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Здравейте, 
Ако „Това е твоят глас” не беше рекламното изре-

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

в Америка. Почти две години умувах дали си струва да на-

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

на стр. 30, новият таблет на Google – Motorola Xoom, 

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

и нашият уебсайт все още да не е готов в цялата си 

прелест, ви обещавам, че BG VOICE ще е един модерен 

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

или таблета си, но и ще може да прелиствате и печат-

ното ни издание заедно с приятели.

BG VOICE се роди от желанието за един нов, моде-

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

далеч от родината. Въпреки че сме нови и млади, не 

си мислим, че светът започва от нас – затова потърси-

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

ви читатели, е, че ще бъдем независим и силен глас 

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

Райко Райчев (стр. 14-15). Правим го, защото е важно 

да разберем какви хора са лицата на България по све-

та, а и защото в последните месеци е много явно как 

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

тите данък сгради, ако живеете в Чикаго. На шофьор-

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

за 2011 г. Не забравяйте, че в една демокрация всеки глас има 

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

на 22 февруари. Нашите очи и уши ще достигат до най-интересните 

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

тър България”, който стана барман в Ню Йорк, и как се 

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

(на стр. 23 и 29). На страница 29 ще ви покажем как 

мина купонът с Мая в Чикаго. Ако вие искате да ни 

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

bg-voice.com. Силвия Шатърова е женският ни глас, който всяка  

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

ва. Рубриката й „Токчета” може да прочетете на стр. 27.

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

вор, или проблеми, които не може да разрешите сами. 

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

За да не остане BG VOICE глас в пустиня, се надявам 

да ни подкрепяте, да ни дадете шанс (особено в нача-

лото), да ни търсите и четете! За мен беше страхотно 

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

Foods”  2632 W Lawrence Ave
Des Plaines Църквата „Св. София”

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

9020 W. Golf Ave
Магазин „Joe Caputo’s” 

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

Foods” 648 W. Lake St Arlington Heights Авто-център „Limo Lube”

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

7516 S. Cass Ave, Darien
Mount Prospect Магазин „Wally’s”

1731 W Golf Road Hoff man Estates Магазин „Valli’s Produce”

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

1520 Sheldon Dr Glendale Heights Магазин „Valli’s Produce”

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

19818 S LaGrange Rd Palatine
Магазин „Joe Caputo’s”

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

Методий” 552 W 50th St.
New York, NY 10019 АТЛАНТА

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

Rd.&Peachtree Str. ВАШИНГТОН Ресторант и бар „Славия”

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

Alexandria, VA 22303 ТАМПА
Kalina’s Coff ee & European 

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

170 Main St Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. Св. 

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

newsroom@bg-voice.com или се обадете на (708) 415-6985

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
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В БРОЯ

Отварят го през декември на същото  
място, където беше „Родопи” » на 17

» на 16

Сняг и лед сковаха САЩ, 
12 души загинаха

Новият антиимиграционен  
закон сее страх в Алабама » на 18

847.296.4646

Нов опит за BG ресторант в Атланта

» на 12-13

56
страници

НОВИНАРСкИЯт
ЛИДЕР

По-ниска активност на втория 
тур в САЩ и канада » на 8

14:8 ГЕРБ срещу БСП в областните 
градове » на 10

тОЙ Е!
» на 6-7
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Когато пиша това, е вторник, 1 ноември. Денят на 
народните будители. И докато разглеждам макета на 
новия ни брой, за колко от героите в него мога да кажа, 
че са съвременните ни будители? Или пък дали успява-
ме да отделим нужното място и време на такива хора?

Ще намерите ли будителите на днешния ден на стра-
ниците, посветени на току-що приключилите избори 
(стр. 6-10)? Лидерите на партии, коалиции, кандидати, 
победители и победени. Или техните скъпо платени 
„застъпници” по места. А може би самоотвержените 
членове на избирателни комисии по целия свят, които 
съвестно следят правото ни на вот. Или пък онези, 
които с пачки са готови да „побудят” всеки да даде своя 
глас в исканата от тях посока. Аз трудно разпознавам в 
героите от политическия ни цирк хора, които мога да 
нарека будители. А така отчаяно имаме нужда от силни 
лидери, които да поведат народа напред.

За нас, българите в САЩ, будители трябва да са хора-
та, които стоят начело на нашите църкви, организации. 
Едни такива хора са герои на страница 16. Там просле-
дяваме началото на съдебното дело, което трябва да 
реши съдбата на един от най-хубавите ни храмове в 
САЩ – „Св. Иван Рилски”. Шеста година се точи съдеб-
ната и лична сага, а зад всичко личи желанието за кон-
трол на една сграда (за близо 2 млн. долара) и бизнеса 
с вярата ни. Дали тези, които искат да си присвоят хра-
ма, изграден с парите на стотици българи, са нашите 
будители? Ако не са те, тогава кой? Расото не може да 
покрие алчността и жаждата за власт. Не може и да ни 
заблуди – не са това нашите лидери, вдъхновители.

Дали пък няма да намерим новите будители на 
светските ни страници (50 - 53). Та нали те са героите на 
новото ни време, известните българи, богатите, краси-
вите, успелите. Златки, Николети, футболисти, артисти... 
Макар и клюките по техен адрес да са ни забавни и 
да будят нашето любопитство, и те не са личностите, 
които могат да ни покажат нов път, да ни вдъхнат вяра 
в собствените сили и да ни дадат надежда. Понякога 

се питам кой въобще направи така, че такива хора да 
бъдат постоянно в центъра на нашия интерес.

Истината е, че модерното ни общество не търпи 
лидери. Не ги търси, не ги иска, не ги създава. Малци-
на имат и потребност от тях – нито политиците, които 
предпочитат да назначават свои пионки, нито корпо-
рациите и бизнесмените, които им плащат сметките. 
Заслепени от собствената си важност, постоянно 
подстрекавана от постването на наши мисли, снимки 
във Facebook, ние също нямаме нужда от някой, който 
да ни казва какво да правим или как да мислим.

Такова ни е времето, без герои, без нуждата от тях, 
време на тотално отричане на авторитети.

И въпреки това все още има хора, достойни за възхи-
щение. В днешния брой ви представяме Ивет Лалова. 
Може да не е точно будител, но може да ни вдъхнови 
да бягаме по-бързо, да разбиваме граници, рекорди, 
бариери. Да бъдем постоянни и да следваме целите 
си. И е готина мацка. Все прагматични неща, но такова 
е времето, в което живеем. Интервюто с Ивет може да 
прочетете на страници 28-29.

И тази седмица сме подбрали най-интересните и 
важни теми от седмицата, а нашите репортери са се 
постарали да ги представят задълбочено и любопитно. 
Надявам се да намерите това, което ви интересува, в 
следващите 56 цветни страници. И, разбира се, да ви 
бъдем полезни и малко забавни.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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къде изчезнаха 
будителите?

ИЛИНОЙС
Addison
Магазин „Minos Imported 
Foods”
648 W. Lake St
Algonquin
Магазин „Joe Caputo’s”
100 S Randal Rd
Arlington Heights
Автоцентър „Limo Lube”
2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”
450 E Golf Rd
Магазин „Harvest Fresh”
100 E Rand Rd
Магазин “Farmars Pride”
414 West Algonquin Road 
БУЦ „Знание“
821 N. Arlington Heights Rd
Bloomingdale
Caputo’s Fresh Markets
166 E Lake St
Chicago
Църквата „Св. Иван Рилски”
5944 W. Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”
3510 W Lawrence Ave
Магазин „Andy’s Fruit Ranch”
4733 N Kedzie Ave
кафе „Пловдив”
3953 W. Lawrence Ave
Български културен център
3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE
5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 
Foods”
2632 W Lawrence Ave
Магазин „City Fresh Market”
3201 West Devon Avenue
Магазин „Devon Market”
1440 West Devon Avenue 
Darien
Магазин „Brookheaven”
7516 S. Cass Ave, Darien
Des Plaines
Църквата „Св. София”
404 W Oakton
Българска евангелска 
църква „New Life”
1480 Oakton St
Магазин „Sofia”
1415 Ellinwood St
Ресторант „Механата”
1141 Lee St
Автоцентър „Magic Auto” 
1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market
9020 W. Golf Ave
Магазин „Малинчо“
1475 LEE ST 
Магазин „Shop and save”
518 Metropolitan Way
Закусвалня „Eagle svk.”
782 W Oakton St # D 
Сервиз „Truck Center”
2130 Oxford Rd
Downers Grove
Магазин „Westbrook market”
2065 63rd St
Elgin
Triple D Express
1520 Sheldon Dr
Elk Grove Village
Ресторант „Avenue Bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201
Сервиз Stanico
901 nicholas Blvd Unit D
Glendale Heights
Магазин „Valli’s Produce”
155 E North Ave
Hanover Park
Caputo’s Fresh Markets
1250 E Lake St
Hoffman Estates
Магазин „Valli’s Produce”
850 Roselle Rd
Morton Grove
Магазин 
Produce World
8800 Waukegan Rd
Mount Prospect
Магазин „Wally’s”
1731 W Golf Road
Niles
Greenwood Fruit Market
8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”
5740 W. Touhy Ave
Norridge
Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “Вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17
Palatine
Euro Fresh Market
130 W Northwest Hwy
магазин 
Joe Caputo & sons
2070 N Rand Rd
Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230
Schaumburg
Shop and Save Market
830 W Golf Rd
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road
Schiller Park
Ресторант „Сердика”
9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”
4260 Old River Rd
кафе „Мираж”
9845 W. Lawrence Ave
Магазин „Младост”

9800 W. Lawrence Ave
Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park
Магазин „Jim’s liquors”
9290 Irving Park Rd
Магазин Krystyna Deli
9500 W Irving Park Rd
Skokie
Village Market Place
4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton
4817 W Oakton St
Westmont
Магазин „Westbrook Market”
10 West 63rd Street
Wheeling
НОВО  Artesa Dental
143 N Milwaukee Ave
Магазин „Fresh Farm”
291 E. Dundee
Wood Dale
Магазин „V&G Commerce”
881 North Central Avenue 
Офис на AA Truck Repair
911 Lively rd

ATLANTA, GA
Българско училище „Св. 
кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 
30341 USA
Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120
Marietta, GA 30062-2982 
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

ATLANTIC CITY, NJ
Malincho Inc
2545 Fire Rd, Ste #3
Egg Harbor Township, NJ 08234

BOSTON, MA
Магазин „Sophia’s Greek 
Pantry”
265 Belmont St
Belmont, MA 02478
BG магазин „Six Star”
170 Main St
Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. 
кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 
Waltham, MA 02452

DENVER, CO
магазин East Europe Market
4015 E Arkansas Ave
Denver, CO 80222
Магазин East Europe Market
10699 Melody Dr 
Northglenn, CO

LAS VEGAS, NV
Café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Forte Tapas Bar and Bistro
4180 S Rainbow Blvd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант „Магура”
1305 Vegas Valley Dr # V

MYRTLE BEACH, SC
НОВО пицария Мама Миа
1155 Robert Grissom parkway

NEW YORK, NY
Parrot Café
31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105
Църквата „Св. кирил и 
Методий”
552 W 50th St.
New York, NY 10019 
консулство на Република 
България“
121 E 62nd St
New York, NY 10065

PHILADELPHIA, PA
Магазин The Euro Market
30 S Sproul Rd
Broomall, PA 19008 

PHOENIX, AZ
Офис на „Delta mechanicals”
2500 S Power Rd, Ste 155
Mesa, AZ 85209

Sт.PAUL, MN
НОВО училище „Св кирил и 
Методий“
1111 Summit Ave.

TAMPA, Fl
Kalina’s Coffee & European 
Food
6393 N Dr M L King St
Saint Petersburg, FL 33702

WASHINGTON DC 
Ресторант и бар „Славия”
2424 18th St, NW
Washington, DC, 20009
Посолство на РБългария
1621 22nd Street Northwest
Washington D.C., DC 20008-
1919
Euro Foods
5902 N Kings Hwy, suite A
Alexandria, VA 22303

WIND GAP, PA
Офис на Aleks Trucking
275 W Moorestown Rd
Wind Gap, PA 18091-9759

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

къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков 
Невена Георгиева | Христофор Караджов | Симеон 
Гаспаров | Ваня Ефтимова | Велина Лазарова | Николета 
Кравченко
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на 
вестника, като се използват различни български и световни новинарски 
агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на автори-
те. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE - НА СтР. 55
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Жената на олим-
пийския ни шам-
пион Гълъбин 
Боевски - Краси-
мира, инициира 
създаването 

на комитет в негова защита. Според 
нея държавата по никакъв начин не е 
застанала зад щангиста при неговото 
задържане. 

„Все пак не става въпрос за кой да е. 
Той е дал много на България. И извед-
нъж всички започнаха да се правят, 
че не го познават”, казва Красимира 
Боевска, цитирана от в. „Монитор“. Тя е 
категорична, че съпругът й не е „муле“ 
за пренасяне на наркотици. Съпругата 
на щангиста търси  контакти с външно-
то министерство, откъдето са катего-
рични, че могат да осигурят единствено 
преводач и списък с бразилски адво-
кати. Те обаче не могат да притискат 
бразилското законодателство. Според 
тях, когато човек извърши престъп-
ление в която и да било държава, той 
трябва да е готов да понесе наказа-
нието си. Освен това те припомнят, че 
самият Гълъбин Боевски все още не се 
е обърнал към консула ни в Бразилия 
за помощ. Той е предпочел да общува 

директно с адвоката си Ивайло Дермен-
джиев, който го отърва почти невредим 
от допинг скандалите. Според в. „Труд“ 
обаче в затвора “Пинейрос” в Бразилия, 
зад чиито решетки е олимпийският ни 
шампион, не допускали българския 
консул. Причината според адвоката му 
Дерменджиев е, че тамошните власти 
извършвали следствени действия и 
отказвали всякакъв достъп до него.

“Нито аз, нито съпругата му имаме 
връзка с Боевски. От Сара знаем, че с 
баща й са купили куфара от търговски 
център в град Камбуриу, откъдето прис-

тигнали със самолет. 
Наложило се да сме-
нят старите, защото 
били повредени от 
пътуването. Дрогата 
е подхвърлена”, 
обясни Дермен-
джиев. Той добави, 
че Сара вече е в 
България, а майка й 
подготвяла пъту-
ване до Бразилия. 
Защитникът уточни, 
че засега няма 
официални данни 

за обвиненията 
срещу клиента му. 
В момента полици-
ята му е назначила 
служебен адвокат, 
който присъства 
на разпитите му 
при разследва-
нето. 

Междувременно 
в. „24 часа“ съоб-
щи, че временно 
изпълняващият 
длъжността по-

сланик на България в Бразилия Мануел 
ду Насименту ще отиде на среща с 
Гълъбин Боевски в затвора. Олим-
пийският ни шампион по вдигане на 
тежести беше арестуван на 24 октомври 
на летище „Гарульос“ в Бразилия за при-
тежание на наркотици. Първоначално 
се съобщаваше, че у него са намерени 4 
кг кокаин, но по-късно бе уточнено, че 
става дума за 9 кг. Дрогата е била скрита 
в специално приготвени тайници в 
три куфара. Заедно с 15-годишната си 
дъщеря Сара спортистът е трябвало да 
лети до Мадрид, откъдето да пристигне 
в София.

Съпругата на Гълъбин Боевски прави 
комитет в негова защита
Олимпийският ни шампион заловен в Бразилия с 9 кг кокаин
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Александър 
Михов

alexander@bg-voice.com Ванина 
Цонева

vanina@bg-voice.com
Николета 

Кравченко
nikoleta@bg-voice.com

Симеон 
Гаспаров

simeon@bg-voice.com

Илина 
Лазарова

Ilina@bg-voice.com

Ясен 
Дараков

yasen@bg-voice.com

Любомира 
Кривулева

lubomira@bg-voice.com

Божидар
Божков

bojkov@bg-voice.com

Ваня 
Ефтимова

vania@bg-voice.com

BG VOICE разположи най-големия екип от репортери в Северна Америка и редактор в ЦИк за пълното 
отразяване на Избори 2011 - минута-по-минута на www.BG-VOICE.com и в печатното издание на вестника
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ГЕРБ взеха и 
президентството
Плевнелиев: Вадя посланиците - агенти 
на ДС, още първия ден на „Дондуков” 2

Екип на BG VOICE

България избра своя нов 
държавен глава. Това 
е Росен Плевнелиев от 
ГЕРБ. Вицепрезидент ще 
бъде досегашният ми-
нистър на правосъдието 

Маргарита Попова. Те събраха 52,58% 
от гласовете. Останалите 47,42 на сто 
от гласовете са за претендента на БСП 
Ивайло Калфин. Избирателите са гласу-
вали в 11 779 секционни комисии. Из-
бирателната активност на втория тур от 
президентските избори е била 48,04%, с 
около 6 пункта по-ниска, отколкото във 
вота за кметове и общински съветници, 
показват резултатите от ЦИК. За държа-
вен глава са гласували общо 3 229 329 
души. В списъците е имало регистрира-
ни общо 6 910 491 души с право на глас. 

Българите в САЩ подкрепиха Плев-

нелиев още по-категорично. 81,24% 
са дали гласа си за него срещу 17,32% 
за Калфин. Още за изборния ден в 
Северна Америка може да научите на 
страници 8-9. 

 „Нашата кауза е да работим дено-
нощно така, че европейското развитие 
на България да получи своето уско-
рение. Ние се чувстваме изключи-
телно мотивирани и продължаваме 
напред.” Това каза новият президент 
на България Росен Плевнелиев преди 
пресконференцията на ГЕРБ в нощта на 
балотажа в неделя. Той обеща, че щом 
започне работата си като президент, 
ще работи прозрачно и открито, „ще 
видите, че българското президентство 
ще бъде изпълнено по нов начин със 
съдържание“. Плевнелиев припомни, 
че са задали параметрите си на работа - 
икономика, доходи, социално развитие. 
„Президентството ще бъде изградено 

като една стратегическа институция, 
която задава дългосрочно дневния ред 
на държавата“, посочи Плевнелиев. За 
пръв път президентски избори се пе-
челят от политическа формация, без тя 
да има политически договорки с друга 
политическа формация и по-специал-
но с ДПС, подчерта  Цветан Цветанов, 
председател на предизборния щаб 
на ГЕРБ, на заключителната прескон-
ференция в НДК. „Приключиха едни 
изключително тежки избори, първите 

избори 2 в 1, провеждани у нас през по-
следните 20 години“, заяви Цветанов и 
изтъкна, че това е създало възможност 
за доста спекулации. „Имаше много 
хвърлени думи, които, надявам се, ние 
ще забравим бързо“, каза Цветанов. 
Росен Плевнелиев добави, че се надява 
някои политици, които водели негатив-
ни кампании, да оценят, че „доверие се 
печели, когато си честен, откровен и 
изпълняваш обещанията си“. По думите 
на Плевнелиев още от първия ден ще 
бъдат отворени вратите на президент-
ството за гражданските институции и за 
регионите. „Българското президентство 
ще акумулира „ноу-хау”, ще работи за 
обединението”, изтъкна Плевнелиев и 
даде заявка за надпартийност, пра-
гматичност, динамизъм, за търсене на 

конкретни резултати. „Ще работим само 
за обединението на българската нация 
и нейните приоритети”, добави той. 

В интервю за „Монитор” Плевнелиев 
обеща, че още първия ден ще отзове 
посланиците, които са били агенти на 
ДС.

Вицепрезидентът Маргарита Попова 
обеща, че ще оправдаят доверието на 
хората, които са ги подкрепили. „Днес 
българите казаха на кого имат дове-
рие, на кого вярват. Те избраха Росен 

Плевнелиев и Маргарита Попова за 
президент и вицепрезидент, защото 
са сигурни, че този избор неотклонно 
може да води България в Европа”, заяви 
Попова.

„До днес те бяха Росен и Марга, мои 
министри, на които се карах. От днес те 
са г-н Плевнелиев и г-жа Попова“, заяви 
премиерът Бойко Борисов.

Според лидера на БСП Сергей Стани-
шев тези избори са променили много 
рязко политическата карта в страната и 
на терена са останали две политически 
сили - ГЕРБ и БСП. „Така БСП постигна 
една от целите си, които си е формули-
рала - да бъде припозната като алтерна-
тива на управляващите”, коментира 
червеният лидер. Той посочи, че на 
изборите социалистическата партия в 

Започват национални протести 
заради нарушения по вота

Национални протести заради нарушения в деня на изборите и тър-
говията с гласове организира партията ВМРО-НИЕ. Те ще започнат 
до края на тази седмица и в началото на другата и в тях освен 
пловдивчани ще се включат хора от Плевен и Смолян. „В Плевен са 

заснели видеоклип, в който се купуват гласове, а бившата кметица на Смолян 
също разполага с доказателства за контролиран вот“, обясни в Пловдив лиде-
рът на партията Петко Атанасов. ВМРО-НИЕ откри и телефонна линия, на която 
потърпевши от изборната търговия да подават сигнали.  По няколко души на 
ден се обаждали, за да разкажат как са били въвлечени в различни схеми за 
покупка на гласове. 



много отношения е надхвърлила своя 
твърд електорат и е спечелила стоти-
ци нови български избиратели. Ние 
ще продължим по същия начин - на 
противопоставяне на авторитаризма, 
допълни той. „ГЕРБ спечели най-много 
гласове, аз обаче не мога да ги поздра-
вя от сърце за победата. Не се подава 

спортсменски ръка, когато победата е 
нечестна. Станахме свидетели на без-
прецедентна манипулация с обществе-
ното мнение, със свободната воля на 
българските граждани. ГЕРБ направиха 
тези избори с 

огромни пари, с полицейски натиск, 
със заплахи 

в това число с бой, за което има 
конкретни случаи, с масирано купуване 
на гласове в изборния ден. Затова тези 
избори по никакъв начин не могат да 
бъдат оценени като демократични, 
честни и свободни”, каза Станишев. 

Кандидатът за президент на БСП 
Ивайло Калфин поздрави новоизбра-
ния държавен глава Росен Плевнелиев 
и изрази надежда, че той и Маргарита 
Попова ще бъдат добър президент и 
вицепрезидент на страната в след-
ващите пет години и обединители на 
нацията. „Българското правителство 
трябва да обясни защо инвеститорите 
си заминават от България и отиват в 
Румъния, защо въпреки кризата стан-
дартът на живот в Гърция е по-висок, 
отколкото у нас, защо в България се 
ликвидира малкият и средният бизнес, 
защо се разтвори толкова много ножи-
цата между бедни и богати”, коментира 

загубилият претендент. Кандидатът за 
вицепрезидент Стефан Данаилов посо-
чи, че рано или късно Ивайло Калфин 
ще бъде президент на България, защото 
по думите му той е с огромни качества 
и потенциал именно за това. 

Президентът Георги Първанов изпра-
ти поздравителни писма до избрания 

за държавен глава Росен Плевнелиев, 
както и до всеки от кметовете, победи-
ли на местните избори. „Подкрепата, 
която вашата кандидатура получи, е 
израз на волята на мнозинството на 
българските граждани. Вярвам, че ще 
намерите най-точните решения, за 
да бъдете стожер на конституцията и 
да отстоявате правата и свободите на 
всички български граждани”, се казва в 
писмото на президента до Росен Плев-
нелиев. „Позволете ми да изразя своята 
увереност, че във ваше лице страната 
ни ще има президент, който ще про-
дължи утвърдените през последните 
две десетилетия традиции на прези-
дентската институция. Ежедневната 
работа на държавния глава е постоянен 
прочит на темата за родолюбието и на 
стремежа за укрепване на граждан-
ското общество. Целта е да се съхрани 
българската идентичност и да се прене-
се напред във времето за следващите 
поколения. Изразявам надежда, че този 
стремеж ще продължи в името на Репу-
блика България и за нейния авторитет 
в Европа и по света”, допълва Георги 
Първанов и пожелава на избрания за 
президент успешен мандат на този най-
висок държавен пост.

Засипаха полицията със 
сигнали за търговия с гласове

Десетки сигнали за изборни нарушения и търговия с гласове постъ-
пиха в полицията в деня на балотажа. В Перник изборна търговия 
е имало в кафене за залози на „Еврофутбол“ в квартал „Тева”, където 
трима облечени спортно мъже обикаляли и уговаряли хората да 

гласуват. В квартал „Мошино” мъж с черна чанта изкарвал хора от къщите, за 
да отидат до урните. Агитация имало и пред 11-о училище в кв. „Изток”. В кафе-
нетата се сервирали топли напитки със захарчета, на които е изписан номерът 
на бюлетината за една от политическите сили.  

