просто 
споделям момента с вас“, каз-
ва той в клипа, който само за 
няколко часа събра над мили-

он гледания и безброй поло-
жителни коментари.

Холивудската звезда се ин-
тересува от авиация от малък, 
като на 15 започва първите си 
уроци, а на 22 вече е лицензи-
ран пилот. Дори много от не-
говите роднини се чудят как е 
избрал киното пред възмож-
ността да бъде пилот.

Френската преса обсъжда мемоари-
те на Антъни Делон, син на 86-го-
дишния култов френски актьор 

Ален Делон, излезли преди седмица. В 
книгата си Антъни, който също като баща 
си избра професията на актьор, припомня 
един от разговорите им:

„Един ден той ми каза: „Тони, ако един 
ден ми се случи нещо и аз изпадна в кома 
или ме включат на апарат, искам да ме из-
ключиш. Обещай ми това“.

В интервю за френската преса, насроче-
но да съвпадне с излизането на книгата, 
Антъни Делон потвърди, че баща му иска 
да прибегне до евтаназия. Синът на актьо-
ра отказа да бъде изпълнител, така че дъ-
щерята Анушка ще трябва да го направи.

Ален Делон още през 2019 г. призна, че 
мисли за евтаназия и иска да бъде погре-
бан до любимите си кучета.

Китайски стрийминг платформи са 
премахнали от съдържанието си 
филми и видеоматериали с учас-

тието на актьора Киану Рийвс след не-
гово участие в свързан с Тибет концерт, 
организиран от неправителствена ор-
ганизация, подкрепяна от Далай Лама.

Проверка установи, че някои от най-
популярните продукции с участието на 
Рийвс като франчайзите на „Матрица-
та“ и „Джони Уик“, както и филмът „Ско-
рост“ са сред свалените заглавия от 
платформите, но не може да се опре-
дели кога е премахнато съдържанието.

Поне 19 филма са спрени на плат-
формата Tencent Video.

Съдържание, свързано с филмите 
„Матрицата“ и някои други продукции 
с участието на Рийвс все още се поя-
вяват на търсене в китайската мрежа 
WeChat.

Киану Рийвс е санкциониран от 
китайски стрийминг платформи

Ален Делон иска да умре  
чрез евтаназия

Джон Траволта с лиценз  
за управление на Boeing 737

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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П
о време на ледниковия пери-
од дълбоките долини и тесни 
заливи, пълни с океанска вода, 
създават онези природни чу-
деса, които в съвременния 

свят познаваме като фиорди.
Въпреки че има много фиорди по целия 

свят, тези, които красят норвежката брего-
ва линия, са най-популярни заради тяхната 
изумителна красота.

Стотици круизни кораби откарват ту-
ристите към Норвегия всяка година, за да 
видят тези прекрасни заливи. Планините 
и селата около норвежките фиорди също 
предлагат много невероятни гледки и при-
ключения. Ето и някои, които са особено 
пленителни:

Гейрангерфиорд
Рафтинг, риболов, плаване с кану – това 

са само част от дейностите, които можете 
да вършите, ако попаднете сред красива-
та природа на Гейрангерфиорд. Освен че е 
един от най-дългите фиорди в света, той се 
отличава и с два известни сред норвежци-
те водопада – Брачното було (Brudesløret) и 
Седемте сестри (De syv søstren). Най-близ-
кото населено място е едноименното сел-
це (Гейрангер), откъдето можете да поста-
вите начало на пътуването си сред фиорда.

Зогнефиорд
Ако имате щастието да видите Зогнефи-

орд на живо, то вие ще сте стъпили на най-
големия фиорд в Норвегия и втория по го-
лемина в света. Тръгнете от град Лустер и 
се извисете на 1000-метровите скали там. 

Неповторимите гледки отвисоко спират 
дъха на всички посетители и ги карат да ис-
кат да се връщат непрекъснато там.

Лисефиорд
Поредната доза адреналин и красота, 

които ще ви накарат да не искате да си 
тръгнете от там. За разлика от Зогнефиорд, 
тук най-високата скала е 604 м, но гледките 
от нея са не по-малко внушителни. Целият 
фиорд е дълъг около 40 км. Ако сте почи-
татели на тишината и дивата природа, това 
е вашето място – чисто и неопетнено. Ако 
се отправите към Лисефиорд, тръгнете от 
град Ругалан.

Неройфиорд
Едно от природните богатства на Нор-

вегия, което е под егидата на ЮНЕСКО. В 
близост до град Аурланд, планините, вода-
та, скалите и цялата природа наоколо пра-
вят Неройфиорд любимо място не само за 
норвежците, но и за туристите от целия 
свят.

Хардангерфиорд
Хардангерфиорд заема почетното второ 

място по големина в Норвегия и трето в це-
лия свят. Ако не обичате да се застоявате 
на едно място и попаднете сред природа-
та на красивия фиорд, не се колебайте да 
се разходите по някой от красивите марш-
рути там. Достигането до Хардангерфиорд 
не е трудно. Приключението ви може да 
започне от небезизвестния град Берген и 
да продължи сред красивите маршрути на 
втория по големина фиорд. 

Пленителната 
красота на Фиордите

XКои от тях да посетите?

https://www.dpparks.org
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