1291 бюлетини, предназначени за видинския избирателен район, са били 
получени в няколко секции в район „Приморски” във Варна. Те са били иззети 
и подменени с други от резерва на общината, съобщи областният управител 
Данчо Симеонов. Бюлетините са били за избор на президент на България и 
част от избирателите са гласували с тях, уточни председателят на ОИК Иван 
Лечев и допълни, че те ще се считат за валидни. 

18 души са разпитани във връзка със сигналите за купуване на гласове 
в Пловдив. Два сигнала за купуване на гласове в квартал „Столипиново” са 
подадени за ул. „Батак” и за ул. „Ландос“. За схема за купуване на гласове от 
една партия в полза на друга партия сигнализираха от предизборния щаб на 
ВМРО-НИЕ. По думите на председателя на щаба Илко Илиев пред няколко пло-
вдивски училища имало поставени лица, които давали пълномощни на всеки, 
който им заяви, че е гласувал за ГЕРБ. Документите според тях били подписани 
от Иван Тотев. След като получат тези пълномощни, избирателите отиват до 
щаба на „Кауза Пловдив”, където при предоставянето им получават по 30 лева. 
От ВМРО-НИЕ твърдят, че са проверили схемата чрез техни хора, които са 
получили пари по този начин. От партията са подали сигнала в полицията, а 
мъжете, които са се включили в нея, са дали показания. Общинският съветник 
от „Кауза Пловдив“ Костадин Георгиев отрече да са търгували с гласове.
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По-ниска 
активност на 
втория тур в 
САЩ и канада
Плевнелиев печели по-убедително тук, отколкото в България

ляма от тази в България. Кандидатът на 
управляващата партия ГЕРБ получава 
81,24% от гласовете на имигрантите ни 
в САЩ срещу 17,32% за издигнатия от 
БСП Ивайло Калфин. 

Българите в САЩ гласуваха в 14 
избирателни секции и още 3 в Канада. 
На втория тур в Америка бюлетина 
пуснаха общо 2026 души. Това е с малко 
над 450 души по-малко от гласувалите 
на първия тур.  

1646 са гласовете за Плевнелиев, 
а 351 - за Калфин. Недействителните 
бюлетини са 29.

Интересна тенденция забелязаха 

репортерите на BG VOICE на втория 
тур. Избирателната активност беше по-
висока преди обед и по обед и веднага 
след това намаля драстично. На първия 
тур беше обратното – най-много гласу-
ващи имаше в ранния следобед. Причи-
ната за това е, че около 1 часа източно 
време започнаха да излизат първите 
прогнозни резултати от изборния ден. 
Новинарският лидер BG VOICE първи от 
българските медии тук съобщи прогно-
зата на Gallup минути след официалния 
край на изборния ден в България. Това 
като  че ли разколеба част от избира-
телите тук и те решиха да не отидат до 

урните. Лошото време във Вашингтон, 
Ню Йорк, Филаделфия, Бостън и Чикаго 
също допринесе за по-ниската избира-
телна активност. 

И за втория тур BG VOICE разположи 
най-големия екип от репортери и ре-
дактори в Северна Америка и България, 
за да проследи изборния ден. Тук ви 
предлагаме техните обобщения от 
втория тур на президентските избори в 
САЩ и Канада. Още снимки, резултати, 
интервюта, коментари и анализи може 
да намерите в нашата специална секция 
на www.BG-VOICE.com.

ЯсЕн Дараков
yasen@bg-voice.com

ВАШИНГТОН
ЛОс АНджЕЛИс

Росен Плевнелиев печели 
мнозинството от гласовете 
и в САЩ. Тук обаче неговата 
преднина е значително по-го-

Вял интерес по 
Източното крайбрежие Западният бряг затвърди 

победата на Плевнелиев

Студеното време 
и традиционният 
годишен мара-
тон на Морската 
пехота по всяка 
вероятност оказа-

ха много гласуващи  българи във 
Вашингтон. Въпреки че амери-
канската столица не е затрупана 
от сняг и киша както Ню Йорк 
и Филаделфия, температурите 
сутринта там бяха необичайно 
ниски. В същото време годишни-
ят маратон на Морската пехота 
пък блокира централната част на 
града и придвижването към бъл-
гарското посолство става бавно и 
трудно.

Както разказаха очевидци пред BG 
VOICE, миналата седмица по обед в 
избирателната секция във Вашингтон е 
имало поне четиридесет души, докато 
този път те са се броили на пръстите на 
едната ръка. До 11 часа бюлетини бяха 
подали едва двайсетина граждани.

По-ниска спрямо първи тур беше 
и избирателната активност в другите 
секции на консулски район Вашинг-
тон – тези в Атланта, Форт Лодърдейл, 
Орландо и Тампа/Сейнт Питърсбърг.

ванЯ Ефтимова
vania@bg-voice.com

Резултати от консулски район Вашингтон
Вашингтон Атланта Орландо тампа/Сейнт 

Питърсбърг
Форт 
Лодърдейл

Росен Плевнелиев 94 98 61 109 81
Ивайло Калфин 54 24 4 17 7
Невалидни 2 - - 4 3
ОБЩО 150 122 65 130 91

Изборният ден в Лос Андже-
лис де факто започна около 
10 ч., когато пред урната се 
яви и първият 

избирател. По също-
то време в България 
първите преброявания 
вече сочиха, че двойката 
на ГЕРБ Росен Плевнели-
ев - Маргарита Попова 
печели президентските 
избори.

„Това, че България 
избра новия си държа-
вен глава, определено 
се отразява на актив-
ността в най-последната 
урна на планетата. Със 

сигурност днес очакваме по-малко вот 
от миналата неделя”, заяви председате-
лят на секцията в Лос Анджелис проф. 
Богдан Атанасов.

В Лас Вегас изненадващо активността 
за балотажа в първите часове е по-
висока от предната седмица. Първият 
желаещ да пусне вота си за президент-
ска двойка се яви пред урната в 6,15 ч.

„Всичко е спокойно. Вотът от Бълга-
рия засега не дава отражение върху 
желанието за гласуване тук”, заяви по 
обед председателят на избирателната 
секция в Лас Вегас Атанаска Димитрова.

Резултати от консулски район Лос Анджелис
Лос Анджелис Лас Вегас

Росен Плевнелиев 69 69
Ивайло Калфин 12 13
Невалидни 3 -
ОБЩО 84 82

Любомира кривуЛЕва
lubomira@bg-voice.com

Невена Влайкова доведе 3-годишната си внучка да 
гласува с нея в Атланта
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ЧИКАГО НЮ ЙОРК

КАНАДА

Дълги опашки от гласуващи 
се събраха в Дес Плейнс по 
обед, но броят на гласуващи-
те бе по-малко в сравнение 

с миналата седмица. Първият гласувал 
на балотажа дойде още в 6:02 сутринта. 
Наплив от хора се струпа преди обед в 
секцията, но 
към 1 часа 
опашките 
започнаха 
да утихват. 
До 3 часа 
броят на 
гласувалите 
бе към 420, 
а на първи 
тур по това 
време над 
500 души 
бяха пусна-
ли гласа си.

 „Днес е 
слабо, по-малко хора гласуват от мина-
лата седмица“, сподели Добри Карабо-
нев от избирателната комисия. 

Радослав Благоев, който дава декла-
рациите за попълване на гласуващите, 
сподели, че за хората нямало достатъч-
но маси и столове. Претъпканата зала 

насърчава гласуващите да гласуват 
прави или да пишат на стената поради 
недостига на столове и маси. 

„Аз донесох столове от вкъщи, за да е 
удобно на хората. Срамота е. Америка е. 
Не може такова нещо“, споделя Благоев.

В ранните часове на балотажа броят 
на гласувалите в секцията Чикаго-град 
също се увеличи в сравнение с гласу-
ването миналата седмица. До 2 часа 
там бюлетина пуснаха 80 души. Общо 
за деня там гласуваха 95 души, което е 
трима по-малко от първия тур.

 „Имаше няколко по-възрастни хора, 
които дойдоха с автобус до нас, за да 
могат да гласуват“, сподели член от 
комисията. 

 „Дойдохме да гласуваме, за да напра-
вим някаква промяна. Избрахме секци-
ята в Чикаго, защото ни е по-близо. За 

мен беше 
много 
удобно“, 
сподели 
Павлина 
Кама-
рашева, 
която 
дойде да 
гласува в 
чикагската 
секция с 
малкото 
си дете и 
съпруг.

 „Винаги 
безотказно гласувам на всички избо-
ри. Плевнелиев ще спечели. Нямам 
съмнение. Това е българското желание. 
Той не е моят истински избор но мисля, 
че би могъл да свърши добра работа“, 
сподели един от гласуващите, Севделин 
Панев.

Николета кравчеНко
nikoleta@bg-voice.com

Резултати от консулски район Чикаго
Чикаго-град Дес Плейнс Детройт

Росен Плевнелиев 80 541 53
Ивайло Калфин 13 67 10
Невалидни 2 5 0
ОБЩО 95 613 63

Обедни опашки, но 
по-малко гласове

Снегът не спря 
гласуващите в Ню Йорк

Гласуващ в Торонто на 75: Не пропускам избори

Активността в Ню Йорк на 
втория тур също е малко по-
ниска от тази на първия. Там 
гласуваха 259 души (спрямо 

328 миналата неделя). Такива са и 
данните за другите секции в този кон-
сулски 
район. 
Във Фи-
ладелфия 
бяха 77 
(116 на 
първи 
тур), 
Бостън - 
131 (220 
на първи 
тур). 
Само в 
Атлантик 
сити по-
дадените 
гласове бяха повече - 64 спрямо 39 на 
първи тур.

В Ню Йорк денят премина изклю-
чително спокойно и нямаше опашки, 
както преди седмица. Противно на 
очакванията, изобилния сняг, изсипал 
се в събота над Ню Йорк и Филаделфия, 
не отказа желаещите да пуснат своя 

глас. Снегът беше разчистен и пътищата 
бяха в отлично състояние.

Двете най-млади гласоподавателки в 
Ню Йорк споделиха, че гласуват за раз-
лични кандидати в неделя и преди сед-
мица. Определящи за тяхното решение 
за кого да гласуват се оказват пореди-
цата неразбории, грешки и пропуски от 
страна на ЦИК по време на първия тур. 
С усмивка признават, че не са гласували 
за кандидата на управляващата партия 
поради лошата организация и изпълне-
ние на изборите.

„Изключително важно е всички ние 
да дадем вота си за демократичното 
бъдеще на България”, коментира капи-
танът на българския футболен отбор в 
Ню Йорк Виктор Банов. За съжаление 

повечето 
млади хора 
тук не же-
лаят да гла-
суват, тъй 
като не се 
интересуват 
какво става 
в България, 
а и мно-
го нямат 
семейства 
там.

„Пър-
вият вот 
беше „За”, а 

този, втори вот е „Против”, коментира 
разликата между двата тура на пре-
зидентските избори избирател пред 
консулството.

Много хора коментираха, че гласуват 
за кандидата на ГЕРБ не от симпатия, 
а поради факта, че не биха искали да 
гласуват за червения кандидат.

ваНиНа ЦоНева
vanina@bg-voice.com

Резултати от консулски район Ню Йорк
Ню Йорк Атлантик сити Бостън Филаделфия

Росен Плевнелиев 172 50 103 66
Ивайло Калфин 84 13 24 9
Невалидни 3 1 2 4
ОБЩО 259 64 131 77

заради нареждане от ЦИК. Председате-
лят на комисията там Мариета Микова 
разказа, че хора, които са представили 
изтекли документи предната 
седмица, са били предупре-
дени да попълнят удостове-
рение за удължаване, за да 
могат да упражнят правото 
си на глас. 

„Гласувам, защото моят 
глас има значение. На 75 
години съм и досега не съм 
пропускал избори. Относ-
но модела на управление 
мисля, че времето ще даде 
отговор на този въпрос. 
Дано да се получи”, бяха 
думите на Димитър Атанасов 
от София. Той пусна своя вот 
в Торонто.

Някъде в началото на опашката беше 
27-годишната Мариела Велкова, която 
живее в Канада от 5 години. „Въпреки че 
от толкова години не живея в България, 
аз никога няма да спра да се чувствам 

българка. Вярвам, че всеки български 
гражданин е отговорен за развитието 
на страната ни и за ситуацията, в която 

се намира. Аз реших да упражня пра-
вото си на глас и с това категорично да 
заявя предпочитанието си за президент 
на страната, защото не искам някой 
друг да избира вместо мен.”

Мариела се надява, че едностранното 
управление на ГЕРБ ще има положите-
лен ефект за държавата. Тя припомни, 

че това не е първият такъв 
случай в новата ни исто-
рия. „Цялата власт е била 
в ръцете на СДС и БСП. За 
съжаление те не оправдаха 
доверието на народа. Ис-
крено се надявам този път 
едностранното управление 
на ГЕРБ да постави нова 
страница в българската 
история и че новоизбра-
ният президент ще спази 
всичките си предизборни 
обещания и ще управлява 
съобразно интересите на 
българите.”

В Торонто категорична-
та победа е за Росен Плевнелиев. Той 
спечели 188 гласа срещу 26 за Ивай-
ло Калфин от БСП. Данни от другите 
секции нямаме заради забраната за 
информация от ЦИК.

алексаНдър Михов
alexander@bg-voice.com

Избирателния ден в Канада 
приключи нормално. И тук 
активността на хората към 
обед бе доста по-силна в 

сравнение с първия тур. Постепенно 
обаче това намаля и към края на деня 
броят на гласоподавателите в Торон-
то бе малко над 200, почти колкото 
миналата седмица. От секцията в Отава 
също както на първия тур отказаха 
да назоват точен брой на гласувалите 
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14:8 ГЕРБ срещу БСП в областните градове

ГЕРБ има свои кметове в 14 
областни града, а в осем 
властта е за кандидати на 
БСП или за подкрепени от 
столетницата номинации. 
Това показват резултатите 

от ЦИК при 100 процента обработени 
протоколи в общинските комисии. 
Кандидатът на ДПС спечели в Кърджа-
ли. Претенденти от други политически 
формации биха в Хасково, Пазарджик, 
Кюстендил и Монтана. Те и досега са 
били кметове на тези общини. В 15 от 
областните центрове сегашните градо-
началници взимат нов мандат. Най-дра-
матична бе битката за градовете Варна, 
Пловдив и Плевен. 

В Благоевград победител е кандида-
тът на ГЕРБ Атанас Камбитов с 60,18 про-
цента срещу 39,82 на сто за издигнатия 
от левицата Емил Костадинов. Човек на 
ГЕРБ ще управлява Варна до 2015 г. На 
втория тур за Кирил Йорданов са гласу-
вали 59,50%, а за опонента му Веселин 
Марешки - 40,50 на сто от избирателите. 

Вотът в морската 
столица бе 
инфарктен,

след като цял ден от щабовете на 
опонентите валяха жалби до ОИК. В 
някои секции имаше минимална раз-
лика между двамата кандидати и това 
наложи още 10 полицаи да се включат в 
опазването на обществения ред в деня 
на балотажа. Те патрулираха по двойки 
в районите, в които имаше най-малка 
разлика между кандидатите, стигнали 
до балотаж, което предполагаше риск 
от по-голямо обществено напрежение. 
Общо изборите във Варна бяха охраня-
вани от 650 униформени. 

„Ако управляващата партия  беше из-
дигнала не Кирил Йорданов, а друг кан-
дидат за кмет на Варна, победата щеше 
да дойде още на първия тур на избори-
те“, заяви след балотажа пред  „Дарик 
радио” Павел Димитров, областен лидер 
на ГЕРБ. Загубилият кандидат Веселин 
Марешки заяви, че ще иска касира-
не на изборите. Йорданов е получил 
подкрепа от купени цигански гласове, 
смята той.  Марешки разказа как местни 
ромски лидери са ходили при него с 
оферти срещу цигански гласове. Кан-
дидат-кметът обаче не ги приел. Жалба 
за касиране на вота за кмет и общински 
съветници на първи тур ще внесе и БСП 
във Варна. 

Във Велико Търново новият кмет е 
Даниел Панов от ГЕРБ с 51,81 на сто под-
крепа. За него са гласували 18 511 души, 
а за кандидата на БСП Николай Илчев - 
17 218 избиратели, което е 48,19 на сто. 
Във Видин Герго Гергов печели местните 
избори на балотаж срещу Владимир То-
шев. За кандидата на коалицията БСП-ЗС 
„Ал. Стамболийски” Гергов са гласували 
53,26 процента от хората, или 13 044 
души, а за кандидата на ГЕРБ Владимир 
Тошев - 46,74 на сто, или 11 449 души. 
Във Враца печели независимият канди-
дат, подкрепен от БСП, Николай Иванов. 
За него са гласували 52,94 процента от 
избирателите. Кандидатката на ГЕРБ 
Петя Аврамова е спечелила подкрепата 
на 47,06 процента от хората, или 14 666 
души. 

С нов мандат се сдоби в Ловеч пре-
тендентът на БСП Минчо Казанджиев. 
Той спечели с 52,10 на сто. На бало-
тажа кандидатката на ГЕРБ Корнелия 
Маринова получи 47,90 на сто. В Перник 
кметския пост спечели Росица Янаки-
ева, кандидат на лява коалиция. Тя бе 
подкрепена от 23 203 души, което е 

52,94 на сто. На второ място се класира 
Ирена Соколова (ГЕРБ), за която гласу-
ваха 47,06 процента от избирателите. 

Сините загубиха и 
Плевен

Новият кмет на Плевен е доц. Ди-
митър Стойков от ГЕРБ, за когото са 
гласували 28 257 избиратели. Канди-
дат-кметът от партия „Българска нова 
демокрация” Найден Зеленогорски бе 
подкрепен от 49,65%. „Изправихме се 
срещу цялата власт в държавата, срещу 
големите пари, срещу фалшификациите 
и манипулациите. Горд съм, че загу-
бихме на втория тур за местна власт в 
Плевен с такава малка разлика от около 
360-380 гласа. Предпочитаме достой-
на загуба, отколкото фалшифицирана 
победа“, коментира резултата Найден 
Зеленогорски. Той изкара три мандата 
като кмет и бе кандидат за четвърти. 
Зеленогорски бе категоричен, че ще 
подадат жалби срещу решенията на 
ОИК – Плевен, за разпределението на 
мандатите в общинския съвет и срещу 
решението с резултатите от кметския 
вот. „Ние ще настояваме за касиране 
на тези фалшифицирани избори“, каза 
още Найден Зеленогорски. Ще се иска 
броене на всички бюлетини - както 
действителните, така и недействителни-
те. „Имаме данни за множество фал-
шификации и манипулации, които ще 
предоставим в съда“, добави Зеленогор-
ски.  „Тези избори в Плевен бяха зверски 
опорочени и това коства загубата на 
най-добрия кмет в България Найден 
Зеленогорски. Надявам се справедли-
востта да възтържествува и резултатът 
да бъде променен след преброяване 
на действителните и недействителните 
бюлетини. Там се води, че има 2000 не-

действителни бюлетини. И съм убеден, 
че огромната част от тях са за Найден 
Зеленогорски”, заяви лидерът на СДС 
Мартин Димитров. 

Оспорвана бе и

битката за 
Пловдив 

Резултатите от вота няколко пъти бяха 
противоречиви, но накрая кандида-
тът на ГЕРБ Иван Тотев победи Славчо 
Атанасов (ВМРО-НИЕ) с 50,84%. Към 19 
часа Тотев водеше на Атанасов с 50,9 
на сто. Час и половина по-късно от 
„Галъп“ - агенцията, която единствено 
правеше паралелно преброяване в 
Пловдив, съобщиха, че Славчо Атанасов 
печели  51,3% от гласовете на пловдив-
чани, а Иван Тотев – 48,7% . До полунощ 
прогнозните изборни резултати се 
променяха няколко пъти. Към 23,59 ч. 
Иван Тотев водеше с 50,83%,  или с 2086 
гласа, пред  Славчо Атанасов. Разликата 
в гласовете бе доста инфарктна и в ОИК 
броиха до последната бюлетина.

След като стана ясно, че Тотев печели, 
ВМРО-НИЕ – партията на бившия кмет 
Славчо Атанасов, заяви, че ще иска ка-
сиране на изборите заради многоброй-
ните нарушения в  деня на балотажа и 
засечената в няколко квартала търговия 
с гласове. Касиране на изборите декла-
рира, че ще поиска, и БСП в Пловдив. 
Във вторник от ВМРО-НИЕ заявиха на-
мерението си да започнат национални 
мирни протести срещу нарушенията в 
деня на вота. „Това са най-опорочените 
избори през последните 15 години“, зая-
ви лидерът на партията Петко Атанасов. 

Кандидат на ГЕРБ е новият кмет на 
Русе. Пламен Стоилов е подкрепен от 
33 281 души, което е 54,89 на сто. Втори 
остана Искрен Веселинов, издигнат от 
„Синята коалиция” и ВМРО, за когото са 
гласували  45,11 на сто от хората. 

В Сливен би кандидатът на БСП ген. 
Кольо Милев. Той спечели изборите с 
56,72 процента от гласовете срещу 43,28 
процента за бившия кмет Йордан Леч-
ков. В полза на ген. Милев са гласували 
30 698 избиратели срещу 23 420 за Леч-
ков. И в Града на войводите цял ден ОИК 
бе засипвана със сигнали за нарушение 
и търговия с гласове. Между двамата 
кандидати имаше оспорвана надпрева-
ра и едва към 3 през нощта стана ясно, 
че Милев е победител. „Лесното мина - 
спечелихме изборите, сега ни предстои 
много работа“, коментира новият сли-
венски кмет. Той възнамерява да изиска 
всички финансови договори и тези по 
обществените поръчки. Милев обеща 
да не прави политически чистки, нито 
безцелни съкращения, но предупреди, 
че ще има оптимизиране на общинската 
администрация. 

В Смолян битката печели кандидатът 
на ГЕРБ Николай Мелемов с преднина 
от над 1300 гласа пред кандидатката 
на БСП Дора Янкова. За Мелемов са 
гласували 52,92 процента, а за досегаш-
ната кметица Дора Янкова - 47,08 на сто. 
В Стара Загора победител е кандидатът 
на ГЕРБ Живко Тодоров, който взе 67,12 
процента. За претендента от БСП Бойчо 
Биволарски са гласували 32,88 процента 
от избирателите.

На много места в страната искат касиране на резултатите от вота 
заради изборни нарушения





Сняг и лед сковаха 
САЩ, 12 души 
загинаха

Най-малко 12 души са 
загинали в снежната 
буря в някои райони 
на САЩ през уикенда. 

Заради силните 
снеговалежи над 3,1 

милиона домакинства и офиси останаха 
без ток в понеделник в североизточ-
ните райони в Щатите. Извънредно 
положение е обявено в Ню Джърси, 
Кънектикът, Масачузетс и части от Ню 
Йорк.

Бурята нанася допълнителни пора-
жения, защото листата по дърветата все 
още не са опадали и върху тях се на-
трупва мокър сняг, клоните натежават, 
чупят се и причиняват щети. Най-малко 
1000 дървета в Ню Джърси бяха  пова-
лени по този начин. Представители на 
властите обясниха, че ще са нужни дни, 
за да се възстанови електричеството в 
районите от Мериленд до Мейн.

Виелицата става все по-силна с 
придвижването й на север, съобщава 
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БТА.  Общините в Западен Масачузетс са 
най-силно засегнати. Снежната покрив-
ка в Плейнфийлд достигна 68,6 см, а 
в близкия Уиндзор - 66 см. В Джафри, 
Ню Хемпшир, падна 80 см сняг според 
Националната метеорологична служба. 
Говорител на службата каза, че в някои 
райони такива снеговалежи не е имало 
през последните 100 години. Близо 30 
сантиметра е образувалата се снежна 
покривка в някои райони на щатите 
Мериленд и Ню Йорк. В Сентрал парк 
в Ню Йорк в разгара на снежната буря 
наваляха над 7 сантиметра сняг, но след 
това се стопиха. Въпреки това снегова-
лежът постави нов рекорд. В града през 
октомври първи сняг беше валял едва 
през далечната 1835 г., припомня Франс 
прес. До 30 сантиметра сняг наваля в 
някои части на щатите Пенсилвания, 
Кънектикът и Ню Джърси. Рекорд в тази 
насока беше регистриран в град Перу, 
в западната част на щата Масачузетс, 

където паднаха над 80 сантиметра 
сняг, предаде БТА. Повечето градове 
в региона отвориха центрове, където 
измръзнали хора могат да се подслонят 
и стоплят, а учениците бяха разпуснати 
от училищните власти. 

Местните медии съобщиха за мно-
гочислени автомобилни катастрофи 

по пътищата, 
по някои от 
които са се 
образували 
огромни 
задръства-
ния. За да 
ограничат 
произшестви-
ята, властите 
решиха да 
затворят над 
100 основни 
пътища в 
страната. 

Поради лоша видимост и падналия 
мокър сняг стотици полети са отмене-
ни или излитат с голямо закъснение 
от  летищата в Ню Йорк и Филаделфия. 
Нарушен е и железопътният транспорт, 
тъй като голямото количество сняг на 
релсите пречи на влаковете да се дви-
жат по разписание.

Във вторник все още близо два мили-
она души бяха без електричество в се-
вероизточната част на САЩ, предадоха 
Франс прес и ИТАР-ТАСС. В щатите Ню 
Йорк, Ню Джърси, Кънектикът и Маса-
чузетс ситуацията с градския транспорт 
и с летищата започна да се завръща 
бавно към нормалното, след като тези 
щати обявиха в неделя извънредно 
положение. 

В Ню Джърси около 400 000 души и 
във вторник бяха без ток. В Кънектикът 
на тъмно останаха 800 000 души, а в 
щата Ню Йорк - около 127 000 души. В 
щатите Пенсилвания и Масачузетс ли-
шени от електричество заради бурята 
все още бяха съответно 127 000 и 520 
000 души.

Според метеоролози настоящата 
снежна буря е била най-силната през 
октомври в тези части на САЩ в цялата 
история на метеорологическите наблю-
дения.
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Ето виж, затова съм тук”, 
казва ми 58-годишният 
Джон Хътън. Бърка в 
джинсите си и вади оттам, 
обърнат наопаки, празния 
си джоб. „Няма нищо, само 

вятър!”, добавя с тъжна усмивка той. 
Вдига самоделен плакат, на който пише  
„Спри корпоративната алчност”, и тръг-
ва да се присъедини към събиращото 
се гневно множество от хора, окупи-
рало ъгъла между Чикагската стокова 
борса и банката на Федералния резерв 
в центъра на града. 

Джон Хътън е един от хилядите 
жители на Чикаго и околностите, които 
в продължение на повече от месец, 
подобно на гражданите на Ню Йорк, 
участват в протестните действия, насо-
чени срещу банковите и корпоративни-
те спекулации, довели до настъпването 
на настоящата световна икономическа 
криза. В Ню Йорк протестите започнаха 
под лозунга „Окупирай Уолстрийт”. Днес 
те се провеждат в над 1000 места по 
целия свят. Във Ветровития град пък са 
известни като „Окупирай Чикаго”. 

Огънят на 
протестите

През седмицата „огънят” на протеста 
в Чикаго се поддържа от около стотина 
души, но през уикендите броят на 

симЕон Гаспаров
simeon@bg-voice.com

гневните от случващото се в родината 
им и по света чикагци нараства до ня-
колко хиляди. И тогава градът наистина 
заприличва на окупиран. Целта на 
протеста в топлия съботен следобед на 
22 октомври, на който присъствам, е да 
се извоюва място в централния парк 
на Чикаго „Грант Парк”, което да е като 
базов лагер на стачниците, подобно на 
този в нюйоркския „Зукоти Парк”. (Или 
нещо като издигнатия в  началото на 
90-те години в центъра на София Град 
на истината.) 

Маршът към парка е обявен за 7 
часа вечерта, но още от обед хора от 
всякакви възрасти, веещи знамена и 
протестни плакати, започват да прииж-

дат на групи, застават на тротоара пред 
Чикагската стокова борса и започват да 
скандират лозунга, който се е превър-
нал в нещо като мантра, като магическа 
дума на протестите във Ветровития 
град. 

„Хората са над 
печалбата”

 вика глас от мегафона. „Окупирайте Чи-
каго!” отговарят му като един стотиците 
гърла. ”Ние сме тези 99%, които не по-
лучават нищо в сравнение с алчния 1%, 
който получава всичко и в чиито ръце 
са съсредоточени над 40% от богатство-
то на страната”, отговаря ми, без да се 
замисля, Джон Хътън на въпроса кои са 
всъщност протестиращите. 

Или най-общо казано, това са хората 
на съвременна 
Америка. Тези, 
които са изправе-
ни пред дилемата 
дали да си купят 
храна, или да си 
платят наема. Тези, 
които са принуде-
ни да прекъснат 
обучението си 
заради невъзмож-
ността да си го 
плащат. Тези, на 
които им е отка-
зана медицинска 
помощ, защото 
нямат пари за 
застраховки. Тези, 
които работят дъл-

ги часове срещу минимално заплащане 
и без никакви права, ако изобщо имат 
някаква работа. Те са хората на другата 
Америка. На невидимата от лъскавите 
списания и реклами Америка. Амери-
ката на останалото без нищо, затънало 
в дългове милионно мнозинство, чийто 
гняв с всеки изминал ден расте и става 
все по-голям и по-свиреп. 

Усетил веднъж духа на протеста, раз-

бираш, че той се състои от най-различ-
ни групи хора. Тук има учители, профе-
сори, ветерани от войните, работници, 
медицински работници, синдикалисти, 
пънкари, хипита, анархисти. Тези хора 
за разлика от спонсорираното от ре-
публиканците и корпорациите „Чаено 
парти” не са обединени зад нито една 
партия или политическо движение. Ко-
гато ги попитате кои са им лидерите, те 
вдигат рамене и казват, че са дошли по 
собствена воля. Зад тях не стои никой 
освен желанието им да променят пътя, 
по който страната им върви от „ерата” 
на Рейгън, та до днес. 

„Опитват се да ни изкарат хипита, 
леви анархисти, радикали, но ние не 
се сме. Ние сме истинските патриоти и 
затова сме тук”, казва пък 40-годишният 
Марк Доу. Той носи плакат, на който 
пише „Средна класа преди 30 години 
- днес работещи бедни”. „Навреме-
то, преди Рейгън да дойде на власт, 
милиардерите в САЩ плащаха такива 
данъци, каквито плащат днес богатите 
във Франция, Швеция, Германия. Затова 
вижте къде са те и къде - ние”, добавя 
той. „А в Германия пък милиардерите 
казват вдигнете ни данъците, защото не 
искаме да сме богаташи сред беден на-
род”, прекъсва разговора ни чернокож 
мъж на средна възраст, когато разбира, 
че съм от Европа. 

„Хората в Америка са гневни за това, 
че корпоративните пари чрез своите 
лобисти купуват и управляват днешни-
те ни политици. Това не е демокрация, а 
демокрация на доларите”, се опитва да 
ми разясни вдъхновено гнева на хората 

ОкУПИРАЙ ЧИкАГО
„Искаме парите вън от политиката!”
На протестите във Ветровития град слагат 
САЩ и България в една група по неравенство

Войник завърнал се в домашен отпуск от Афганистан носи плакат на който пише 
3-ти път се бия за страната си за първи път разбрах кой е моя враг - Мерил Линч, 
Голдман Сакс и т.н.

Стачници на улицата
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Рон Нюмън от Уондър Лейк, Илинойс. 
Освен от своеволията на „бенкстърите”, 
както на барикадата в Чикаго наричат 
корумпираните банкери (игра на думи 
от „гангстери” - бел. авт.), хората са 
недоволни и от излезлия от контрол 
капитализъм.

капитализъм 
извън контрол

 „Един от най-големите антикомуни-

сти в света, папа Йоан Павел Втори, ни 
учеше, че неконтролируемият капита-
лизъм е срещу учението на християн-
ската църква”, обяснява пък висок мъж 
на около шестдесет години причината 
да излезе на улицата в Чикаго. Другото 
голямо нещо, което подхранва раз-
дразнението на народа в САЩ и което е 
малко познато у нас, е закрилата, която 
корпорациите в страната получават от 
закона под формата на т.нар. корпора-

тивна личност. Тук те се третират като 
„човешки същества”, чието право на 
глас се изразява в „пари”. Много пари. 
Затова и народът насочва гнева си 
срещу тази форма на „корпоративен 
комунизъм” (както го наричат), който е 
причината средната класа да изчезне и 
САЩ да се превърнат в страна от третия 
свят – с малко много богати и милиони 
бедни. Не на последно място стачни-
ците са отвратени от неотдавнашното 
решение на Върховния съд, което 

разреши на 
чуждестран-
ни компании 
и местни 
корпорации 
да излеят в 
политическите 
партии неогра-
ничено коли-
чество пари. 
Резултатът от 
това решение 
е изпадналият 
в колапс поли-
тически живот 
в страната.

„Няма 
бъдеще за 
младите хора в 
Америка днес” 

споделя 28-годишният Джоуи. Той е 
ветеран от войната в Ирак. Сражавал се 
е в Багдад. Днес е без работа, затрупан 
с планина от неплатени сметки. В костта 
над хълбока му е заседнал куршум. От 
военната болница му казали, че нямали 
пари сега да му го извадят. Кога ще имат 
и той не знае. Джоуи е на протеста, 
защото е несъгласен със сложната сис-
тема на избори в САЩ, която позволява 
избраният от народа кандидат да не 

бъде издигнат на своя пост, като 
например случая с избори 2000 г., 
когато Буш бе назначен въпреки 
избрания от народа Ал 
Гор.

„Искаме парите вън 
от политиката, анулира-
не на данъчния рай за 
милионерите, наложен 
от правителството на 
Буш, премахването на 
„корпоративната лич-
ност”, обобщава накратко 
най-важните от общо 
дванадесетте искания на 
хората от протеста 23-го-
дишният Патрик. Той е 
студент последна година 
в Чикагския университет 
и носи в ръката си огро-
мен плакат, на който са 
изложени данните, взети 
от GINI индекс и ЦРУ за 

страните с най-неравно разпределение 
на богатството в света. На него ясно 
се вижда, че сред 135 държави в света 
САЩ заемат незавидното 98-о място. 
Фактите от плаката на студента обаче 
могат да накарат да настръхнат косите 
и на нас, българите, като ги видим, 
защото под САЩ, на 99-о място в тази 
тревожна класация, е сложена... Бълга-
рия. Което показва, че неравенството у 
нас е по голямо дори и от 350-милион-
на Америка. 

„Извинявайте, нямам нищо против 
България, просто съм извадил данните 
от статистиката”, бърза да се извини 
Патрик, когато разбира, че съм от Бъл-
гария. „Не знам дали нашият протест 
ще успее, но не искам след двадесет 
години да погледна назад и да разбера, 
че съм изпуснал момента да променя 
страната си към по добро. Затова съм 
тук. За този момент!”

Пробуждането от 
американската 

мечта
Приключвам разговора си с Патрик 

и виждам как към мен се приближава 
един от най-атрактивните участници в 
протеста. Представя се като Казанова 
Ел. Той е близо два метра огромен чер-
нокож мъж с черна чалма на главата. 
Бил режисьор на филми. Не казва как-
ви, а и не настоявам да знам. „Виждаш 
ли това наоколо”, сочи той към морето 
от хора, събрало се вече пред нас. „Това 
е нещо голямо. Това е пробуждането 
от американската мечта”, отговаря той. 
Виждайки, че се обърквам и не мога 
да схвана думите му добре, Казанова 
Ел пояснява. „Ти кога мечтаеш? Когато 
спиш”, отговаря философски той. “Това 

тук е пробуждането от 
съня за американската 
мечта. И няма връщане 
назад. Не, не!”, клати 
заканително глава 
двуметровият мъж.

Неусетно е настъ-
пил мигът за похода 
към градския парк. 
Около 3000 души са 
се събрали в уговоре-
ния час. Заобиколени 
от сърдито гледащи 
полицаи, които са бло-
кирали нощните улици 
на Чикаго, хората се 
хващат ръка за ръка и 
бавно потеглят. За да 
събудят страната си от 
ненужните мечти.

59-годишният Джон Хънт се изправи срещу алчността на банките на протеста в Чикаго

23 годишния Патрик със статистиката за България
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Делото, което ще реши 
съдбата на българската 
църква „Св. Иван Рилски”  
в Чикаго, започна мина-
лия понеделник. Бивши-
ят шеф на църковното 

настоятелство Георги Иванов подава 
преди 6 години иск срещу сегашния све-
щеник Валентин Ноцков, в който моли 
съдът да нареди ново общо събрание, 
на което българите да решат под чия 
юрисдикция да бъде храмът.

Георги Иванов беше и първият, който 
застана на свидетелското място. Заради 
различни прекъсвания въпросите към 
него продължиха 3 дни. Адвокатите на 

ЯсЕн Дараков
yasen@bg-voice.com

ответната страна обаче са успели да 
го объркат с въпроси, свързани със 
съществуването на приет устав и пра-
вила на църквата, които той твърди, 
че са били нарушени. Това разказаха 
за BG VOICE наблюдатели на процеса. 
След него показания даде и първият 
касиер на „Иван Рилски” Крум Гърков. 
В петък на свидетелския стол ще заста-
не и ответникът Валентин Ноцков.

Ищците около бизнесмена Георги 
Иванов, който е един от най-щедрите 
дарители, твърдят, че отец Валентин 
неправомерно ги е изключил от цър-
ковното настоятелство, и сега искат 
от съда ги да възстанови обратно.Те 
искат и възстановяване на членството 
на повече от 40 енориаши, които били 
изключени заради това това, че подпи-
сали петиция с искане за провежда-
не на годишното отчетно-изборно 
събрание през 2005 г. Събрание, което 
според тях отец Валентин провалил, 
довеждайки полиция и запечатвайки 
вратата на църквата. 

Чий е този храм?
Когато започнеш да се ровиш в 

църковните спорове, няма как да не 

останеш с впечатлението, че всичко е 
за това кой да е собственик на сградата 
на „Св. Иван Рилски” и кой да контроли-
ра бизнеса с вярата на хората.

 В момента там властва Американ-
ската православна църква (Orthodox 
Church in America - OCA). “Иван Рилски” 
е построен с пари на българските ими-
гранти в Чикаго, но заради различни 
неуредици в Българската православна 
църква, които датират още от времето 
на комунизма, днес не е ясно под чие 
крило е храмът. „Храмът Св. Иван Рил-
ски” е построен от нас, а не от българ-
ската църква”, заяви за  BG VOICE през 
април архиепископ Дон Фройд, който 
тогава отговаряше за българския дио-
цез в Orthodox Church in America. Сега 
ОСА има нов епископ, 
който отговаря за 
българския диоцез. 
Това е архимандрит 
Александър Галицин.

Когато българите 
решили да създадат 
„Св. Иван Рилски” през 
1996 г., те избрали да 
поканят покойния 
митрополит Кирил  - 
глава на българския 
диоцез към OCA, да 
освети църквата, каз-
ва отец Ноцков. Така 
де факто от ден първи 
този храм не е под юрисдикцията на 
БПЦ, а на ОСА. Думите на Ноцков се 
потвърждават и от публикация в news-
bg.com, което ни беше предоставено 
от другата страна в спора.

„За мен този храм не е български, 
казва митрополит Йосиф, който отго-
варя за БПЦ в САЩ, Канада и Австра-
лия. Един храм е български, когато и 
свещеникът, и владиката там са част 
от българската православна църква 
майка.”

Според противниците на Ноцков 
това е политика на ОСА, с която те 
се опитват да асимилират църквите 
на различни етноси и да придоби-
ят собственост върху сградите на 
храмовете им. ”Логично за мен е, че 
ОСА искат да сложат ръка на храма и 
затова не признават разпопването на 
Валентин Ноцков (бел. ред. - по канон 
всички ортодоксални църкви трябва 
да уважават решенията помежду си)”, 
коментира и главата на БПЦ в САЩ, 
Канада и Австралия митрополит Йо-
сиф. Според противниците на Ноцков 
в даден момент ОСА ще назначат ан-
глийски говорещ свещеник там, което 
ще отблъсне българите от „Св. Иван 
Рилски”. Впоследствие чужденците 
ще станат повече от българите, ще се 

наместят и в ръководството на храма 
и така той ще бъде загубен за нашата 
общност. „Така ще загубим този храм за 
българите, а те са давали пари той да 
бъде построен”, казва Георги Иванов, 
който от години събира информация 
за скандала там и е от противниците на 
свещеника.

Защитниците на Ноцков обаче кон-
трират, че това няма как да стане, защо-
то хората в квартала, където е „Св. Иван 
Рилски”, са католици и няма откъде да 
се появят ортодоксални християни, 
които да посещават и подкрепят църк-
вата, ако не са българите.

 Явно сградата на храма е апетитна 
хапка и страните са готови на всичко, 
за да я получат. Застраховката на „Св. 

Иван Рилски”, от която може да добием 
представа за стойността на сградата, е 
за 1,8 милиона долара.

Съдът също ще трябва да се изясни и 

дали Валентин 
Ноцков е 

каноничен 
свещеник

и има ли право да води служби и 
литургии.

Митрополит Йосиф, който е глава на 
БПЦ за САЩ, Канада и Австралия,  твър-
ди, че БПЦ е разпопила Ноцков и той 
няма правото да отслужва литургии, да 
кръщава или бракосъчетава. Свещени-
кът обаче контрира, че той е канони-
чен свещеник към българския диоцез 
на Orthodox Church in America (OCA). 

„Отец Ноцков никога не е бил отпи-
сан по реда от БПЦ, но те отказват да 
го направят въпреки нашите молби. 
Ние сме молили за това многократно, 
каза през април Дон Фройд от ОСА. 
Ще се опитаме да разрешим проблема 
с разговори с БПЦ, но засега срещаме 
тяхното мълчание.” Това решение веро-
ятно ще дойде от съда.

Съдът решава съдбата на „Св. Иван Рилски”
Започна делото за това кой да контролира един 
от най-големите и красиви BG храмове в САЩ

През април BG VOICE събра двете страни по делото – Георги Иванов и отец 
Валентин Ноцков. Сега съдът ще реши кой е победителят.

За специални цени и 
допълнителна информация

се свържете с

Делян Атанасов
561.843.0382

MITSUBISHI
MOTORS

Max Madsen Aurora’s
Mitsubishi 
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Българите в Атланта отно-
во ще могат да се радват 
на родна кухня и прия-
телска атмосфера в нов 
BG ресторант, който ще 
отвори врати в началото 

на декември. По ирония на съдбата той 
ще се намира на същото място, където 
беше фалиралият „Родопи”, в предгра-
дието Смирна. 

Собственик на заведението е 31-го-
дишният пловдивчанин Живко Йовчев. 
Той идва в Америка преди 7 години и 
трупа опит в бизнеса в „Папа Джоунс”, 
където работи и брат му Красимир. 
„Всеки иска да има нещо наше в Атлан-
та, място, където да се събираме. Без 
такова място общността не може да се 
обедини”, каза пред BG VOICE Живко 
Йовчев.

В момента работници променят рес-
торанта. Живко ще запази основното 
разположение и типично българското 
усещане на помещението с керемиде-
ния бар и дървен навес, но ще махне 
огромната бразилска картина до входа.

Заведението ще се казва „Филипопо-
лис таверн” по старото име на Пловдив 
и ще се цели не само в българска кли-
ентела. Освен родното меню ресто-
рантът ще предлага и традиционни 
американски специалитети – стейкове, 
пилешки крилца и други. „Ще разчитаме 

на българи, но и на босненци, америка-
нци, съседните офиси, които да идват 
да обядват. Ще има и зала за бизнес сре-
щи”, обяснява стратегията си Йовчев.

Някои от българите, с които разго-
варяхме, изказаха съмнение за успеха 
на новия ресторант заради местопо-
ложението и лошата слава от времето 
на „Родопи”. Живко обаче обещава, че 
няма да повтаря грешките на старите 
собственици. „Със сигурност обслужва-
нето ще бъде такова, каквото заслужава 
един добър ресторант, а цените няма 
да се променят нагоре-надолу всяка 
седмица”, обещава той и гарантира, 
че храната ще бъде прясна, вкусна и с 
отлично качество.

Съвсем скоро новият ресторантьор 
ще започне да събира екипа си и ще 
обяви датата на официалното открива-
не.

Това е поредният опит за български 
ресторант в Атланта за последните 7 го-
дини. Ресторантите на Краси и Джоузеф 
положиха пътя, а след това дойде „Ро-
допи”, който отвори на 13 април 2007 г. 
Датата явно се оказа фатална, защото 
заведението затвори на Нова година 
2008/2009. Ресторантът загуби клиенти 
след оплаквания от бавно обслужване 
и високи цени. В интервю за bg-atlanta.
com тогава собственикът Светлин 
Драгиев заяви, че за „Родопи” се носели 

много 
легенди. 
„Не мисля, 
че пробле-
мът беше в 
цените на 
ресторанта. 
Мисля, че 
проблемът 
е в хората, 
които не 
полагат 
усилия да се развиват. Има много хора, 
които са тук 10 години и все още са 
housekeeper, dishwasher и стоят на най-
нискоквалифицираната работа. За мен 
е обидно при тези условия в Америка 
да нямаш никакви успехи. Не искам да 
обиждам никого – всеки да си работи 
каквото поиска. Но тези хора са на това 

ниво и затова не могат да си позволят 
цените, които бяха в ресторанта. Ние 
можеше да направим и по-евтино 
заведение, но аз исках да създам хубав, 
качествен ресторант, който да е лицето 
на България тук”, каза Драгиев. Негови-
ят син Койчо беше арестуван преди две 
седмици по обвинения за АТМ измами.

табела на прозореца показва, че новият собственик е подал искане за лиценз за 
алкохол

Нов опит за BG ресторант в Атланта
Отварят го през декември на същото 
място, където беше „Родопи”
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Преди законът да ги 
прогони, няколко 
дузини клиенти се 
тълпяха всяка сутрин 
в бакалията в един 
от кварталите на Ръ-

селвил, Алабама, пазарувайки прясно 
авокадо, предплатени карти за разгово-
ри, мексикански дивидита или хляб.

Една сутрин миналата седмица се по-
яви клиент, прекоси празния магазин и 
излезе. Слабата икономика се отразява 
зле на бизнеса. Но нищо не го смаза 
по-лошо от новия закон за имигранти 
в Алабама, казва собственикът Андрес 
Мигел. Законът, който направи Алабама 
най-трудния щат за живеене и работа 
на имигрантите без документи в Аме-
рика, раздели семейства,  включително 
и мнозинството от неговите клиенти, 
казва собственикът.

Работата е намаляла с 60 процента 
от миналия месец и това продължава с 
всеки изминал ден, разказва в репор-
таж USA Today.

 „Видяхме толкова много семейства 
да напускат. Те просто заминават през 
нощта”, казва Мигел, 54-годишен мъж, 
родом от Гватемала. „Съвсем скоро 
всички испански говорещи, които 
живеят  тук, ще напуснат. Когато това се 
случи, и ние ще заминем.’’

Новият закон на Алабама, който 
дава широки правомощия на местната 
власт да взима решителни мерки срещу 
незаконните имигранти, праща вълни 

от страх през целия щат. Той  позво-
лява на местната полиция да задържа 
имигранти, заподозрени, че са нелегал-
ни, без да им дава право на гаранция. 
Нормативният акт задължава местните 
училища да проверяват статута на 
своите ученици.

Миналия месец федерален съдия 
подкрепи ключови компоненти от 
законодателния акт, като по този начин 
легитимира ефективността му. Част от 
закона пък беше стопирана от друг съд, 
докато излезе решението на по-върхов-
ните инстанции.

В иска си срещу закона американско-
то правосъдно министерство твърди, 
че прокарването на закон за имигра-
цията е задължение на федералното 
правителство и че щатът нарушава това 
тяхно право. Съдът временно блокира 
части от закона – тези, които задължа-
ват училищата да проверяват статута 
на учениците, и тези, според които е 
престъпление имигрантите да нямат 
необходимите  документи. Но засега 
остави правомощията на полицията да 
задържа хора, заподозрени в нелегално 
пребиваване в Щатите.

Доста преди това решение на съда 
голям брой латино семейства - легални 
и нелегални, напуснаха Алабама през 
нощта, оставяйки зад себе си обзаведе-
ните си домове ,телевизори и хладил-
ници, пълни с храна.

Масовото изселване остави осеза-
ема дупка в наличната работна сила, 
критична за промишлеността на щата. 
Фермери в Северна Алабама, стро-
ителни работници, опитващи се да 
възстановят Тускалуса от тазгодишните 
торнадо, и крайбрежни бизнеси - всич-
ки се оплакват от огромен недостиг на 
работна ръка. По-рано този месец се-
дем процента от испански говорещите 
деца в щата - около 2300, не се появиха 
в клас. 

Законът вече води 
и до арести

 Поне шестима бяха задържани от 
местната полиция заради липсата на не-
обходимите имигрантски документи.

Критици като Американския съюз по 

граждански права (ACLU) и Национал-
ния съвет на Ла Раза (Hispanic civil rights 
group) казват, че това ще доведе до ра-
систко профилиране (racial profiling) и 
ще напълни затворите в Алабама с ими-
гранти. Преди две седмици - в сряда, ла-
тино бизнеси от щата затвориха врати 
и работниците останаха по домовете си 
в знак на протест срещу закона. Повече 
от 5100 ученици с латиноамерикански 
произход също останаха по домовете 
си през този ден.

 „Това е като шамар през лицето”, каз-
ва Хуан Мартинез, който също затвори 
магазина си в Ръселвил в подкрепа на 
бойкота. „Това вреди на бизнесите. Вре-
ди и на щата. Всички ще го усетят.”

Поддръжници на закона твърдят, 
че Алабама взима всички необходими 
мерки да спре прилива на незаконни 
имигранти в щата – нещо, което феде-

ралното правителство не е успяло да 
направи.

Федерални съдии в Аризона, Юта, 
Индиана и Джорджия са блокирали ва-
жни аспекти от подобни закони в тези 
щати. Подобен закон в Южна Каролина 
ще влезе в сила от 1 януари, но него-
вата конституционност също ще бъде 
тествана в съдебен процес.

Председателят на Конгреса на Ала-
бама републиканецът Майк Хъбърт  се 

страхува, като чува, че техният закон се 
сравнява със

 законите на 
Джим кроу, които 

са преследвали 
чернокожите

 от Юга преди десетилетия и които впо-
следствие са били анулирани.

 „Има голяма разлика, казва Хъбърт.  
В онова време федералното правител-
ство е карало щатите да направят това, 
което е редно. Сега Алабама се опитва 
да накара федералното правителство 
да направи това. Ние не се целим в 
никоя определена раса. Гражданите, 
които спазват законите и си плащат 
данъците, просто не желаят в щата 

хора, които не са легално пребиваващи 
в страната.”

Имиграционният закон на Алаба-
ма слага нов фокус върху това, което 
президентът Обама описа като опасна 
бъркотия от имиграционни закони в 
Щатите. Сега все повече щати търсят 
решение на проблема, а федералните 
съдии издават противоречиви постано-
вления.

Спорният въпрос може да бъде 

Новият антиимиграционен закон сее страх в Алабама
Десетки семейства напускат щата през нощта и оставят обзаведените си домове, 
хладилници пълни с храна, спомени и приятели

Ръселвил

Алабама

54-годишният собственик на бакалия Андрес Мигел целува 10-годишната си внучка. той се страхува, че 
новият антиимиграционен закон на Алабама ще разруши бизнеса му и ще принуди приятелите му да 
напуснат града.

Сн.: Лиса Бусър/USA Today
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отнесен до Американския върховен съд 
. Блокираният закон на Алабама би мо-
гъл да осигури този форум. Очаква се 
Върховният съд да реши дали да поеме 
случая по късно тази година.

Малките градове 
усещат силата на 

удара
Ефектът на закона се усеща най-силно 

в места като Ръселвил, град по хълмо-
вете в Северозападна Алабама, в който 
преди са прииждали латиноамерикан-
ски  жители. 

Работници от Мексико, Гватемала и 
други латиноамерикански държави 
започват да пристигат преди повече от 
десетилетие, за да работят в съседните 
птицеферми. Те биват последвани от 
семействата си, които също намират 
работа, казва кметът Трой Оливър. Те 
също започват  бизнес, напълвайки 
центъра на града с мексикански пекар-
ни, гватемалски магазини за сувенири 
и правни фирми с испански говорещи 
служители.

Днес латиносите са около една трета 
от население на града, което е 9830 
жители, казва Оливър. Те допринасят 
значително за приходите от продажби-
те, които са почти половината от 8.5-ми-
лионния годишен бюджет на града. 
Откакто законът влезе в сила, Оливър 
се среща с групи от латиноамериканци, 
отговаряйки на въпросите им и опит-
вайки се да потуши страховете им.

Законът поставя Оливър и други 
местни управници в рисковано поло-
жение - да успокояват латино населе-
нието, докато изпълняват новите си 
задължения, определени от норматив-
ния акт. 

 „Ние ще приложим закона. Заклели 
сме се да го правим”, казва той. „Но няма 
да стигнем до крайности и няма да 
оскърбяваме никого. Няма да позволим 
това да стигне до расистко профили-
ране.”

Прилагането на закона би могло да 
бъде сложно. Един от най-важните въ-
проси пред местната полиция е как да 
определи дали за даден човек същест-
вува основателно подозрение, че е не-
легален имигрант, казват анализатори. 
„Това е потенциална причина да бъдат 
арестувани американски граждани и 
легално пребиваващи в страната за 
нищо”, казва Невил Крамър, бивш феде-
рален имиграционен служител, който 
е консултирал властите в Аризона, 
когато те са разработвали програмата 
си за обучение на местните полицаи за 
прилагането на подобен закон.

Нормативният акт също може да 

доведе до икономически усложнения. 
Най-засегнатите бизнеси са строител-
ните фирми и ферми, много от които 
преди са разчитали на нелегални работ-
ници за работна ръка.

Работа,  която 
американците не 

желаят
Основен аргумент на подкрепящите 

закона е, че заминаващите нелегални 
работници ще освободят работни 
места за жителите на Алабама, казва 
Джей Рийд, президент на сдружението 
на строителите и предприемачите в 
щата, професионална група, базирана в 
Бирмингам, представляваща седемсто-
тин строителни компании и предприе-
мачи. Неговата група се е опитвала да 
вербува местните граждани в строител-
ния бизнес от години, но много от тях 
просто не желаят, казва той. „Реформа в 
имиграционната система със сигурност 
е нужна,  казва Рийд. Но законодател-
ство, което прогонва работниците от 
щата чрез расистко профилиране, не е 
начинът.”

В Ръселвил мълвата за новия закон 
уплаши семействата, живеещи в Крий-
ксайд Рентълс, жилищен парк със 100 
каравани в южната част на града.

Поне 75 процента от семействата са 
имигранти от латински произход, казва 
Грег Париш, собственик на парка. Шест 
от тях са се изнесли през нощта, оста-
вяйки след себе си мебели, семейни 
снимки и гардероби с дрехи.

Париш се опасява, че и други ще ги 
последват, въпреки че самият той се е 
опитал да ги разубеди. Без латиносите 
паркът, както и много други бизнеси в 
града скоро ще затворят, твърди той.

 „Преди петнадесет години Ръсел-
вил беше замрял град, казва Париш. 
Когато латиносите се нанесоха , всичко 
разцъфтя.Те наляха много пари в 
общината. Ако си тръгнат, Ръселвил ще 
пострада много.”

Ден след като федералният съдия 
подкрепи важни клаузи от закона, 79 
латино ученици пропуснаха класо-
вете в четири обществени училища в 
Ръселвил - почти четири пъти повече от 
нормалния брой, казва Рекс Мейфилд, 
старши полицейски офицер. Това число 
го притеснява и той свиква среща с уче-
ниците в салона на гимназията, където 
им обяснява закона и ги приканва да ус-
покоят страховете на родителите си. От 
2400 ученици в града 800 са латиноси.

Мария (34), без документи, от Гвате-
мала, не пуска 11-годишната си дъщеря 
на училище, откакто законът е приет. Тя 
казва, че е ужасена от мисълта, че може 

да бъде разделена от дъщеря си и едно-
годишния си син и да бъде депортирана 
без тях.

Тя споделя още, че е подала докумен-
ти за гражданство през 2000 г. и все още 
чака отговор. И двете й деца са родени 
в Щатите и са американски граждани. 
Тя излиза от вкъщи само за да отиде до 
местната католическа църква, един-
ственото място, което я успокоява. „Аз 
вярвам в Господ, казва тя. Той е един-
ственият, който ни дава възможности.”

Други, също подали документи 
за визи, все още чакат отговор или 
събират пари да платят на адвокатите. 
На Анджелика Перез (21) й отнема две 
години и 1400 долара, пътувания и 
такси за подаване на документи, за да 
издейства зелена карта за съпруга си.

 „Не е толкова лесно, колкото звучи, 
казва Анджелика, която е родена в Ала-
бама и е американски гражданин. Има 
толкова много хора, които идват тук, за 
да подобрят живота си. Този закон пре-
обръща живота ни по много начини.”

Подкрепа на 
закона

Някои в Ръселвил не се противопос-
тавят на закона. Пол Брагуел  (73), соб-
ственик на  бръснарски салон, казва, че 
се разбира добре с повечето от латино 

съседите си. Но ако те са влезли в 
страната по нелегален начин, трябва да 
бъдат преследвани от закона, казва той.

„Ако те са дошли тук нелегално,  не са 
по-различни от който и да е престъп-
ник”, смята Брагуел. 

Ресторантът  Pollo Loquillo в центъра 
на града винаги се е радвал на оживена 
тълпа от клиенти по обед. В последно 
време обаче той е почти празен по това 
време. Вместо това много от доскорош-
ните посетители си вземат за вкъщи 
- страх ги е да напуснат домовете си и 
вместо това поръчват печени пилета, 
казва мениджърът Хуан Карлос Санчез.

 „Хората не желаят да карат, не желаят 
да напуснат домовете си, казва той. 
Тъжно е.”

 Париш, собственикът на парка за 
караваните, казва, че му е мъчно да 
гледа как семействата, които познава от 
години и чиито деца са израснали пред 
очите му, заминават. Тези семейства са 
работели здраво, плащали са си наема 
навреме и всяка седмица са ходели на 
църква. Те са точно типа хора, които 
Алабама трябва да се опитва да запази, 
смята той.

„Хората, които прокарват този закон, 
не разбират до какво ще доведе той, 
казва Париш. Ще причини много пове-
че проблеми, отколкото са предпола-
гали.”

Идва края на записването 
за зелена карта

Броени дни остават до края на 
записването за лотарията за 
зелена карта 2013. Крайният 
срок е 12 часа на обед, източ-

но американско време, на 5 ноември. 
От Държавния департамент преду-
преждават да не се чака до последния 
момент, защото е възможно пренато-
варване на системата, което да не поз-
воли приемането на вашето заявление 
навреме. Заявленията се подават безплатно само по интернет на официалния 
сайт на Държавния департамент www.dvlottery.state.gov.

Имената на кандидатите, чиято регистрация е завършила успешно, ще се 
появят на специален екран заедно с техния регистрационен номер. Тази инфор-
мация ще може да се разпечатва. Участниците трябва да запазят електронното 
потвърждение на своята регистрация. То им е необходимо, за да могат след 1 
май 2012 г. да проверят дали са сред спечелилите.

Програмата на Държавния департамент дава всяка година 55 хиляди зелени 
карти на случайно изтеглени кандидати. За да участвате в лотарията, трябва да 
попълните елементарна форма в интернет сайта на програмата, където да по-
пълните име, адрес и други лични данни. В заявлението трябва да качите и ваша 
снимка (както и снимки на вашия съпруг/а и/или деца). Изискванията за снимка 
са строго определени с размер от 2 на 2 инча.

Пълни инструкции и още информация в секцията с имиграционни новини на 
www.BG-VOICE.com.
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Неотдавна получих 
обаждане от читател-
ка на BG Voice, която 
сподели с мен, че ще 
се пенсионира след 
16 години и размиш-

лява дали да не рефинансира ипотеката 
си за по-кратък период от време, за да 
няма никакви дългове, когато навърши 
67 години. 

Когато лихвените проценти паднат, 
много собственици на имоти решават 
да заменят 30-годишния си жилищен 
заем с ипотека, натоварена с по-нисък 
лихвен процент, за да намалят месеч-
ните си плащания. Но ако целта ви е 
да влезете в пенсионната си възраст 
без дългове, най-ефикасният начин да 
намалите лихвения си процент и да 
изплатите жилищния си заем навреме е 
да рефинансирате за по-кратък период 
от 30 години. През септември фикси-
раният лихвен процент за 15-годишна 
ипотека бе средно 3.33%, а за 30-годи-
шен жилищен заем – 4.22%. Месечните 
ви вноски към 15-годишната ипотека 
ще са по-високи, защото ще изплатите 
главницата на заема много по-бързо, 
като същевременно ще платите значи-
телно по-малко лихви. 

Би ли имала смисъл тази стратегия за 

нЕвЕна ГЕорГиЕва
Експерт по банкови закони и лични финанси

вас? Ето как може да 
решите:

1. Отговаряте ли 
на изискванията за 
рефинансиране? 
Ако сте без работа 
или доходите ви са 
значително по-ниски 
от приходите ви по 
времето, когато сте 
били одобрени за 
първата си ипотека, 
забравете за ре-
финансиране. Ако 
дължите на банката 
повече от стойността 
на дома ви, може да намерите помощ 
от Home Affordable Refinance Program 
– Програмата за достъпно жилищно 
рефинансиране. Правилата на тази 
програма гласят, че ипотеката ви не 
може да е повече от 125% от стойността 
на дома ви.  Разбира се,  програмата 
поставя и други условия, които може 
да намерите на техния уебсайт - 
harpprogram.com.

2. колко бихте спестили? Почти 
каквато и да е разлика между настоящ-
ия ви лихвен процент и нов, по-нисък 
лихвен процент би намалила разходите 
ви по лихви, ако съкратите срока на 
ипотеката си. Да речем, че през 2006 
г. сте взели 30-годишен заем за $200 
000 с фиксирана лихва от 6.7%. Ако 
рефинансирате в 15-годишна ипотека 
при 4% лихва, бихте спестили повече от 
$137 000 в лихви, като изплатите заема 
си през 2026 вместо през 2036. Но ако 
вече сте рефинансирали миналата годи-
на и сега имате 30-годишна ипотека с 
4.7% лихва и се чудите дали би имало 
смисъл да го направите отново тази го-
дина, уверявам ви, че ако рефинансира-

те в 15-годишен заем с 4% лихва, бихте 
спестили почти $99 000 в лихви! За да 
решите как е най-добре да постъпите 
според собствената ви ситуация, може 
да използвате калкулатора на hsh.com/
refinance-calculator. 

3. Mожете ли да си позволите 
по-висока вноска? Ако използваме 
по-горния пример, една 30-годишната 
ипотека с 6.7% лихва налага месечно 
плащане към банката от $1290, докато 
15-годишен заем с 4% лихва изисква 
вноска от $1388. Може би ви се струва, 
че сте в състояние да правите допъл-
нително плащане от $97 на месец. Не 
забравяйте обаче, че ще имате и т.нар. 
closing costs – разходи по сключване на 
сделката с банката, които обикновено 
са около 2% от главницата на заема. 
Може да платите тази сума предвари-
телно или да я добавите към главницата 
на ипотеката. Ако не можете да се анга-
жирате с по-високи вноски, друг начин 
да намалите срока на заема си (без да 
рефинансирате) би бил, ако започнете 
да правите по-големи плащания, когато 
имате възможност. 

4. Дали изплащането на вашата 
ипотека е най-добрата употреба 
на средствата ви? Ако целта ви е да 
се пенсионирате без жилищен заем, 
рефинансиране в ипотека с по-кратък 
срок би ви помогнало да постигнете 
целта си. Но би ли било по-удачно да 
инвестирате във фондовия пазар тази 
сума, която планирате да плащате в по-
вече към жилищния си заем? В примера 
за 30-годишната ипотека с 6.7% лихва 
и рефинансирането й в 15-годишен 
жилищен заем с 4% лихва това води до 
спестявания от $137 000. Ако собстве-
никът на имот вземе допълнителната 
вноска от $97 на месец и вместо това 
я вложи в акции на фондовия пазар 
със средна възвръщаемост от 7%, 
той не би спестил нищо, що се отнася 
до неговата ипотека. За времето, за 
което той би изплатил 30-годишния си 
жилищен заем, той би спечелил $45 000 
от инвестицията си на фондовия пазар. 
Така че резултатът от рефинансирането 
на ипотеката в 15-годишен заем е около 
3 пъти по-голям от инвестирането на 
същата сума в акции.

Да рефинансираме ли 
ипотеката си?



BG ТЕЛЕГРАФ
Британската HSBC с четири 
сценария за АЕЦ „Белене“
Консултантът за строежа на АЕЦ „Белене“ - бри-

танската банка HSBC, има четири сценария за 
бъдещето на проекта, съобщи руското издание 

„Комерсант“ във вторник. Финансовата институция до 
края на ноември ще представи положителното си стано-
вище за продължаване на реализацията на централата. 
Банката вече била на финалния етап от изготвянето 
на икономическия анализ на проекта, направена била 
оценка на потенциалния пазар на тока от АЕЦ, както и 
разчети за цената на ядрения проект, допълва „Комерсант“. 
Договорът между Българския енергиен холдинг, който е собственик на засега единстве-
ния инвеститор в АЕЦ „Белене“ - НЕК, и банката HSBC бе сключен през април тази година. 
Неговата стойност е 2 млн. евро, срещу които консултантът трябва да каже изгодна ли 
е за страната бъдещата централа, колко ще струва и къде ще се продава произведената 
електроенергия.   Първоначалните очаквания бяха, че до юли ще е готов този анализ, 
който е от съществено значение за окончателното решение на българското правител-
ство дали да продължи замразения от около две години проект. Това обаче не стана и 
договорът между НЕК и изпълнителя на проекта руската „Атомстройекспорт“ беше на два 
пъти удължен - последно до края на март 2012 г. 

Страната ни остана без 
подводен флот

От вторник България няма подводен 
флот, след като подводницата „Слава“ бе 
извадена от състава на военноморските 

сили, съобщава „Медиапул“. Така с решение на 
военния министър Аню Ангелов бе сложен краят 
на българското подводничарство, което има 
близо 100-годишна история.  
На официалната церемония във Варна команди-

рът на военноморските сили Пламен Манушев съобщи, че подводницата „Слава“ става 
собственост на община Варна и ще бъде превърната в музей, а подводницата „Надежда“, 
която бе изведена по-рано от състава на ВМС, ще бъде нарязана на скрап. 
Аню Ангелов, който не присъства на церемонията, обясни по-рано, че в основата на ре-
шението за закриването на подводния флот е била военната експертиза на българските 
военноморски сили. Според него е необходим по-различен вид способности, отколкото 
дава самата подводница.  
В последните години военното министерство вложи значителни средства в придоби-
ването на фрегати. А до 2014 г. се планира да бъде извършена модернизация на три 
фрегати на военноморските сили. Едно от основните им предназначения е откриването 
и унищожаването на подводници. 

Исландия обмисля отваряне на трудовия 
си пазар за българи от 2012 г. 
Исландското правителство взе решение да пред-

ложи на националния си парламент прекратя-
ване на ограниченията за свободно движение 

на българските работници в Исландия, съобщиха от 
Министерството на труда и социалната политика. След 
31 декември 2011 г. българските работници се очаква да 
имат неограничен достъп до пазара на труда в Исландия, 
която все още не членува в Европейския съюз. Българите 
ще се ползват от всички права и привилегии съгласно 
Споразумението за Европейското икономическо пространство и исландските закони. 
Десет са държавите от ЕС, които все още имат ограничения за наемането на работни-
ци от България и Румъния - Холандия, Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Италия, 
Люксембург, Австрия, Великобритания и Малта, припомня Investor.bg. Европейското 
законодателство предвижда тези ограничения да отпаднат от 1 януари 2014 г., освен ако 
не бъде поискано удължаването на този срок.  

7 бона глоба за дете с бира
7 бона глоба ще отнасят кръчмари и 

търговци, които продават алкохол на 
непълнолетни. Това е записано в новия 

закон за детето. Санкцията досега беше три 
пъти по-ниска. Собствениците на барове и 
магазини предпочитаха да я платят, вместо 
да изпуснат оборота от хлапетата.

При повторни нарушения търговските обекти 
ще бъдат затваряни, каза пред „Стандарт“ Вален-
тина Симеонова, зам.-министър на труда. Законът 

трябва да влезе в сила от 2013 г. след широка обществена дискусия. Друг важен текст в 
документа забранява изоставянето в домове на деца до 3-годишна възраст. „Изграждаме 
мрежа от приемни семейства, които да отглеждат тези деца до тяхното осиновяване“, 
обясниха от социалното министерство. В страната вече има над 900 одобрени родители.

Проектът на закон за детето ще бъде публикуван в сайта на социалното министерство 
следващата седмица, след което ще започнат публични обсъждания в различни градове 
в страната. Законът трябва да влезе в сила от 2013 г.



то на пчели.
Въпреки това районът далеч не е 

процъфтяващ. Нивото на безработицата 
официално достига 13%, производство-
то на тютюн рязко намалява поради 
загубата на правителствените субсидии. 

Много семейства едва 
успяват да свързват двата 
края.

Компанията  казва, че 
може да промени това 
положение, обещавайки 
да осигури 300 работни 
места по време на строи-
телството на мината и 230 
позиции при експлоата-
цията й. В допълнение на 
това гарантира да създаде 
общински фонд за инфра-
структурни проекти за 
насърчаване на малкия и 
средния бизнес.

„Съществуват ико-
номически фактори, 
които не могат да бъдат 
игнорирани“,  казва Алекс 

Нестор, главен представител на връзки 
с обществеността на „Dundee Precious 
Metals“ и заместник-председател на 
индустриал-
ната група 
„Bulgarian 
Mining 
Chamber“.  
„Големи 
инвестиции 
като нашите 
ще повишат 
стандарта на 
живот на ця-
лата община 
и ще проме-
нят нещата. 
Мисленето 
трябва да 

се промени, иначе 
регионът ще си остане 
беден.“

„Аргументите против 
нас са слаби,  добавя 
той,  и са базирани на 
емоции и ирационални 
страхове.“

Има много повече от 
емоции обаче. Потен-
циалното замърсяване 
на ограничените водни 
ресурси в района е 
основен източник 
на притеснения у 
жителите. Според 
интервютата с няколко 
фермери усиленото 
сондиране по време на 

проучванията е довело до пресушаване 
на местните кладенци и заблатяване 
на водата. Данко Желев, мениджър 
проучвания на „Balkan Mineral & Mining“ 
и главен геолог на проекта, отдава това 
на горещото и извънредно сухо време 
през последните няколко години. 

Климатът, с горещи средиземномор-
ски лета и меки зими, наистина стои в 
основата на затрудненията в района. 
Река Крумовица, която доставя голя-
ма част от питейната вода и водата за 
напояване в района, се пресушава по 
време на летните месеци, оставяйки 
речното си корито сухо. Проектът за 
мината, която би произвеждала златен 
концентрат чрез специфичен техно-
логичен процес, се нуждае от големи 
количества вода, което би довело до 
още по-голяма консумация на ресурси. 
Планираните съоръжения за отпадъ-
ците, където около 14,6 милиона тона 
скални отломки и 7,2 милиона тона 
рудни отпадъци ще бъдат складирани 
през повече от 9-годишния живот на 
мината, ще се намират на около 150 
стъпки от реката.

„Нашето истинско богатство е не 
златото, а водата“, казва Юсеин Юсе-
ин, собственик на известно кафене в 
Крумовград, където евентуалната мина 
е постоянна тема за разговор. „Как да 
погледна внуците си в очите, като знам, 
че съм отровил живота им?“

Дори няколкото жители, които под-
държат проекта, надявайки се, че той 

ще донесе икономически просперитет, 
са резервирани. „Мисля, че би било 
добре, ако има голям работодател в 
региона“, казва 38-годишният Плакан 
Мехмед. „От друга страна, не вярвам, че 
българските институции могат да осигу-
рят необходимия контрол.“ Експерти на 
компанията и правителствени експерти 
към Министерството на околната среда 
и водите казват, че няма да се изхвър-
лят тежки метали във водната система. 
До 98% от водата,  отделена от индус-
триалния процес, ще бъде преработ-
вана, рециклирана, като ще има слаба 
филтрация на влага, след като твърдите 
частици вече са отстранени. 

Но Гергана Чилингирова, еколог от 
Крумовград, посочва, че в рудата има 

високи нива на 
токсичен арсеник 
„Съществува реална заплаха питейна-

та вода в региона да бъде замърсена“, 
казва тя. 

Река Крумовица е част от речен 

На ръба на Европа в 
Югоизточна България 
реколтата от тютюне-
вите полета е прибра-
на. Стада овце, пазени 
от овчари и техните  

рунтави кучета, се разхождат по тревис-
тите хълмове. В далечината 
мюезинът призовава вяр-
ващите за молитва.  45-те 
години комунистическа 
диктатура и 20-те години 
бързане да се възстанови 
пазарната икономика не са 
се отразили почти никак тук, 
където етническите турци 
и помаците формират мно-
зинство в общност на хора с 
„тихо достойнство“, остатък 
от отоманската империя. 
Работният ден започва с 
изгрева и свършва със зале-
за, бедността е ежедневен 
спътник, обгърнат в пушека 
на ръчно свитите цигари 
и бърборенето на турски 
език. 

Задава се промяна и много хора 
тук мислят, че тя няма да е за добро. 
Подбудена от надигащото се в световен 
мащаб търсене на злато, канадската 
минна компания „Dundee Precious 
Metals“ и нейният български филиал 
„Balkan Mineral & Mining“ са планирали 
да открият голяма открита златна мина 
близо до този град, който е недалеч от 
гръцката граница и на 4 часа югоизточ-
но от столицата София. 

Проектът е въвлечен в социален и 
екологичен спор от самото начало, но 
тази година българското правителство 
временно позволи на компанията да 
продължи с осъществяването на проек-
та, пренебрегвайки ожесточената опо-
зиция на общността. „Тази мина ще раз-
руши живота ни“, казва Ахмед Ахмед, 
64-годишен овчар от 
село Дъждовник, до-
като стадото му пасе 
близо до мястото на 
бъдещата мина.

 Съседката му 
Шукрия Мехмед 
се съгласява. „Ние 
просто не се нуж-
даем от тази мина“, 
казва тя, с дрехи и 
ръце, боядисани в 
кафяво от брането 
на тютюн. „Ние вече 
имаме всичко, от 
което се нуждаем.“ 
Планираната мина, 
на върха на известе-
ния хълм Ада Тепе, 
се намира извън 
Крумовград, град с около 6000 жители. 
Тя е близо и до повече от дузина други 
селища със съседни полета и пасища, 
някои от които са на не повече от хвър-
лей място от зоната, предстояща да се 
превърне в открит рудник. 

„Balkan Mineral & Mining“ неколко-

кратно е уверявала местните жители, 
че няма да има сериозен вреден ефект 
за тяхното здраве и за околната среда. 
Правителството също е убедено, че ми-
ната ще донесе толкова необходимото 

богатство за 
района и за 

страната 

като цяло. Но повечето хора тук про-
дължават да не вярват в това и остават 
открито враждебни към проекта за 
разработване на мина. 

За разлика от други райони на 
Родопите, които по време на комуни-
зма са били сериозно осеяни с мини и 
индустриализирани и в момента носят 
белезите на опустошена околна среда, 
пейзажът тук се е запазил учудващо 
неопетнен.

Голяма част от Крумовградския район 
влиза в „Натура 2000” - мрежа от защи-
тени от Европейския съюз райони. От 
общо 191 вида птици в България 46% се 
намират тук, както и половината от сре-
щащите се в страната видове влечуги, 
земноводни и бозайници.

Малките тютюневи стопанства са 

били традиционна работа, осигурява-
ща разнообразие от висококачествен 
тютюн за големите производители на 
цигари. Отглеждането на добитък е 
също разпространено, както и произ-
водството на зеленчуци, култивирането 
на медицински растения и отглеждане-

Димитър кЕнаров
„Ню Йорк Таймс”

Българско село на бунт срещу 
златна мина
Канадска компания търси 
благородния метал до Крумовград

Предложената площадка на върха на известния хълм Ада тепе е извън крумовград. 
тя е в близост до други населени места с множество селскостопански площи и пасища. 
Някои ще бъдат на не повече от един хвърлей камък от района на открития рудник.

„Защо трябва частна фирма и правителството в София да решават съдбата на хората, които живеят в 
Родопите?“, пита се Рами Азис, кметът на дъждовник. „Никой не слуша нас и ние ще бъдем тези, които ще 
понесем отговорността от всичко това“, добавя той.

70-годишният Юсуф Емурла, който заминава за турция по време на комунизма в България, но 
всяко лято се връща в родното си място до Ада тепе, сравнява старото и сегашното правителство. 
„Израснал съм тук, и всяко дърво е скъпо за мен“, казва той. „Но аз нямам идея защо българското 
правителство толкова лесно унищожава своята собствена страна“.

Българското дъщерно дружество на минната компания многократно увери местните 
жители, че няма да има няма сериозни последици за тяхното здраве и регионалната 
екология, но повечето от тях не са убедени в това. „Ние просто не се нуждаем от мината, 
имаме всичко, от което имаме нужда“, казва Шукрие Мехмед (60).



басейн Марица, минава през Гърция 
и Турция и се влива в Егейско море, 
създавайки потенциално замърсяване 
и в други държави. Говори се за постро-
яването на пречиствателна станция за 
водата, която ще се изхвърля в реката, 
но „Balkan Mineral & Mining“ запазва 
тази опция като резервна, в случай че 
качеството на водата се влоши през 
първата една година от експлоатацията 
на мината. 

„Страховете, че нещо ще се случи 
с околната среда, са неоснователни“,  
казва Асен Турдиев, заместник облас-
тен управител и запален поддръжник 
на изграждането на мината. „Голям 
брой експерти са дали зелена светлина 
на проекта, така че аз нямам никакви 
притеснения.“

Кметът на Крумовград Себихан 
Мехмед е недоверчива към подобни 
твърдения. Въпреки нейния интерес 
към привличане на външни инвести-
ции, които биха подобрили живота в 
региона, тя твърди, че този проект не е 
преминал тестовете. „Аз имам изиск-
вания не защото съм против проекта 
като такъв - баща ми беше миньор, а 
защото ние не искаме вандализъм“, 
казва тя. „Ние не искаме нашата чиста 
природа и нашите ресурси да бъдат 
ограбени. Когато проектът започне, 
пораженията в нашия регион ще бъдат 
много по-големи, отколкото ползите.“ 
Г-жа Мехмед, която току-що е спечелила 
своя трети кметски мандат с преобла-
даващо мнозинство, има подробни пла-
нове за създаването на алтернативно 
стопанство в нейния град, базирано на 
природен туризъм, биоземеделие и об-
работка на месо, като според нея всяко 
от тези занимания би създало работни 
места. Трудно е да се каже дали тези 
очаквания са реалистични - нейната 
община разчита на структурни фондове 
от Европейския съюз и те биха могли да 
осигурят поддръжка на нейната идея. 
Цялото това усилие ще отиде напразно, 
казва тя, ако проектът с мината бъде 
осъществен. „Компанията ще приклю-
чи с бизнеса си и ще си тръгне от тук, 
но какво ще се случи с нас след това? 
Никой не ни казва.“ 

След дълга серия от обществени 
изслушвания през септември еколо-
гичният експертен съвет препоръчва 
оценката върху ефекта върху околната 
среда да бъде одобрена. Българският 
министър на околната среда и водите 
Нона Караджова все още не го е по-
дписала - оценката върху ефекта върху 
околната среда бе върната за второ 
разглеждане поради малка техническа 
грешка. Но неговото одобрение е почти 
сигурно.

„Дали го направиха, за да спрат 
публичните изслушвания, или просто 
никой не ни чува“, пита се Рами Азис, 
кмет на Дъждовник. „Защо трябва част-
на компания и правителството в София 
да определят съдбата на хората, които 
живеят в Родопите? Никой не ни слуша, 
а ние ще бъдем тези, които ще носят 
последствията на всичко това.“

Някои жители на Крумовград дори 
правят сравнения между старото кому-
нистическо правителство и текущото 
правителство. В края на 80-те България 
предприе кампания, наречена възро-
дителен процес, целта на която бе да 
принуди българските турци и помаци 
да сменят имената си и да заличи тяхна-
та културна идентичност. Юсуф Емурла 
(70), който избягал от България в Тур-
ция по време на кампанията, но който 
се връща обратно в родното си място 
близо до Ада Тепе всяко лято, вижда 
същата политическа безотговорност и 
сега. „Израснах тук и всяко едно дърво 
ми е скъпо, казва той. Но нямам пред-
става защо българското правителство с 
такава лекота унищожава собствената 
си страна.“



Бройката 
прави силата

Точно 77 665 508 119 души 
са били родени на света 
преди мен според кал-
кулатора на ООН, който 
можете да намерите на 
www.7billionandme.org. 

Ако отидете на този сайт и вкарате 
рождената си дата, ще 

можете да си поиг-
раете с различ-

ните опции. 
Цифрите 

имат 

стран- на власт 
върху нас, дори и когато 
изпи- саните с тях числа 
не са кой знае колко точни 
или смислени. Например 
идеята, че съм един от 77.6 
мили- арда, ме кара да се 
чувст- вам като човешка 
мравка. Това е трудно поно-
симо за егото, но полезно за 
трудо- любието.

За разлика от статистиците на ООН, 
които обявиха 31 октомври за ключова 
дата в ръста на населението, специали-
стите в САЩ (www.census.gov) не смятат, 
че 7-милиардният човек ще бъде роден 
по-рано от февруари-март догодина. 
Този методологически спор не охлади 
ентусиазма на медиите, които развива-
ха версии къде точно се е появил на бял 
свят жителят на планетата с номер 7 000 
000 000.

Кажете ми можете ли изобщо да си 
представите разнообразието от качест-
ва, идеи и достойнства (или недостатъ-
ци), които всичките тези милиарди хора 
притежават? На мен ми е трудно.

Вярно е обаче, че бройката прави си-
лата. Затова друга интересна дата тази 
седмица е 5 ноември, когато се очаква 
поредната вълна от все по-осезаемия 
бунт срещу финансовите институции. В 
събота все още неизвестен брой аме-
риканци ще закрият личните си сметки 
в големи банки като „Чейс“ или Банк ъф 
Америка и ще прехвърлят парите си в 
т.нар. кредитни съюзи (credit unions), в 
които вложителите са де факто и акцио-
нери. Идеята е с неизвестен автор, но 
тя доби доста голяма популярност чрез 
социалните медии и върви ръка за ръка 
с движението „Окупирай Уолстрийт“. 
Ако този трансфер на лични финанси се 
осъществи в някакъв що-годе забеле-
жим мащаб (примерно половин милион 
банкови клиенти прехвърлят сметките 
си), световните финансови акули ще 
получат здраво и много отрезвяващо 
разтърсване. 

Стискам палци на тази акция и дори 
смятам да участвам в нея според въз-
можностите си. Не е случайно, че плани-

раната дата съвпада с Деня на Гай Фокс 
(Guy Fawkes), който отбелязва неуспеш-
ния атентат от 1605 г., когато английски-
ят парламент се разминава на косъм с 
планирания от заговорниците взрив. 
Събитието отдавна е надхвърлило непо-
средственото си историческо значение 
и днес се празнува еднакво усърдно и 
от поддръжниците на статуквото, и от 
борците с тиранията на държавните или 
корпоративните интереси. За справка - 
гледайте филма „В като вендета“.

Разбира се, никое съвременно 
западно правителство не е сравнимо с 
тиранията на Джеймс I. Обаче след от-
кровения деспотизъм икономическото 
неравенство винаги е служело успешно 
като генератор на бунтовни настроения. 
Не случайно „Окупирай Уолстрийт“ и 
нароилите се от него сходни движения 
делят обществото на „99 процента сре-
щу 1 процент“, бедни срещу богати. Ко-
гато нещата се поставят по този начин, 
групата на заможните изглежда уязвима 
заради сравнителното си малочислие. 

Миналата седмица в САЩ излязоха 
данни, според които елитът е умножил 
богатството си между 1979 и 2007 г. 
Най-имотният един процент е забогатял 
с 275 процента за този период, докато 
за горните 20 процента от население-
то увеличението в състоятелността е 
било по-скромно, само с 65 процента. 
Средните 60 процента са увеличили 
доходите си с 40 процента, докато 
най-бедните 20 процента са добавили 
едва 18 процента през същия период. 
Най-любопитните читатели могат да 
намерят повече информация на сайта 
на Бюджетния офис на Конгреса (www.
cbo.gov), но тенденцията е очебийна. 
Нарастващото имотно разслоение е 
факт за САЩ.

Ще заключа с още едно статистическо 
наблюдение. Когато съм се родил (1969 
г.), населението на България е било над 
8.4 милиона души. Сега е 7.4 милиона. 
Тази тенденция също е добре известна и 
много притеснителна.

Виждам известна надежда в това, че 
статистиката на ООН отново не е съвсем 
меродавна, защото приписва цялото 
намаление от милион души на разлика-
та между раждаемостта и смъртността. 
Калкулаторът не е отчел, че голяма част 
от загубата се дължи и на онези, които 
физически са напуснали България, т.е., 
не е съвсем необратима.

Нека това да е моят поздрав и намек 
към новоизбрания български прези-
дент.

Авторът е колумнист на „24 часа”, 
където подържа седмична рубрика 
„Пръски отвъд океана”. Рубриката му 
сега се публикува паралелно и в  BG 
VOICE, приема читателски мнения на 
ckaradjo@csulb.edu

христофор караДжов
Лос Анджелис

БЛОГ
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КАзАНА дУМА

Това, че си подстриг-ваш мустаците, не те прави мъжко момиче.

„когато ме видя в петък вечер по тВ 
„кракра“, внучката ми Росита се уплаши от 
вида ми и ми каза: Бабо, много си грозна, 
много са ти черни очите.”

кметът на Перник Росица Янакиева пред сай-
та zaPernik.

 „Децата ми тепърва ще се формират и не ми се ще те да се фор-
мират като деца на президент, което да им даде възможност 
лесно да постигат целите си, да получават оценките си, а да мо-
гат сами да го постигнат. И ако трябва да им пишат двойки - да 
им пишат, но да не получават никакво специално отношение.”
Новоизбраният президент на България Росен Плевнелиев в интервю 
за „24 часа“

„какъв пожарникар бе, 
хора, аз съм служил в 

редовна армия.“
Новият/стар треньор на 
ЦСкА Димитър Пенев на 

въпрос как се чувства, 
когато му се налага често 

на пожар да спасява 
ЦСкА.

- По радиото ка-

заха, че полиция-

та открила труп на 

мъж без мозък и с 

малка пиш*а. Обади 

се, щото се притес-

нявам.



26

BG VOICE www.BG-VOICE.com

КОМЕНТАР

 Забраната избирателните секции в 
чужбина да дават информация показва грубо 
неуважение към българските граждани

На фона на изборните 
неразбории в България 
решението на Цен-
тралната избирателна 
комисия да забрани на 
избирателните секции 

в чужбина да дават информация на жур-
налистите би трябвало да бъде отминато 
по-скоро като минимално недоглеждане. 
Ако бюрократичното недоразумение не 
издаваше много по-голям проблем - на 
безсмислена административна цен-
трализация и липса на уважение към 

ванЯ Ефтимова
vania@bg-voice.com

българските граждани зад граница.  
Както BG VOICE писа миналата сед-

мица, чрез външното министерство 
дипломатическите ни представителства 
в чужбина бяха уведомени да не дават 
информация от изборния ден. Вместо 
това журналистите трябваше да отправят 
запитванията си директно към ЦИК в 
София. Между десетките интервюта за 
медиите в страната на двамата й говори-
тели Ралица Негенцова и Бисер Троянов 
обаче така и не им стигна времето да  
информират и българските медии в 
чужбина. 

Нека оставим настрана факта колко 
неефективно и бюрократично е подобно 
решение. Ако може би има логика ЦИК 
да дава точна информация по въпроса 
за вота, да кажем, във Варна, тази за Лос 
Анджелис се губи. Избирателните секции 
в чужбина по правило са много по-мал-
ки, преброяванията свършват сравни-
телно бързо и лесно, а данните от тях 
интересуват главно медиите по места. 
Да изискваш централата, отдалечена 

ЦИк постави членовете на секционните комисии в чужбина в неудобната позиция да отказват информация

Бюрократична малоумност

на хиляди километри, да се занимава с 
такива по-скоро частни въпроси е при-
мер за неефективен микромениджмънт. 
Колкото и неприятно и бюрократично да 
е подобно развитие, с повече журна-
листическа упоритост то може да бъде 
преодоляно. Както демонстрирахме в 
последната седмица в BG VOICE, забра-
ната не ни спря да намерим обстойна 
информация. 

 По-важен и тревожен в случая е 
друг аспект. Решението на ЦИК създаде 
крайно неприятен прецедент - предсе-
датели и членове на изборните комисии 
да се чувстват неудобно и дори да не си 
вдигат телефоните, за да не се окажат 
между чука и наковалнята. След като от 
София инструктираха дипломатите, те 
от своя страна също стриктно забрани-
ха на организаторите на вота да дават 
информация. В случая посолството във 
Вашингтон не носи вина - то изпълнява 
държавна политика. 

Така на членовете на избирателните 
комисии в чужбина беше създадено 
ненужно главоболие. Повечето от тях 
откровено се чувстваха неудобно да 
отказват информация, защото през годи-
ните са попили американската откритост 
към медиите и чувството за гражданска 
отговорност. В крайна сметка затова и 
мнозинството от тях се съгласяват да 
участват в трудоемката организация на 
вот зад граница – защото искат и вярват, 
че България също може да бъде развита 
демокрация. Да бъдат третирани като 
безсловесни болтчета в голямата дър-
жавна бюрокрация е не само неефикас-
но, то е и неуважително. 

 На следващите избори управлява-
щите в България пак ще се чудят как 
да активизират гласоподавателите зад 
граница. Може би в списъка на идеите 
повече уважение към гражданската от-
говорност на сънародниците в чужбина 
може да влезе под номер едно.
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(708) 415-6985

Нов сериал от 
типа ситком 
тръгва по 
bTV в средата 

на ноември. Комедията 
„Домашен арест“  е с 
бомбастичен бюджет и ще 
привлича актьори от други 
сериали. Според „Всеки 
ден“ разговори са водени 

с Юлиян Вергов, който е 
звезда от „Стъклен дом“. 
Говори се, че той вече е 
приел офертата и ще се 
раздели с колегите си от 
„Стъклен дом“. 

Първоначално сериал-
ът е трябвало да се казва 
„Къщата на тъщата“, но 
след това е било решено 

bTV пуска нов комедиен 
сериал „Домашен арест“

да е с друго име. Напълно са 
готови двата първи епизода.

Снимките на сериала се 
правят от продуцентска 
къща, в която основен играч 
е Бранко Салич – съпруг на 
новинарката Ани Салич и 
бивш шеф в bTV. Неговият 
първи продуцентски проект 
бе клип на Графа, Любо и 
Орлин Павлов.

Сериалът „Домашен 
арест“ е замислен с ударна 
доза смях. Първоначално 
се е обмислял вариант да 
се снима в Румъния, където 
е било намерено много 
качествено и евтино за стан-
дарта си студио. След това 
обаче било  решено всичко 
да бъде правено у нас.

Гледайте новия комедиен 
сериал по bTV  от средата на 
ноември.

Сряда, 21:00 (BG)

“Столичани в повече“
Български комедиен 
сериал

Сряда, 21:30 (BG)

„Манчестър Юнайтед - 
Оцелул“
Шампионска лига – ди-
ректно

Сряда, 17:00 (BG)

„Първите 48 часа“
Документален, кримина-
лен. Сериал САЩ 2004

Сряда, 21:45 (BG)

„Олимпик Лион - Реал 
Мадрид“
Шампионска лига – Ди-
ректно

Четвъртък, 20:00 (BG)

“Сладки избори“
Концерт от турнето на 
Комиците 2011

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Лацио - Цюрих“
Лига Европа – директно
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„Стъклен дом” 
започна, но за 
последен път
В понеделник стартира новия сезон на най-по-

пулярния сериал „Стъклен дом: Наказанието” 
(понеделник, 20 часа BG време, bTV или на 
запис от TRIO Television). Това може да се окаже 

последния сезон на култовата поредица.
Сагата за семейство Касабови приключва през 2012-

та. „Стъклен дом” се превърна в първото от поредица 
успешни заглавия, продуцирани от телевизията, която 
по-късно прерасна в Сезонът на българските сериали. 
Дебютният сезон на филма бе продаден в пет европей-
ски държави и пожъна успех в съседна Македония. 

Премиерата на новия сезон е съпътствана и от изда-
ването на нова книга, написана по сюжета на сериала. В 
петък на промоция на книгата стотици фенове „Стъклен 
дом“ се срещнаха на живо със своите любими актьори 
от. Дълги опашки от почитатели се извиваха пред кни-
жарниците, в които ги очакваха Елена Петрова, Бойко 
Кръстанов, Явор Бахаров, Асен Блатечки, Диляна Попова, 
Радина Кърджилова, Юлиан Вергов, Яна Маринова и 
Деси Бакърджиева. Всеки от посетителите имаше въз-
можност да вземе автограф от звездите или на книга, или 
на картичка със снимка на актьора, както и да се снима 
за спомен с тях. 

Група ученички се оказаха сред най-запалените фено-
ве на поредицата. Освен че се бяха подготвили със спе-
циални тениски, на които пишеше „Аз обичам „Стъклен 
дом“,  те успяха да обиколят всичките три книжарници, за 
да съберат пълна колекция от автографи. Две от тях бяха 
пристигнали специално от Пазарджик, за да видят отбли-
зо своите любимци.  Момичетата с нетърпение чакаха 
появата на Елена Петрова, Бойко Кръстанов и Явор Баха-

ров, които първи даваха автографи и признаха, че вече 
се познават лично с тях. Те споделиха, че се стремят да не 
пропускат публичните изяви на актьорите от сериала. 

С много емоции бяха посрещнати и останалите актьо-
ри в книжарниците. Всички те бяха разпитвани от своите 
почитатели какво ще се случи с героите им в новите епи-
зоди. Радина Кърджилова и Юлиан Вергов пък през цяло-
то време забавляваха своите фенове с шеги и закачки и 
дори рисуваха върху картичките си. 

Какво се случва в следващите епизоди на “Стъклен 
дом” гледайте всяка седмица по bTV или на запис по TRIO 
Television.

Събота, 16:00 (BG)

“Да разлаем кучетата“
Комедия с Робърт Де 
Ниро. САЩ 1997

Събота, 13:00 (BG)

“Хари Потър и Философ-
ският камък“
Приключенски. САЩ 
2001

Събота, 17:00 (BG)

„Манчестър Юнайтед – 
Съндърланд“
Мач от английската Ви-
сша лига- директно

Петък, 22:30 (BG)

„Мач поинт“
Драма с режисьор Уди 
Алън. САЩ 2005

Събота, 10:00(BG)

„Аутсайдер“
Приключенски с Джеймс 
Белуши. САЩ 2007

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Фермер търси жена“
Риалити
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„Хари Потър“ в омагьосва 
съботите по bTV

Нощ на Хелоуин в 
X Factor по „Нова тв”

Първите фил-
ми за превър-
налия се във 
феномен 

магьосник Хари Потър 
ще бъдат излъчени в 
четири поредни съботи 
по bTV. Първата лента, 
предизвикала фурор по 
целия свят - „Хари Потър 
и Философският камък“, 
ще бъде показана на 5 
ноември. На 12 ноември от 13,00 часа зрителите ще имат 
възможност да гледат „Хари Потър и Стаята на тайните“, 
на 19 ноември  - „Хари Потър и Затворникът от Азкабан“, 
а на 26 ноември – „Хари Потър и Огненият бокал“. 

Първият филм от поредицата – „Хари Потър и Фи-
лософският камък“, е режисиран от легендарния Крис 
Кълъмбъс. На единайсетия си рожден ден Хари Потър 
научава, че и двамата му родители са били магьосници 
и самият той притежава уникални магични сили. Хари 
е изпратен в училището за магия „Хогуортс”, където да 
започне образованието си. Там намира дома и семей-
ството, които отдавна е загубил, и така магическото 
приключение започва. 

След този филм поредицата за младия магьосник Хари 
Потър се превърна в социален и културен феномен по 
цял свят. Филмите се нареждат на първо място сред най-
успешните поредици с повече от $7,7 милиарда приходи 
от продажба на билети. Поредицата има 9 номинации 
за „Оскар“, 64 други спечелени награди и повече от 200 
номинации на церемонии за филмови награди. Фурорът, 
които предизвиква още с първия филм, може да бъде 
сравняван само с класически заглавия като „Междузвезд-
ни войни“, „Индиана Джоунс“ и „Джеймс Бонд“.

Гледайте „Хари Потър и Философският камък“ на 5 
ноември, събота, по bTV или на запис по TRIO Television.

След като във вторник премина големият спекта-
къл за нощта на Хелоуин, предстоят още напрег-
нати моменти в X Factor по „Нова телевизия”. 

Спектакълът за Нощта на Вси светии събра 
осемте финалисти, които изпълниха  хитовете на „Линкин 
парк”, „Кис”, „Депеш Мод”, Майкъл Джексън, Шерил Кроу, 
„Джамиракуай”, „Металика”. Плашещи костюми, специални 
хореографии, прически и грим допълваха страховитата 
атмосфера. Зрителите настръхнаха пред екраните от общи 
изпълнения и нови групи, създадени само за този концерт. 
„I Was Made For Lovin’ You“ на „Кис”, „Enter Sandman“ на 
„Металика” и тоталният хит на „Депеш Мод” „Personal Jesus“ 
взривиха феновете на X Factor. 

Графа тази седмица седна на стола на Васко Василев. Му-
зикалният продуцент на X Factor, изпълнител и композитор 
се представи като ментор на „Момчетата“ и във вторник 
оценяваше изпълненията на участниците. 

В Нощта на Вси светии бяха излъчени и интервютата 
на осемте финалисти с журналиста от „Нова тв” Милен 
Цветков и колегите му Кристиана Кръстева от списание 
„Блясък“ и Паола Хюсеин от вестник „24 часа“. За първи път 
участниците усетиха тръпката от провокативните въпроси 
и доказаха, че са готови да отговарят на светския интерес 
към личния им живот.

Гледайте X Factor – концертът тази събота, 5 ноември, от 
13,50 ч. по „Нова тв” или на запис от TRIO Television.

Събота, 18:00 (BG)

“Море от любов“
Ток шоу с водещ Наталия 
Симеонова

Събота, 21:00 (BG)

„Гатака“
Драма, романтичен три-
лър с Ума Търман

Събота, 20:30 (BG)

„Нищо за губене“
Екшън, комедия с Мар-
тин Лоурънс

Събота, 20:00 (BG)

„Кодът“
Екшън, трилър с Морган 
Фрийман и Антонио 
Бандерас



Би ли могла да разделиш живота 
и кариерата си на два етапа – преди 
контузията в Атина и след това?

Ако трябваше да отговоря автоматич-
но, вероятно бих казала „да”. Но годините 
и цялото чакане, търпението, губенето 
на вяра, всичко се превърна в едно цяло. 
Това сля кариерата ми преди падането 
ми в Атина и всичко след това в едно. 
Това е моят живот. Не мога да го разделя. 
Поглеждайки назад към този повратен 
момент, седем години по-късно си мисля 
какво дете съм била тогава. Но евала за 
мотивацията и силата, които съм намери-
ла в този момент. Защото колкото по-рано 
в младостта ти се случи подобно нещо, 
толкова си по-изпълнен с вяра и енергия 
да го преодолееш. Тогава дори не знаех, 

че след подобно падане ще бъде трудно 
да ходя, камо ли да се върна в големия 
спорт. Не се интересувах дори. Моята цел 
беше да мина през всичко и да се върна 
на пистата. За миг дори не ми хрумна, че 
това ще бъде краят. Приех го като едно 
изпитание.

как се започва наново?
Аз много пъти започвам отначало. 

Преди година в най-пиковия момент 
на сезона получих спукване на киста и 
куп други здравословни проблеми. Това 
завърши с 6-дневен престой в болницата 
и операция по спешност. И почване отна-
чало. Затова казах, че е различно, когато 
нещо ти се случва, докато си млад или 
по-напред в годините. На 27 се замисляш 
колко кратък може да е животът и каква 
стойност има той. Както и животът на 
твоите бъдещи деца. Отначало се започва 

трудно. Но пък няма какво да губиш, за-
щото всичко тръгва от този момент. И има 
само една посока – напред и нагоре.

Бързо ли спринтираш в живота?
Ако говорим за решенията и изборите, 

които правя – да, бързо ги вземам. Може 
би се доверявам на шестото си чувство, 
слушам вътрешния си инстинкт. Отнасям 
се с уважение към съветите, които ми да-
ват, но решенията си 
ги вземам аз. Когато 
си наумя нещо, пра-
вя го. Без да споря, 
без да убеждавам. 
Оставям ги да си 
говорят, аз си гоня 
моите цели. Често 
съм рязка и катего-
рична. И винаги за-
щитавам своя избор. 
Гоня онова, което ми 
носи някаква хубава 
емоция и ме прави 
щастлива. Когато 
искам нещо, трябва 
да го постигна сега, 
на момента. Макар 
да съм се показала и 
доказала като много 
търпелив човек, 
зад това търпение 
стои огромен инат. 
Доказвам нещо не 
на някого, а на себе 
си. Това е лоялност 
и вярност към мен 
самата. Че не искам 
да се предам и няма 
да се оставя. Освен 
моя инат и търпе-
ние тук участва и 
търпението на още 
много хора. Защото 
човек не може да 
се справи сам. Ако 
нямаш подходящите 
и точни хора около себе си, може би ще 
изгубиш своето място в спорта, защото 
никой не ти пази коридора и блокчето. 
Днес си пръв, утре последен. То е като 
всичко останало в живота.

Феноменалната спринтьорка Фло-
рънс Грифит Джойнър навремето зая-
ви, че вярва в невъзможното, защото 
никой друг не вярва. колко близка ти е 
тази мисъл?

Да, аз вярвам в невъзможното. А Фло-
рънс Грифит е жената, на която най-много 
съм се възхищавала в леката атлетика. От 
много години нито една спортистка не 
може да припари до нейните световни 
рекорди. Нищо чудно тези резултати да 
останат вечни, те са феноменални. Освен 
голяма атлетка тя е била и много красива 
жена със стил, която не се е страхува-
ла да експериментира. Да се появи на 

пистата, облечена в екип с един крачол и 
екстравагантно дълги нокти в различни 
цветове. Ако тогава е изглеждала нелепо, 
сега погледнато, тя много красиво се е от-
кроявала на пистата. Женствеността идва 
отвътре. Оттам са и усетът и желанието да 

бъдеш различен от останалите. Аз винаги 
съм държала на външния си вид като 
жена. Не приемам това, че спринтьорките 
трябва да бъдат сравнявани с мъже. И 
дори да се държат като тях, агресивно. 
Една жена може да изглежда агресивно 
красива, да е силна, но да стои добре. Не 
ми харесва, че повечето спортистки са не-
хайни към външния си вид, това не е до-
бре и за спорта. Почва да се говори – това 
жени ли са, не са ли? Радвам се много на 
момичета, които са на пистата, вършат си 
работата, излъчват сила и агресия, но са 
приятни и красиви.

Държавата често не осигурява нуж-
ната подкрепа и средства за професио-
налния спорт. Лесно ли е да развяваш 
българското знаме, когато България 
невинаги е на нивото на своите шам-
пиони?

Ивет Лалова
как се каляваше стоманата
Времето няма една и съща стойност за всички - тази Шекспирова мисъл е изиграла своята роля в живота на Ивет Ла-

лова. Татуирана върху дясното й стъпало, тя символично бележи завръщането й на пистата след зловещото падане 
на „Супер Гран при” в Атина през 2005. 

Две години по-късно стойността на времето, минало в тежко възстановяване на счупена бедрена кост, Ивет 
измерва с триумфална победа в международния турнир “Артур Такач” в Сърбия. 

Ивет е най-красивата спортистка от олимпиадата в Атина през 2004 и най-бързата бяла жена в световния спринт 
днес. Една титанична комбинация от качества, на която не успява да се противопостави дори 38-сантиметровият титаниев пирон в 
дясното й бедро. С него Ивет се „разделя” след участия в още една олимпиада и две световни първенства. Съдбата му – заслужено 
място на стената при останалите медали и титли на спринтьорката. 

2011 възнагради Ивет за желязното търпение и воля. Шампионатът на планетата в Дегу, Южна Корея, й донесе 7-о място сред 
най-добрите в света. А щастливата й усмивка ни кара да вярваме, че най-доброто за нея предстои.

мариЯ тонЕва
Сп.  „Жената днес” Сн.: Момчил Христов@Monokul Studio



Да развявам чуждо 
знаме би било далеч 
по-трудно за мен. 
Защото колкото 
спортът не може без 
пари, толкова в един 
момент не всичко 
опира само до тях. 
Много спортисти имат 
възможност да сменят 
своята националност, 
да бъдат обезпечени, 
да им се предоставят 
перфектни условия за 
работа. Но това е мно-
го трудно решение. 
Моята държава съвсем 
трябва да ме изостави, 
за да стигна до такова 
решение. Проблемът 
е не само в Бълга-
рия. Това се случва в 
по-малките страни, 
които не разполагат с 
достатъчно средства. 
Голямата подкрепа 
идва тогава, когато 
вече си се доказал и си 

стигнал високо ниво и резултати. Трябва 
да си финалист или медалист, за да полу-
чаваш пари всеки месец и да влезеш на 
подготовка. Пътят дотам обаче е много 
труден и изисква големи инвестиции. А 
когато вече си на върха, подкрепата идва 
от много места, имаш договори, интере-
сът към теб расте.  Разчитаме основно на 
Българската федерация по лека атлети-
ка. Имаме нейното разбиране и голяма 
подкрепа.

Имаш и мъжката подкрепа на своя 
годеник Симоне колио. Откри ли своя-
та сродна душа?

Много сродна душа е той. Голяма моя 
опора във всичко. Срещнахме се на 
пистата, дълги години се виждахме по 
състезания. Той е един от най-силните 
италиански спринтьори в последно 
време. Заедно сме от три години, но аз 

не си позволявах да говоря за него. 
Защото се започват страшни измис-
лици по медиите. В един момент 
си казах: добре, ще говоря за този 
мъж, ще ме оженят, разведат, ще ми 
родят три деца с него. Така и стана. 
И интересът изчезна. От 6 месеца 
живеем заедно и имаме сериозни 
планове. Това беше един много 
важен момент за мен преди начало-
то на този сезон, когато се отпуснах, 
намерих себе си, нямах никакви 
грижи, бях просто щастлива, вършех 
си работата и в един момент резул-
татите дойдоха. Вярвам като жена, 
че неговата подкрепа, присъствие и 
любов изиграха много важна роля в 
успехите ми през сезона.

кое негово качество те спечели?
Мъжкарството. Симоне е мъж на 

място. Много ме впечатли как един 
човек може да ти бъде опора във 
всяко отношение, без да държи 
контрол над живота ти. Още повече 
че той е спринтьор. Атлетът в много 
моменти е голям самотник. Освен че 
е самотник, често е и голям егоист. 
Професионалният спортист много 
пъти се налага да бъде голям егоист, 
за да успее. Това е доста несправед-
ливо за хората около него - прияте-
ли, семейство, партньор. Ако те не 
те разбират, е тежко и губиш много 
хора. Случвало ми се е неведнъж. 
Защото професионалният спорт е 
24 часа в денонощието 365 дни в 
годината. Години наред живееш с 
надеждата, че точно този ден, точно 
на това състезание, в този час, в тези 
11 секунди ти е даден един шанс. 
Който често е единствен в живота. 
И това носи около себе си много 
голямо напрежение. Имаш 11 секунди 
да представиш целия си живот дотук 
след години подготовка. Това е спортът. 
Този сезон аз се състезавах пет месеца, 
което е по-дълго от обичайното. Много 
е изморително да си в някакво свръхчо-

вешко състояние през това 
време. Оставяш на заден 
план всичко нормално – да 
хапнеш, да се отпуснеш, да 
се видиш с приятелите си. 
За мен обаче това е начин 
на живот. И ще ми липсва 
много. Толкова ми беше 
хубаво тази година, защото 
бях в добра форма. Така се 
наслаждавах на атлетиката, 
толкова хубави дни изка-
рах в Корея на световното 
първенство. Свикнах с това 
всеки ден да ти носи прият-
ни емоции, да побеждаваш, 
да печелиш уважението на 
всички. Сега, когато съм 
в почивка, ми е странно и 
празно, много ми липсва 
спортът. И започвам да 
си мисля, че в момента, в 
който това свърши, веднага 
трябва да се хвърля в нещо 
друго, за да не изпадна в 
дупка.

Амбиции или мечти?
Нека го кажа така - ам-

бицирана съм да постигна 
мечтите си. И те са реал-
ни. Аз си поставям много 
реални цели. За да може 
да се презаредя, когато ги 
постигна, и да тръгна към 
следващата.

Чий спринт би искала 
да изпробваш на пис-
тата? С кого ще ти бъде 
интересно да се надбяг-
ваш?

С Дейвид Бекъм, да 
речем. Той е мой антитип 
мъж. Не харесвам футболи-

сти, руси при това. Но ще ми е любопитно 
колко издръжлив в бягането е този така 
харесван спортист. Същото се отнася и за 

Рафаел Надал и Новак 
Джокович.

Можеш ли да надбягаш 
страховете си?

Мисля, че мога, да. 
Прилича ми на бягането, 
когато усещаш конкурен-
цията близо до себе си 
и чуваш стъпките. Така е 
със страховете, те са тук, 
чуваш ги, но ти си напред. 
Всеки чува истинските си 
страхове, важното е да не 
спира, да продължава към 
целта.

твоята следваща цел?
Следващият състезате-

лен сезон, който започва 
през май другата година. 
Усилията и подготовката 
на всички спортисти, раз-
бира се, ще бъде насочена 
към олимпиадата в Лондон 
през август. Олимпийският 
връх и финал са мечта за 
всеки. За много от нас, 
спортистите, това е краят 
на един 4-годишен цикъл, 
понякога и краят на кари-
ерата.

За теб какво ще бъде?
Не зная, аз много се 

промених през години-
те. Започнах да отдавам 
по-голямо значение на 
други неща от живота, не 
само на кариерата си. След 
олимпиадата в Лондон 
догодина ще бъда на 28. 
Може би в един момент 
ще си дам почивка, макар 
да е много тежко за един 

спортист да спре, когато е в много добра 
форма. За една жена обаче значение имат 
семейството, желанието да има деца.

Сн.: Момчил Христов@Monokul Studio
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Неделя, 23:00 (BG)

„Народът срещу Лари 
Флинт“
Биографичен, драма с 
Уди Харелсън

Неделя, 13:00 (BG)

„Щатски шерифи“
Екшън, трилър с Томи 
Лий Джоунс

Събота, 23:00 (BG)

“Пришълецът“
Фантастика на Ридли 
Скот.

Неделя, 18:00 (BG)

„Фулъм -Тотнъм“
Мач от английската Ви-
сша лига- директно

„Комисията 
Павлов” по TV7
Познатият 

със своето 
остроумие 
и често 

сарказъм телевизио-
нен водещ Димитър 
Павлов комбинира 
опита, познанията и 
личното си мнение с 
тези на продуцента 
Емил Кошлуков. А резултата от тази нестандартна комби-
нация ще видим следващия четвъртък в 22:15 (BG), когато 
започва новото вечерно шоу на TV7 „Комисията Павлов”. 
То ще се излъчва всеки вторник и четвъртък веднага след 
късната емисия Новини и ще разглежда от различен ъгъл 
по-важните новини от седмицата. Основният акцент няма 
да е върху информирането, а ще бъде поставен върху 
коментара. Предаването ще разчита и на компетентните 
анализи на гостите, на провокативни интервюта, нетради-
ционни репортажи и на малка доза интелигентен хумор.

Неочаквани 
обрати в „Седем 
часа разлика“

Едно предателство, любовни искри, признание 
и отмъщение ще видят зрителите тази неделя в 
епизодите на „Седем часа разлика“. 

Гончев, изглежда, е разочарован от методите на Таня 
Стоева и е решен да смени страната, за която работи. 
Дали Милото ще одобри тази промяна в лоялността на 
Орлин? Междувременно отношенията между Таня и 
Иванов се задълбочават, но нещо е на път да помрачи 
все още несигурната им любовна връзка.  

Нина Роси се прибира в Ню Йорк и заварва Анджи, 
която живее в дома на Боян. Тя веднага отвръща на 
удара с едно признание към своя приятел. Боян обаче 
вече е наясно кой е другият собственик на „Избата“ и пъ-
зелът за него започва да се нарежда, след като научава, 
че Михаил Михайлов е откупил дяловете от неговото 
заведение.  

Тео и Явор тръгват на своята мисия и след като 
открадват семейната кола, поемат по следите на Роки. 
Дали Тео 
най-после 
ще получи 
отмъщение, 
или ще се 
убеди, че 
Роки е неви-
нен?

Гледайте 
„Седем часа 
разлика“ 
тази неделя, 
6 ноември, 
по bTV или 
на запис 
от TRIO 
Television.
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На бар с чаша кръв, 
инвалидна количка и шуба

Ще ви настанят на стол от кости, ще киснете 
сред водорасли, на ръба на дълбока пещера

Да идеш на бар и извед-
нъж да се окажеш в бол-
нична обстановка сред 
зъболекарски столове, 
надолу да зее пещера, 
през прозорците да 

виждаш коралови рифове, а в чинията 
ти да се появи съсирек може да се ока-
же голямо приключение. Със сигурност 
ще се хареса на тези, които са отегчени 
от стандартно изглеждащите барове. В 
света има 13 заведения, които са иде-
ални за хора, предпочитащи питиетата 
им да бъдат сервирани в необикновена 
обстановка.

The Clinic Bar в кларк кей, Сингапур 

е изкопирал обстановката си от бол-
ница. Пространството от 15 000 метра 
е проектирано на два етажа от арх. 
Деймиън Хърст. 13-те стаи са оформени 
като хапчета, свързани едно с друго и 
декорирани със спринцовки, епруветки 
и други медицински принадлежности.  
Входът изглежда като морга, а персона-
лът е облечен като медицински сестри 
и санитари.  Коктейлите се сервират 
в епруветки, на капки или в кръвни 
банки. Вместо столове има инвалидни 
колички, а вместо сепарета – болнични 
легла, отделени с бели завеси.  Ресто-
рантът е чист и ярко осветен като в 
операционна. 

Alux, Плая дел кармен, Мексико 
Тази пещера на 10 000 години е попу-

лярно място в Мексико. В Alux Caverna 
Restaurant Lounge, може да слушате 
музика на живо и да се забавлявате с 

приятели, докато седите върху камъни. 
Барът е във вътрешността на пещера, 
която съдържа структури и странни 
форми на живот и енергии. Стълби-
щето е осеяно със свещи. То води до 
надстройка, която е част от пещерите 
Carlsbad. Някои от помещенията са 
предназначени само за хранене, други-
те – за консумация на напитки, а трети 
– за танцуване. Креативното осветление 
хвърля отблясъци върху сталактити и 
сталагмити в бледи нюанси на виолето-
во, синьо и розово. 

„Вечност”, трускавец, Украйна  

Този ковчег с дължина 20 метра, 
широчина шест метра и височина 6 м е 
бар „Вечност”. Направен е от 30 кубика 
чамов материал и е отворен от собстве-
ници на погребално бюро, които реши-
ли да го посветят на смъртта. Основната 
украса са истински ковчези и венци. 
На всяка маса има по една свещ, което 
допринася за печалното настроение. 
Гостите на необичайното заведение 
могат да поръчват ястия с имена като „9 
дни“, „40 дни“ и „Ще се срещнем в рая“. 

Собственикът  Степан Пиранюк смята, 
че по този начин ще привлекат туристи 
в Трускавец, и освен това се надява 
ковчегът да бъде признат за най-голе-
мия в света. 

Floyd’s Pelican Bar, трежър Бийч, 
Негрил, Ямайка

Floyd’s Pelican Bar е тип колиба, който 
се намира на четвърт миля навътре 
в морето. Самият бар в средата на 
пясъчна плитчина и е направен изцяло 
от дървен материал, изваден от морето. 
Това е идеалното място да прекарате 
деня, зает с нищо освен със слънчеви 
бани, пиене на бира, плуване в плитки 
води, хващане и ядене на прясна риба. 
Заведението е построено почти насън – 
местният рибар Флойд Форбс сънувал 
бар, построен върху дървени кокили 
в морето. Той започнал да транспор-
тира дървен материал с лодката си и 
завършил бара през 2001 г. Нарекъл 
го The Pelican Bar заради безбройните 
ята от пеликани, които почиват върху 
морския пясък. Първоначално мястото 
било използвано от Флойд и прияте-
лите му за почивка след тежките дни 
на риболов. Не минало много време и 
местните хотелиери и туроператори от-
крили огромния потенциал на мястото. 
The Absolut IceBar, Стокхолм, Швеция 

В The Absolut IceBar в Стокхолм 
изстудяват питието ви, бара и стола ви. 
Персоналът поддържа температурата 
в бара на -5 градуса, а за не измръзнат 
клиентите, заведението предлага шуби. 
Absolute Ice Bar се радва на огромна 
международна слава - два пъти се 
споменава в Newsweek като един от 
най-зашеметяващите барове в света. 
Редовните посетители са шведската 
кралска двойка и ирландският прези-
дент, моделите Наоми Кембъл и Кейт 
Мос, известният фотограф Хърб Ритс, 
шведската рок звезда Дженифър Браун, 
американската рок група Van Halen. 
Всяка година менюто се обновява. Но-
вите напитки са на базата на боровинки 
и се сервират със специално проекти-
рани очила. Питиетата са направени от 
лед, така че няма нужда от допълнител-
ни кубчета в чашата!
The Big Baobab, провинция Лимпопо, 

Южна Африка

Бар The Big Baobab се намира в 
Sunland Farm в Южна Африка, извест-
на със своите дървета. Популярният 
Sunland Big Baobab се смята, че е на 
около 6000 години, а тези дървета, 
когато станат на 1000 години, започват 
да стават кухи отвътре. Височината му 
е 22 метра, а обиколката в основата е 
47 метра – толкова голяма, че може да 
бъде обхваната от 40 възрастни хора. 
Във вътрешността на дървото има бар, 
който е туристическа атракция. Офор-
мена е и винарска изба. Всяка година в 
дървото-бар идват около 7000 души. 

Blue Lagoon Spa, Исландия
В Blue Lagoon Spa могат да ви 

прилагат различни процедури, докато 
се наслаждавате на едно питие - от 
луксозна терапия за лице, релаксиращ 
масаж с ароматерапия, процедури за 
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отслабване и прочистване на тялото. 
Водораслите във водата пък намаля-
ват разпадането на колагена. Водите в 
Синята лагуна извират от около 1800 
м дълбочина. Богати са на силиций и 
други минерали, полезни за кожата. 
Неизброими са процедурите на лице 
и тяло, както и други терапии, които се 
предлагат в центъра. Запазената марка 
на това място е бялата кал.

Museum HR Giger Bar, Груйер, 
Швейцария

The Museum HR Giger Bar е идеалното 
място за парти за Вси светии. Декорът 
на бара е направен изцяло от скелети, 
а двойни арки от гръбнаци се пресичат 
по тавана. Заведението има скелетна 
структура, обхваната от двойни арки на 
прешлени, които криволичат по сводес-
тия таван на древен замък. Обстановка-
та създава усещането, че сте в корема 
на вкаменен праисторически звяр или 
че сте транспортиран в останките на 
мутирала цивилизация.

The Jumbo Stay, Стокхолм, Швеция

Самолетът, превърнал се в символ 
на стокхолмското летище „Арланда”, 
е готов да посрещне своите гости на 
паркинга в качеството си на хотел. Иде-
ята хрумнала на хотелиера Оскар Диьос 
от близкия град Упсала. Самолетът, 
който не се използва за полети от 2002 
г. насам, разполага с 25 стаи, 85 легла и 
дори един луксозен апартамент за мла-
доженци, разположен в кабината на са-
молета с прекрасна гледка към пистата. 
Стаите са на мястото на седалките и са 
с площ от три до шест квадратни метра. 
Банята и тоалетните обаче са общи - в 
дъното на всеки коридор, с изключение 
на апартамента, който има собствена 
баня. Едно от предимствата е, че в бара 
се сервират не само миниатюрни шиш-
енца с алкохол. 
The Miniscule of Sound, Хакни, Лондон

Клубът, който официално се нарича 
The Miniscule of Sound, беше признат 

през 2000 г. от „Гинес” за най-малкия в 
света. Отворен е две години по-рано, 
през 1998 г. В него се събират само 14 
души заедно с диджея. Заведението е 
дълго едва 243 см, толкова високо и 
широко само 122 см. Миниатюрният 
клуб обаче притежава всичко, което 
имат по-големите му събратя – диджей 
пулт, страхотна пушек машина и доста 
прилична озвучителна система.

Cova d’en Xoroi, Балеарски острови, 
Испания

Cova d’en Xoroi разполага с прос-
транство на открито, от което се вижда 
южното крайбрежие на Испания, както 
и закрито пространство в пещера. 
Това е любимо място за отдих както на 
местните жители, така и на туристите. 
Според една легенда тази пещера е 
служила за убежище на турски пирати, 
които се крили там, след като единият 
откраднал момиче от местното село, за 
да я направи своя жена. През нощта в 
Cova d`en Xoroi влизат диджеи и барът 
се превръща в дискотека.

 The Red Sea Star, Ейлат, Израел
В The Red Sea Star човек може да 

хапне и пийне под водите на Червено 
море, близо до крайбрежието на Ейлат. 
Подводният гастрономически опит 
може да се направи на около 5 метра 
под морското равнище. Насладата 
от екзотичните ястия се съчетава с 

панорамата през гигантските прозорци, 
които откриват гледка към подводните 
коралови градини.  До почти всяка маса 
има такива прозорци – един в стената 
до нея и друг в тавана. През нощта 
мястото се осветява по почти естествен 
начин - с използване на специфични 
цветове светлина и дължина на вълната. 

Vampire Cafe, Гинза, токио 

Vampire Cafe предлага тъмна, кървава 
атмосфера за хапване и пийване, която 
е подходяща за кръволоци. Обста-
новката е полумрачна, а атмосферата 
е зловеща - паяци, черепи, разпятия, 
ковчези. Обзавеждането и музиката са 
в готически стил. Храната имитира кръв 
и вътрешности, коктейлите също имат 
доста кървав вид, а в менюто се предла-
гат дори съсиреци. Всъщност клиентите 
споделят, че тук готвят изключително 
вкусно.
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практични решения, свързани с кариера 
и обществен статус! Заложете на вашите 
тренинг, квалификация и таланти, за да 
реализирате мечтаните доходи.

В началото на месеца следете за 
достоверността на информацията, която 
постъпва, и не се предоверявайте. В про-
тивен случай ще последват материални 
загуби.

След 3 ноември вероятно ще вложи-
те средства за обучение, пътуване или 
инвестиране в нови по-прогресивни 
идеи. Помислете също и за допълнителен 
източник на доходи, който ще можете да 
реализирате с помощта на партньор.

Пълнолунието на 10 ноември в знака на 
Телеца ще доведе до обмисляне на едно 
партньорство и неговата ефикасност в бъ-
деще. Може би кооперирането ви с група 
от хора или работата в тим ще ви предло-
жи по-добра обезпеченост занапред.

Прекалената ви емоционалност е преч-
ка за обективното анализиране на фактите 
и вземането на вярно решение. Слънче-
вото затъмнение на 25 ноември ще ви 
изненада с финансови новини - средства, 
които сте заработили, или нещо, което ви 
принадлежи. Ретроградният Меркурий 
след 24 ноември допълнително внася хаос 
в ситуацията. Ще забави очаквани постъ-
пления или други платени вече доставки. 
Възможни са и недоразумения с платежни 
документи. Следете внимателно финансо-
вата си поща и гледайте дребния шрифт 
във финансовите си договори и споразу-

мения.
СтРЕЛЕЦ

Драги Стрелци, 
Слънцето от 23 ок-
томври до 23 ноем-
ври ще пребивава в 
знака на Скорпиона. 
То попада в сектора 
от вашата карта, 
който отговаря за 

тайни и скрити врагове, разследвания, 
тайни авантюри и здравословни пробле-
ми. На преден план ще се появят въпроси, 
касаещи официални инстанции, и дела 
за наследствени неуредени неща. Ще се 
тревожите за здравето на ваши близки. 
Месецът ще е много ползотворен за въ-
трешни размишления и самоанализ, за да 
решите как и по какъв път да поемете след 
рождения си ден - когато започва новата 
ви слънчева година. 

За една част от зодията ще се наложи да 
решават проблеми, свързани с хора отда-
лече. Възможно е да обмислите и пътуване 
на по-далечно разстояние. За щастие още 
в началото на месеца чаровната Венера 
и интелектуалният Меркурий в знака на 
Стрелеца ще донесат заслужено матери-
ално възнаграждение. В същото време 
ще имате и подкрепата на началници и 
партньори в проектите, които искате да 
наложите. Пълнолунието в Телец на 10 
ноември ще разтърси за кратко време 
сектора от хороскопа ви, в който попадат 
вашата работа и  обичайната ви дневна 
програма. Дали наистина обичате това, 
което вършите всеки ден, или вече се 
оглеждате за промяна? Когато Марс влезе 
в Дева след 12 ноември, отново ще се за-
емете с любими проекти и с много упорит 
труд ще постигнете желаните резултати. 
Слънчевото затъмнение на 25 ноември 
ще попадне в началото на вашия знак (3-и 
градус на Стрелеца). То ще предизвика не-
очаквани приспособявания и промяна на 
плановете ви и ще има дълготраен ефект 

за вашето бъдеще.
кОЗИРОГ

От 23 октомври 
до 23 ноември 
Слънцето ще 
пребивава в знака 
на Скорпиона и ще 
зареди с енергията 
си 11 сектор от 
вашата карта. Ак-
центът ще падне върху следните области 
от живота ви:
 приятели, групи, сдружения
 вашите планове и надежди за бъде-

щето
 доходи от собствен бизнес
 участие в групови проекти.
Още в началото на месеца (1  ноември) 

квадратът на мъгливия  Нептун с Мерку-
рий ще причини объркване или пропуски, 
свързани с плащания. Внимателно прове-
рете още веднъж детайлите, свързани с 
документи, пътувания и други важни фи-
нансови въпроси.  След 2 ноември Венера 
и Меркурий влизат в Стрелец, във вашия 
сектор на скритите и тайни дела и духовно 
пробуждане, и при тригона им с Уран на 3 
ноември ще ви озари идеята за решението 
на проблема, възникнал в началото на 
месеца. Проявете бдителност и на 7 и 8 
ноември, когато отново ще бъде засегнат 
вашият финансов сектор на кредити и 
общи финанси. Не отлагайте задължения, 
свързани с дом, офис или друга ваша 
собственост, за да не пропуснете необ-
ходимите срокове. Пълнолунието на 10 
ноември ще ви донесе комфорт, удоволст-
вия и приятни емоции. Подходящо време 
за инвестиции в следващите дни във 
всичко, което ви прави щастливи. След 16 
ноември може да планирате ваканция или 
успешно да приключите проект, свързан с 
недвижимо имущество. 

Частичното слънчево затъмнение на 25 
ноември в първите градуси на Стрелеца 
ще ви тласне към действия за разрешава-
не на законови или юридически проблеми 
и стари задължения. След 26 ноември 
вашата популярност ще нарасне и тогава 
можете да планирате успешни презента-
ции и издигане в служебната йерархия! 

Ретроградният Меркурий след 24 
ноември (до 14 декември) ще причини 
забавяния, пропуски и отлагания, свър-
зани с пътувания, очаквани документи 
и други легални дела. Проверявайте 
детайлно всички преписки и документи, 

които попълвате или 
изпращате.

ВОДОЛЕЙ
Слънцето от знака 

на Скорпиона ще 
зареди с енергия 
сектора от вашата 
карта, в който се 
включват следните 
житейски аспекти:

 контакти с авторитетни хора
 вашият обществен статус (начинът, по 

който ви вижда обществото)
 кариера и бизнес репутация
 промоции, награди и признание.
В началото на месеца ще бъдете в 

светлината на прожекторите, ще получите 
много внимание и подкрепа от приятели и 
всякакви сдружения, в които се включва-
те. Проявете бдителност в дните около 7 
ноември, когато съществува вероятност 
да бъдете подведени от партньор. Не под-
писвайте договори и други споразумения 

в този момент, за да не претърпите мате-
риални загуби. Искате да запазите своята 
независимост, но ще трябва да изпълните 
поетите задължения към другите. Ключът 
за балансиране на ситуацията е да запази-
те контрол над емоциите и действията си. 
Пълнолунието на 10 ноември ще донесе 
желание за отмора в дома и временно 
бягство от проблемите. Бъдете деликат-
ни с партньора си и не му прехвърляйте 
вашите настроения и притеснения. След 
12 ноември ще имате възможност да се 
заемате с общите финанси и да въведете 
ред и организация в бъдещите плащания. 
На 25 слънчевото затъмнение в знака на 
Стрелеца ще донесе изненадващи обрати 
във вашите планове, свързани с групи и 
проекти. Очакват се проблеми, свързани с 
промяна на мненията на вашите съмишле-
ници и партньори.

Вземете под внимание и ретроградния 
Меркурий, който ще внесе допълнително 
объркване и забавяне на плановете ви. 
След 14 декември нещата ви ще започнат 
да се подреждат по различен от замисле-
ния от вас начин.

РИБИ
Слънцето през 

ноември ще обитава 
знака на Скорпиона 
и ще зареди с енер-
гията си 9 сектор от 
вашия хороскоп. Ще 
бъдат активирани 
следните области от 
живота:
 пътувания на 

далечни дистанции 
 повишаване на образованието, висши 

идеали, религия, вяра
 публикуване на материали, книги и 

др., издателска дейност
 контакти, кореспонденция с чуждес-

транни партньори.
Имате най-различни идеи този месец, но 

бързо преходни. Степенувайте задачите 
си и подредете идеите си. Нужен ви е 
по-практичен подход и по-реални цели, 
особено в началото на месеца (1-2 ноем-
ври), заради напрегнатия аспект на Нептун 
с Меркурий.

Очаквайте нов старт след 3 ноември в 
кариерата си и професионалния си живот. 

Срещи с нови хора, печеливши идеи 
и материална подкрепа за плановете 
ви. От 9 ноември управителят на вашия 
знак Нептун започва директно движение 
и в дните до 12 бъдете бдителни към 
предложения, идващи от колеги, персонал 
или хора, за които се грижите. Възможни 
са загуби. Пълнолунието на 10 ноември 
акцентира върху комуникациите с хора от 
близкото ви обкръжение и други контакти 
отдалеч. Обмислете решенията си. За да 
имат резултат, трябва да са практични и 
приложими. Очаквайте след 12 ноември 
да ви бъдат предявени изисквания от 
партньор и критични забележки. От вас 
ще се изисква прецизност в детайлите и  
материални ресурси. Новолунието на 25 
ноември в знака на Стрелеца предупреж-
дава за възникване на бариери пред цели-
те ви. Очаквайте юридически проблеми, 
забавяния и неясни ситуации. За този хаос 
спомага и ретроградното движение на 
планетата Меркурий, което допълнително 
ще усложни ситуацията. Ако имате вече 
планове за стартиране на определени 
проекти, добре е да ги приключите до 24 
ноември или да изчакате периода след 20 
декември.

Вашият хороскоп за ноември 2
Единствено за читателите на BG VOICE професионалният астролог Велина Лазарова пред-

лага пълен и точен месечен хороскоп.
Ако вие искате да получите детайлен, личен хороскоп, пишете на Велина на 

skywisdom2011@gmail.com или на (773) 655 8553.

Велина Лазарова
професионален астролог

 Тълкуване на рождена карта
 Прогноза за определен период 

от време
 Бизнес прогнози
 Съвместимост между партньори

ВЕЗНИ
От 23 октомври до 

23 ноември Слънце-
то ще се движи през 
знака на Скорпиона. 
Акцентът през ме-
сеца ще бъде върху 
следните области от 
живота ви:

 вашите лични притежания
 парите, които заработвате
  подаръци, бонуси, награди
  вашите таланти и ценностна система.
В началото на месеца Венера и Мерку-

рий се срещат в знака на Стрелеца и ще 
ви донесат много разнообразни контакти 
и срещи и социалният ви живот ще се 
оживи.

Ще се срещнете с интересни хора и 
вдъхновяващи идеи ще окупират съзнани-
ето ви. Очаквайте кратки пътувания, много 
движение и дела, касаещи братя/сестри 
или информация, свързана с тях. Проявете 
предпазливост в дните около 7-8 ноември 
относно неточна или некоректна инфор-
мация, подадена от приятели.

Новолунието е на 10 ноември в знака 
на Телеца. Използвайте останалите дни 
от месеца за изработването на финансов 
план, който би ви подсигурил за след-
ващите месеци. Насочете енергията си 
единствено към практични и доходоносни 
направления. В дните след 12 ноември 
Марс навлиза в знака на Дева и изисква 
внимателна преценка в отношенията ви 
към партньорите. Намалете критиките 
и издребняването, за да не се стигне до 
остри сблъсъци. Обърнете внимание на 
здравословен симптом и потърсете лекар-
ски съвет. Вълнуват ви въпроси, свързани 
със смяна на работата ви. Вашите планове 
за бъдещето в скоро време ще претър-
пят промени. На 25 ноември слънчевото 
затъмнение ще бъде в първите градуси 
на Стрелеца. Очаквайте изненадващи 
новини, окуражаващи идеи и промени в 
средата около вас!

СкОРПИОН
Честит рожден 

ден на всички, 
родени под знака на 
Скорпиона!!! Тази го-
дина и догодина ще 
имате изразителни 
шансове и възмож-
ност да сключите 
изгодни договори, след като вземете 
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Модните тенденции за 
eсен-зима 2011-2012
Новият сезон ни носи класически дрехи с модерен привкус, еле-

менти, вдъхновени от 60-те и 70-те години на миналия век, палави 
малки точки, рафинирани материи, дантела, кожа, деним, но и 
класическите ярки цветове. Набляга се на ретрото и класическия 

стил, симетричните щампи и крещящите багри. Разгледайте най-новите модни 
тенденции за есенно-зимния сезон и освежете гардероба си. 

Ретро, дантела и мъжко излъчване
Ретро силуетът се завръща на мода със заобле-

ни яки, високи деколтета, палта с падащи рамене и 
тесни ръкави. Визията става по-пищна - с брокате-
ни елементи и аксесоари.  

Актуално е и мъжкото излъчване, типично за 80-
те години на 20 век. На мода са извънгабаритните, 
двуредови сака, аавангардните палта, широките 
рамене, подсилени с подплънки. И най-скучният 
костюм може да се превърне в свежо предложе-
ние, ако се гарнира с подходящи аксесоари като 
шалове, цветя, шапки и ръкавици.

Елемент от романтичния ретро шик е дантелата 
във всичките й варианти – от прости и меки, до 
принтирани и цветни. Използва се най-често като 
гарнитура за рокли и блузи. 

Червено!
Мотото тази есен е страстно червеното. То е ос-

новният цвят на любовта и страстта, затова дрехи 
и аксесоари в страстно червено ще подчертаят 
естествената  чувствителност и чар на всяка 
жена. Може да се избере като цвят на връхното 
палто или пелерина.  Лидер е и при аксесоарите. 
Независимо дали ще се спрете на червена кожа, 
кадифе или велур, златното правило е аксесоарът 
ви да бъде в червено. Тези, които наистина го 
харесват, могат да експериментират с няколко 
нюанса в цялото облекло и във всички аксесоари. 
Други може би ще изберат само чанта или обувки 
в червено, като двата аксесоара може да са в 
различни тоналности. 

Ярки панталони
Противно на приетите топли и зем-

листи цветове за зимата, този сезон 
на мода ще са панталоните в ярки, 
крещящи тонове. Ревютата изобил-
стват от шарени дънки и панталони и 
от такива в светлата гама. Актуални са 
кобалтовото синьо, зеленото, жълтото, 
канеленото. Те могат да се съчетаят с 
други ярки дрехи и аксесоари или с 
по-неутрални тонове. Внимавайте как 
комбинирате цветовете – за разход-
ка из града можете да се облечете 
максимално пъстро, но за официални 
събития търсете по-неутралното.

Тоалети на палави точки
Един от любимите геометрични елементи на 

дизайнерите е точката. Тя придава ретро полъх 
и романтизъм на облеклата. Едновременно 
стилна и закачлива, тази тенденция се завръща 
отново в дизайнерските колекции. Весели кръ-
гове в различни размери и цветове откриваме 
в творенията на Marc Jacobs, Stella McCartney, 
Lanvin, David Koma, Gucci, Moshino, Sonia Rykiel, 
Michael Kors. Поли, рокли, панталони или 
блузи – всичко изобилства от игривите точки в 
различни цветове и нюанси. Ако тенденцията 
ви идва в повече, можете да бъдете модни с 
елегантен шал на дребни точици, обувки или 
чанта.

Кожата – хит дори за роклите
Дрехите от кожа може да не са най-практични-

те, но са символ на лукс и елегантност. Разноо-
бразие от палта, елеци, пелерини, поли и ботуши 
от кожа с косъм завладяват гардероба. Освен 
традиционните палта и якета дизайнерите експе-
риментират дори с блузите и роклите, шапките и 
ръкавиците. Рокля с естествен косъм може да се 
окаже оригинално решение дори за тържествен 
случай. Някои правят смели опити и в цветовете – 
например тюркоазени кожени палта и оранжеви 
якета. В сезона на прекрасните вълнени материи 
и романтични бродерии   животинските елемен-
ти придават особен лукс към всеки тоалет. 

Плетивата – топли, удобни и 
практични

Високата поло яка и богато декори-
раните плетени блузи доскоро бяха 
екзотика от американските филми от 
80-те, в които подобна дреха се облича 
единствено на Коледа. Дизайнерите 
обаче намериха начин как отново да 
върнат отхвърлената от обстоятел-
ствата слава на плетивата. Модните 
подиуми изобилстват от модели, 
пременени с традиционните пулове-
ри и жилетки, ексцентрични рокли, 
жакети, къси елечета със и без ръкави, 
шалове. Пуловерите се съчетават с 
дълги и пищни поли, падащи свободно 
или на пластове.
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Apple прави телевизор с 
гласови команди вместо 
с дистанционно

Nokia разработва 
таблети в 
партньорство с 
MicrosoftApple обмисля да пусне 

в продажба своя серия 
телевизори, които ще 
притежават сериозна 

иновация – възможност за сменя-
не на каналите посредством глас, 
което ще доведе до изоставяне на 
дистанционното, съобщава New 
York Times, цитиран от pcceni.bg.  
Информацията е провокирана 
от официалната биография на 
Стив Джобс, написана от Уолтър 
Айзъксън. В нея се споменава, 
че приживе технологичният гуру най-накрая открил начин да направи революция при 
телевизорите. Тя предвижда внедряването на Siri - най-впечатляващата новост в iPhone 4S. 
Става дума за апликация, която приема гласови команди за различни операции – търсене 
на дадена дума в интернет, показване на прогнозата за времето, въвеждане на подсеща-
ния за ежедневни задачи и др. Плюсове на Siri са както алгоритъмът за успешен отговор 
на дадена задача, така и софтуерът за разпознаване на отделните думи. Именно подобна 
комбинация би трябвало да бъде използвана в телевизорите на Apple – възможността 
да кажете „пусни Animal Planet“ и каналът автоматично да бъде превключен. Или „намали 
звука до 20 единици“, „покажи ми прогнозата за времето“, „пусни новинарска емисия“. 
Немалка част от тези функции вече са налични в Siri. 

Според New York Times в момента от Apple чакат цените на производството на телеви-
зори да паднат още, за да пуснат свой подобен революционен модел. Възможно е това да 
стане в края на 2012 г.

Nokia няма да се ограничи само до смартфони с Windows 
Phone в партньорството си с Microsoft. Финландската 
компания планира да пусне и таблети под управление на 
Windows 8, съобщава TechNews.bg. В отговор на въпрос за 

таблетите CEO-то Стивън Елоп казва в интервю за сайта thisismynext.
com, че екосистемата на Nokia ще се разпростре далеч отвъд преде-
лите на телефоните. Елоп говори също така за сближаване на плат-
формите Windows 8 и Windows Phone. И в момента потребителските 
интерфейси на двете операционни системи са твърде близки, уточня-
ва шефът на Nokia. Предполага се, че настолната и мобилната версия 
на MS системата ще станат още по-сходни с излизане на Windows 
Phone 8. Платформата с кодово име Apollo се очаква към средата на 
следващата година.

По-рано тази седмица Nokia пусна първите си смартфони с опера-
ционна система Windows Phone. Това са два модела от серията Lumia, 
които ще струват съответно 420 и 270 евро без данъци и такси. Двете 
компании подписаха в началото на годината дългосрочно споразуме-
ние, по силата на което Windows Phone става основна платформа за 
смартфоните на Nokia за сметка на Symbian.

Microsoft и Mozilla се 
съюзяват
Microsoft и Mozilla започват тяс- но сътрудничество - вече 

е достъпна седма версия на браузъра Firefox с 
търсачка Bing по под- разбиране, съобщи 
сайтът FirefoxWithBing, който принадлежи 

на Microsoft, цитиран от TechNews. bg. 
Досега Mozilla залагаше по под- разбиране в своя 

браузър търсачката на Google.
Firefox с Bing поддържа всички теми, разши-

рения и допълнения, съвместими с версия 7 на 
браузъра. Потребителите, разбира се, могат да сме-
нят Bing с Google или която и да било друга търсачка. 

В последните месеци делът на Firefox намалява, докато 
Google Chrome бележи ръст и вече го за- стига. Предполага се, че 
партньорството между Microsoft и Mozilla цели да противодейства на тази тенденция.



та. Открих, че тирамисуто някога 
се е правело, като към маскарпо-
нето са се прибавяли сурови яйца 
и това е традиционната рецепта, 
но впоследствие заради риска от 
салмонела суровите яйца са се за-
менили с жълтъчен крем забайон 
и бита сладкарска сметана вместо 
белтъци. 

Съществуват толкова много 
рецепти, че накрая се обърквам и 
не мога да разбера коя се добли-
жава най-много до оригиналната. 
Не знам дали изобщо съществува 
такава, но поне разбрах кои са 

“Повдигни ме“

станисЛава сотирова

основните и най-важни състав-
ки за едно истинско италианско 
тирамису.

На първо място това е сирене-
то маскарпоне - без маскарпоне 
няма тирамису. На второ място 
слагам крем забайон, приготвен 
от жълтъци и захар, и, разбира 
се, френските бишкоти савоярди, 
потопени в силно еспресо.

Дотук добре. Но кое прави 
десерта тирамису толкова попу-
лярен и вкусен по един особен 
начин?

Според мен това е италианското 
вино марсала. Произвежда се в 

района на град Марсала в район 
Сицилия в Италия. Това вино спада 
към категорията подсилени вина, 
защото в него допълнително се 
добавя алкохол. То е сладко, но 
и силно и има характерен вкус и 
аромат, който не мога да опиша.

Историята е, че на виното за 
износ се добавял алкохол, за да 
може да се съхрани по време на 
презокеанските плавания. Тради-
цията се запазила заради популяр-
ността му в този вид сред чуждите 
консуматори.

На десерта тирамису приписват 
способността да повдигне духа и 
настроението. Оттам идва и името 
му на италиански - „Tirami su“, 
което трябва да означава „Повдиг-
ни ме“. Това се дължи най-вече на 
силното кафе и захарта в десерта. 

Ако сте любопитни да опитате 
нашите вариации, заповядайте в 
CITY FRESH MARKET. Можете да го 
опитате на парче, в чаша, ягодово 
или да приготвим торта тирамису 
за вашия празник.

Ако трябва да определя кой е 
най-най любимият ми десерт, без 
колебание ще кажа - тирамису. 
Но оригинално, истинско тира-
мису – с маскарпоне, савоярди и 
марсала. Още помня как с мъжа 
ми преди години обикаляхме 
по сладкарниците в издирване 
на тирамисуто… и си отядохме 
на бити белтъци вместо маскар-
поне, блатове вместо бишкоти 
и т.н.  Прекарах дни в четене на 
италиански кулинарни блогове в 
търсене на оригиналната рецеп-
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САЩ почти признаха 
телефоните за 
безвредни
Американски съд блокира постановление на властите в Сан Франци-

ско, съгласно което рекламите на мобилни телефони задължително 
трябва да информират, че има риск за здравето, съобщава TechNews.
bg. Дебатът за влиянието на мобилните телефони се изостри, след 

като група изследователи от Световната здравна организация алармираха, че 
тези устройства може да причиняват рак, предаде Ройтерс. Според произво-
дителите обаче това не означава, че мобилните телефони предизвикват рак.

Властите на Сан Франциско издадоха нареждане, което изисква рекламните 
обяви да информират, че „продължава изучаването на потенциалното влияние 
на мобилните телефони върху здравето на потребителите“. Новото съдебно 
решение отхвърля това изискване с аргумента, че предупреждението в рекла-

мите може 
да заблуди 
потреби-
телите. Съ-
диите са на 
мнение, че 
е по-удачно 
на потре-
бителите 
да се дават 
брошури 
с реални 
данни за 
потенци-
алните 
рискове от 
употребата 
на мобилни 
телефони.

Пускат Samsung Galaxy 
S II Skyrocket за 4G LTE 
мрежата на AT&T

Първите два телефона, съвместими с  новата високоскоростна мре-
жа за данни на AT&T ще бъдат пуснати за продажба в неделя, съоб-
щи Huffingtonpost.com. Устройствата са HTC Vivid и Samsung Galaxy 
S II Skyrocket. И двата телефона са Android смартфони с голям 

touchscreen. Базираната в Далас AT&T Inc. изгражда мрежа, основана на Long-
Term Evolution технология (LTE). Към момент тя покрива Атланта, Чикаго, Dallas-
Fort Worth, Хюстън и Сан Антонио, Тексас. В неделя ще бъде разширена до 
Бостън, Вашингтон, Балтимор и Атина, Джорджия. Целта е до края на годината 
мрежата да обхваща 15 града. Двата LTE телефона работят и с текущата мрежа 
за данни на AT&T. Апаратите ще бъдат продавани с абонаментни планове, 
идентични с тези на останалите смартфони. За 15 USD на месец абонатите ще 
могат да използват 200 MB трафик за трансфер на данни. За 25 долара лимитът 
е десет пъти по-висок - 2 GB за месец. Засега единствените устройства, които 
работят с LTE мрежата на AT&T са plug-in data sticks за лаптопи. От пролетта 
„Verizon Wireless” продават Android телефони съвместими с LTE мрежата.
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БоБена чорБа в гърне:
2 паунда бял боб large Lima beans 1 голяма глава лук, нарязан на ситно 4 моркова, нарязани на колелца 

1 червена чушка, нарязана на ситно 1 зелена чушка, нарязана на ситно 5 с.л. зехтин 6 скилидки чесън 4 с.л. вегета 2 с.л. доматено пюре, размито във вода  сол на вкус 3 с.л. джоджен - пресен или сух 
1 с.л. пресен магданоз 1/2 паунд пушен бекон - по желание

чили:1 паунд кайма (говежда или пуешка) 1 средно голяма глава кромид лук 2 домата, нарязани на много ситно 1 консерва (16 oz) kidney beans без водата от консервата 1 консерва (15 oz) chili beans с водата от консервата  1  консерва (15oz) доматен сос 1 чаша вода 1 консерва (4oz) chopped Green chilies 1 с.л. chili powder 2 ч.л. сол 1 с.л. кимион 3/4 ч.л. черен пипер Сметана,  настъргано чедър сирене и нарязан на ситно зелен лук за гарниране на вече приготвеното ястие.

Да ви е сладко,
емануела

БОБ ПО БъЛГАРСкИ И... 
АМЕРИкАНСкА РЕЦЕПтА ЗА ЧИЛИ 

PROTECT YOUR WORLD

(630) 468-2990
18W100 22nd St., #122
Oakbrook Terrace, IL 60181

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Property and Casualty Insurance 
Company and Allstate Fire and Casualty Insurance Company. Life insurance and annuities issued by Lincoln 
Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, Northbrook, IL, and American Heritage Life 
Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance Company of New York, Hauppauge, 
NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а
Ако вече времето не може да ни за-

топли, топла бобена чорба би свършила 
тази работа. Предлагам моята българ-
ска версия за боб в гърне  (особено за 
тези млади домакини, израснали в САЩ 
и Канада, които не познават тънкостите 
в това типично нашенско ястие) и из-
пробвана американска рецепта за чили, 
приготвено в slow cooker.

Всички продукти без магданоза и 
джоджена се измиват добре. Поставят 
се в голямо глинено гърне или гювеч. 
Заливат се с вода до напълването на 
съда. Готви се за около 2,5-3 часа на 
350 F до пълното увиране на боба. 
Готовото ястие се поръсва с джоджен 
и магданоз, нарязани на ситно. Ако 
джодженът е сух, трябва да е добре 
стрит.

В голям тиган първо се запържват 
каймата и лукът, докато каймата загуби 
розовия си цвят. Запърженото вече 
месо се слага в slow cooker 3 1/2 qt. 
Добавят се останалите продукти, готви 
се на минимална температура за около 
5-6 часа.



42

BG VOICE www.BG-VOICE.com

ОтГОВОРИ От МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Свръхпроводници. Корем. Карнет. Ято. Рибар. Сидни. Осе (Жермен). Луков (Калист). Киа. Свила. Симид. Яре. Елена. Надир. Ит. Еничари. Никелин. Елада. Ноти. Цип. Ирена. Волос. Цех. Алада. Рид. Апрос. 
Инара. Ярд. Адрес. Атака. Ир. Редник. Ателана. Ла. Акмит. Арап. Ада. Октет. Амеба. Ли (Софус). Актор. Алат. Кема. Акри. Неру (Джавахарлал). Минало. Апап. Сир. Тирана. Илик. Ог (Тустав). Наемател. Лиани. Картотека. 
Армия.
ОТВЕСНО: Лак. “Световен вицпарад”. Китна. Осили. Перде. Алениар (Жозе Мартиниан). Лък. Елече. Хорда. Имарет. Хор. Анали. Сенко. Аламо (Франк). Април. Арара. “Симка”. Онат. Ребус. “Иде ли”. Китка. Ате. Домакин. 
“Анана”. Тетка. Ек. Роман. Адата. Торпила. Ток. Видин. Арата. Риал. Дас. Диков. Акера. Пила. Анрик. Ретор. Аламан. Кир. Индия. Лилия. Апелес. Ам. Сценарии. Одрин. Бариони. Ити. Етнос. Драматургия.



Майка на 5 деца се обръща към пи-
колото в асансьора в голям магазин:

- До етажа эа деца, моля!
Най-малкото я дърпа за ръкава и 

прошепва:
- Мамо, не сме ли вече достатъчно 

деца?

  
Ав густ - то ва е ме се цът, през кой то 

тря б ва да се от ва рят те зи про зор ци, 
ко и то не мо гат да се за т ва рят през 
яну а ри.

  
Освен с наименованието 

Голфстрийм, магистрала Люлин е по-
зната и под името WINKELSTRASSE

  
- Го с по ди не, тря б ва ли да ку пу вам 

би ле ти и за де ца та?
- Под пет не.
- Сла ва бо гу! Имам са мо три.

  
- Ка з ват, че же на та вър ви след мъ жа 

ка то сян ка, но то ва не е вяр но. Же на та 
е по-упо ри та, за що то сян ка та по не в 
мра ка те ос та вя на ми ра...

  
- До к то ре, ка же те ми сре д с т во про-

тив без съ ние!
- Най-до б ре брой те до 1000.
- Да, но на ше то бе бе не мо же да 

брои до тол ко ва.

  
Два ма се за по з на ват чрез обя ва във 

ве с т ник:
- Ни що, че сте раз ве де на, но на дя-

вам се, че не по ва ша ви на.
- Ви но вен бе ше мъ жът, с кой то ме 

хва на съ п ру гът ми.

  
-Ви ж даш ли он зи де то раз г ле ж да 

ча дъ ри те? Той е про фе сор и е най-до-
б ри ят ми кли ент. Все ки ден ку пу ва по 
един ча дър и го за б ра вя в ма га зи на.

  
Две мом че та гле дат кра ва как 

пре жи вя.
- Си гур но е ху ба во да имаш 

кра ва и тя да ти да ва мля ко...
- Ами, пра ви сме т ка кол ко па-

ри тря б ва да да ваш за дъ в ка.

  
- Ми ли, оби чаш ли ме?
- Да, скъ па.
- Да, бе. Ка к во ме ин те ре су ва!

  
- За да не ви из не ве ря ва съ п ру гът, 

тря б ва да го сле ди те ви на ги!

- Но той е во е нен ле тец!

  
Ба ща раз г ле ж да но во ро-

де ни те в ро дил но то:
- Сла ду ра на! Виж я как се 

ус ми х ва. Не е ли стра хо т на?
При я те лят му:

- Но мал ка та изо б що не ти 
се ус ми х ва!

Ба ща та:
- Го во рех за се с т ра та!

  
- Съ бу ди се!
- Не мо га.
- За що?
- За що то не спя.
- Мо же ше ве д на га да ми го ка жеш.

  
В ек зо ти ч но за ве де ние сер ви тьор-

ки те са об ле че ни ка то жи во т ни. Ед на 
от тях е в ко с тюм на пи ле. Ко га то 
по д на ся по ръ ч ка та на ед на от ма си те, 
кли ен тът я за ка ча:

- Ще ми по мъ ти те ли яй ца та?

  
- Оби чам те, ми ла. Съ бу дих се и ми 

по ра с на ха кри ла...
- Не ме ин те ре су ва. Май ка ти да ти 

ги пе ре. Аз съм в от пу с ка.

  
На ули ца та се сре щат два ма пен си-

о не ри:
- Джо ре, по м ниш ли как във Ви е т нам 

ни да ва ха та б ле т ки, за да не си ми с лим 
за же ни?

ОтГОВОРИ От  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Късно през ноща мъж и жена са в леглото.
Жената в просъница чува:
- Мила, кога ще правим секс?
Жената сънено отговаря:
- Ооо, много съм уморена, а и главата ме боли!
Мъжът:

- Спи, спи, аз не на теб, по телефона говоря.

Индианеца Голямата пушка се влюбил в индианка на име Голямата хралу-
па. Отишъл при вожда на племето и му казал:

- Вожде, искам Голямата хралупа за жена!
- Добре, но първо иди в гората за един месец и потренирай с хралупите 

там.
Речено-сторено. След един месец Голямата пушка се завръща. Венчаят ги 

и младоженците влизат в 1 шатра да оползотворят брака. Голямата хралупа 
свалила дрехите и се нагласила. Голямата пушка обаче, вместо да започне я 
ритнал здравата. Тя го пита:

- Голяма пушка защо ме риташ?
- Голяма пушка се научил, първо рита за пчели!

- Да.
- Е, за по ч на ха да ми 

дей с т ват.

  
- До к то ре, цял жи вот ли 

тря б ва да из бя г вам съ б ла з-
ни те на жи во та?

- Не, са мо до ка то на вър-
ши те 60.

  
Де ца иг ра ят на ка у бои и ин ди-

ан ци. Дя до то на ед но то от тях пи та 
ше га джий с ки:

- Мо же ли и аз да иг рая?
- Не мо же, дя до - от го ва ря му вну че-

то. - Ти ве че си скал пи ран.

  
Про фе сор към же на си:
- Скъ пи ч ко, то зи път ня ма да ме уп-

ре к неш, че съм си за б ра вил чан та та.
- Но, ми ли, ти из ле зе без чан та...

  
Млад пи а нист ка з ва на лю би ма та си 

пре ди кон церт:
- Ще сви ря са мо за теб.
- Дру ги хо ра ня ма ли да има?

  

Въз ра с тен мъж ви ж да про с ти ту т ка 
да ча ка на тро то а ра. Оти ва и й ка з ва:

- Два ма та ще бъ дем до б ра пар тия - 
пре д ла га й дя до то.

- Ми с ля, че ще тря б ват още чле но ве 
- от го ва ря про с ти ту т ка та.

  
- Мно го ми е мъ ка, Ге ле... Мъ ка 

ми е, та че се пръ с нем!
- Оти бе, Ву те? Що ти е па тол-

ко ва мъ ка?
- Е па, гле дам ком ши я та Пе ро, 

он три дни се оди по дво ро и... 
пее!

  
- Що е ал ко хол?
- Един с т ве ни ят свой не при я тел, кой-

то чо век оби ча.

  

Хората, които се опитват да напра-
вят фотокопие на задника си, чупят 
11% от щатските копирни машини.

  
Някакъв тип се протяга:
- Е-е-ех! Пак се появи желание за 

работа! Ще ида да си полегна, може 
пък да ми мине...

  
Любител на четенето в тоалетната, 

случайно се насра в библиотеката.

  
Един тираджия минава през някак-

во село и на един завой сгазил десет 
патки. Като съвестен гражданин спрял 
камиона и отишъл да потърси евенту-
алния стопанин. Вижда една бабичка 
и и казва:

- Бабке, ела да видиш, сгазих едни 
патки, да не би да са твоите.

Бабата дошла, погледнала ги и 
казала:

- Не са моите, чедо, аз такива плоски 
патки нямам!

  
Три месеца след сватбата жената 

започва да обвинява мъжа си, че той я 
обича по-малко.

- Преди ти винаги ставаше пръв, 
приготвяше ми закуската, а сега аз 
правя всичко това...

- Глупости! - възразява той. - От 
това, че ти ставаш рано и приготвяш 
закуската, моята любов не е намаляла 
ни най-малко...

  

- Отдавна скъсах с моя годеник. 
Отношението ми към него рязко се 
измени.

- Но защо тогава не му върнеш пръс-
тена с брилянт, който ти подари?

- Защото моето отношение към скъ-
поценностите не се е променило.

  
Между две жени:
- Исках да изпратя дъщеря си на 

море за двадесет дни.
- И защо не я изпрати?
- Мъжът ми каза най-напред да си 

опита късмета с обява във вестника!

  
- Татко, защо младоженците се дър-

жат за ръка по време на венчавката?
- Такъв е обичаят, сине. Нали си виж-

дал как боксьорите си подават ръце 
преди да започне мачът...

Виц в снимка

Продавам жена си. В добро 

със-тояние е. 

Регистрация - 1970 г., обем 

на гърдите - 1.2 литра, мощ-

ност - 100 децибела, пробег из 

магазините - 78 000 км, цвят на 

купето - блондинка, фасада - 

ежедневно боядисвана. 

Поднася на завоите, няма 

спирачки. 

В комплект с 30 чифта обувки!

колаж от изборната нощ във Facebook



Шотландското Old Pulteney стана 
уиски на годината

Шотландското Old 
Pulteney беше 
обявено за „Уис-
ки на годината“, 

съобщи Vratovrazka.bg . За титлата 
се състезаваха 1200 вида уиски от 
целия свят. Призът се дава всяка 
година от автора Джим Мъри, който 
ежегодно публикува своята „Библия 
на уискито“.

Old Pulteney е произведено 
във фабриката Pulteney, която 

се намира в Уик, Северна 
Шотландия. 

Уискито победител е 
21-годишно. То получи 

97,5 точки от 100 въз-
можни. Old Pulteney е 

отлежавало в бъчви 
от американски дъб 

във фабриката 
Pulteney, която 

има 185-годиш-
на история.

Джим Мъри разказва, че въпреки своята дълга история 
Old Pulteney е относително неизвестна марка уиски, тъй 

като фабриката няма достатъчно финансови средства, за 
да рекламира продуктите си.

Една бутилка Old Pulteney (single malt) струва 75 
паунда.

На второ и на трето място в класацията останаха два вида 
американски бърбън - съответно с марките George T Stagg и Parker’s 

Heritage Collection.

Любовни храни за по-голяма 
издръжливост в леглото

Затруднения в половата функция може да има и при млади мъже, а стресът 
и факторът възраст навяват на мисли, че за да се радваме на добри изжи-
вявания в леглото, следва и да подкрепим ентусиазма си с някои средства. 
Кои са ценните вещества, които подсигуряват либидото отвътре? Tialoto.bg 

препоръчва три основни храни:
Лимони
Лимонът е богат на витамин С, както и всички останали цитруси, пиперът, до-

матите и горските плодове. Това означава, че тези храни ускоряват кръвопотока.  
Доброто кръвообращение и кръвооросяване е съществен фактор за постигане 

на добра ерекция. Така артериите и кухините в пениса се изпълват по-бързо с 
кръв - процес, без който мъжествеността не може да се изрази. Витамин С е 
задължителен за по-възрастните мъже. Необходим е и като помощно сред-
ство срещу уринарни инфекции за  представителите на силния пол.  На ден 
не бива да се приемат повече от 2 грама. Дневната препоръчителна доза във 
вид на добавка е около 60-90 мг. Дори при заболяване се изписва грамаж от 

500 мг на ден и в по-редки случаи – 1 г. Така че не прекалявайте и по-добре го 
набавяйте чрез сурови продукти – плодове и зеленчуци и техните сокове.
Банани

Витамин В9 е познат повече като фолиева киселина, която от десетилетия се 
добавя в тестените продукти. 
Можем да я намерим като със-
тавка в спагетите, зърнените 
храни,  брашното. Все повече 
научни изследвания показват, 
че фолиевата киселина играе 
съществена роля за доброто 
качество на спермата. Комби-
нацията от витамина и цинк 
повишават възпроизводител-
ните способности на мъжа, 
твърдят специалистите. 

Фолиевата киселина се 
среща в продукти като грах, 
аспержи, авокадо, банани, 
папая, пъпеш, доматен сок.

Месо
Всякакъв недостиг на веще-

ства, които са необходими на 
нервните и кръвните ни клет-
ки, се отразява негативно и на 
сексуалните ни способности. 
Ако се чувствате постоянно 
уморен, нещата в леглото няма 
как да се получат на шест дори 
и при желание.

Дефицитът на витамин В12 е рисков и води до анемия. Симптомите са физическа 
слабост, вялост. Витаминът се съдържа в черен дроб, агнешко, телешко месо, сар-
дини и миди. Дефицитът на витамин В12 се отразява и на качеството на спермата 
- ниско съдържание на живи сперматозоиди и липса на бързи. 
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Ирина се завръща при нас! 
Още веднъж нека се порадваме на прекрасната годеница на Кристиано Роналдо 
Ирина Шейк.

Футболни съпруги

ЦСкА удари „Левски”

ЦСКА спечели вечното 
дерби срещу „Левски” 
с 1:0 с новия треньор 
Димитър Пенев. Гола 
за победата отбеляза 
Янис Зику в 26-ата 

минута. Мачът се игра пред около 10 
000 фенове на „Васил Левски”.

Проблемите на „Армията” през по-
следната седмица очевидно не се отра-
зиха лошо на ЦСКА. Червените захапаха 
вечния съперник от самото начало, 
макар да нямаха много положения за 
гол. Още в 6-атa минута обаче Янис Зику 
се измъкна от защитата на сините и 
остана сам срещу Илиев по диагонала, 
но вратарят спаси. Армейците владееха 
повече топката, но атаките им не се 
получаваха. Играчите на Георги Иванов 
постепенно влязоха в час и също погле-
днаха към вратата на ЦСКА. Тони Калво 
проби отляво и стреля по диагонала, 

аЛЕксанДър михов
alexander@bg-voice.com

Мболи изби лошо, но Адемар изчисти 
току под носа на Христо Йовов. В 25-ата 
минута Мораеш шутира от границата на 
наказателното поле, но Илиев се раз-
тегна и изби под гредата. При корнера 
обаче сините не успяха да се подредят 
добре в защита и оставиха непокрит 
Янис Зику, който от няколко метра заби 
топката в мрежата за 1:0.

„Левски” живна, след като остана 
назад в резултата. В атаките на сините 
обаче нямаше нито агресия, нито идея. 
Йовов се губеше някъде сред защитата 
на ЦСКА, а Калво и Младенов имаха 
редки включвания по фланга, които 
не застрашиха Мболи. Дъстли Мулдер 
направи хубав пробив отдясно, раз-

мина Адемар, но ударът по 
диагонала мина до гредата. В 
края на полувремето отново 
холандецът получи топката 
на добра позиция, но от воле 
я изплю над вратата.

След почивката ЦСКА заиг-
ра по-предпазливо и чакаше 
своя шанс на контраатака, 
за да довърши съперника 
с втори гол. „Левски” пък 
тръгна да обръща мача, като 

в игра влезе 
холандският 
нападател 
Сьорд Арс. 
Сините обаче 
продължиха 
да се мъчат 
без никаква 
идея в атака. 
Най-големите 
опасности 
създаде Йо-
вов. Капита-
нът на сините 
бе близо до 
гол след удар 
с глава, но 

топката мина малко над горната греда. 
Минута по-късно Мболи спаси хубав 
шут на Йовов от дъгата на наказателно-
то поле. „Левски” продължи да атакува, 
но изравнителният гол не се виждаше. 
В последните минути Адемар и Делев 
можеха да решат мач след добри кон-
три, но и двамата не уцелиха вратата. В 
края на срещата мениджърът на „Лев-
ски” Георги Иванов побесня след серия 
спорни отсъждания на съдията Таско 
Тасков и бе изгонен от скамейката.

Мачове и резултати от 
Шампионската лига

Вчера се изигра поредната порция от мачове в Шампионската лига. Най-до-
брите отбори на Стария континент изиграха четвъртите си срещи от груповата 
фаза на надпреварата. Ето какво се случи тази вечер по терените на Европа.

Виктория (Пилзен) - Барселона 0:4
0:1 Меси (24-д)
0:2 Меси (45)
0:3 Фабрегас (73)
0:4 Mеси (90)

БАтЕ (Борисов) - Милан 1:1
0:1 Ибрахимович (21)
1:1 Бресан (55-д)

АПОЕЛ - Порто 2:1
1:0 Аилтон (42-д)
1:1 Хълк (89-д)
2:1 Мандука (90)

Зенит - Шахтьор 1:0
1:0 Ломбертс (45)

Борусия (Д) - Олимпиакос 1:0
1:0 Гроскройтц (7)

Арсенал - Олимпик (М) 0:0

Генк - Челси 1:1
0:1 Рамирес (26)
1:1 Восен (61)

Валенсия - Байер (Л) 3:1
1:0 Жонас (1)
1:1 Кислинг (31)
2:1 Солдадо (65)
3:1 Рами (75)
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РАБОТА

Chicago + suburbs
тъРСЯ РАБОтА В ЧИкАГО, като шофьор, стро-
ителнилни обекти. В момента съм в България, 
ако има българи, които са готови да ми подадат 
ръка, ще бъда задължен много. Надявам се все 
пак да получа съдействие от някой човечен 
българин. Телефон : 359 889 01 41 70
тъРСЯ ШОФьОР CDL-A. Hook and Drop или 
delivery. 40 цента на миля 3000 мили на седми-
ца. Тел 773. 816. 3368. 

Търся РАБОтА НА ЛИВИНГ в понеделник и 
вторник. E-MAIL: mail7@dir.bg Телефон:773 691 
1445
тъРСЯ TRUCK DRIVER. Добри мили, постоянна 
работа. Заплащане според опита. Тел 773 543 
5267
Auto transport company NEEDS CDL DRIVERS 
to haul cars.Good pay. Please call 773-888-6088 or 
847-962-9552. 

Търся РАБОтА кАтО ДЕтЕГЛЕДАЧкА, на 55 
години съм, говоря български, македонски, 
сръбски и английски. Имам опит с малки деца, 
семейства с 2-3 деца, подготвям домашна храна 
и  hauskiping. Анна 312-505-9934
Банкетна зала AVALON търси СЕРВИтьОРкИ 
part time. Тел 847 439 5740
J’s Tailoring търси да наеме ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ШИВАЧ на PART TIME. J’s Tailoring is looking for 
professional part time seamstress! Call Yolanta at 
630.833.5633

Набираме CDL ШОФьОРИ Team & Single с 
Double & Hazmat. Hook & Drop. Опитът не е за-
дължителен. За контакти : 773 627 3087 ; 773 964 
0956

Търсим ГЛАВЕН ГОтВАЧ/кИ с опит. Добро за-
плащане. Тел 847 668 7858
тъРСЯ ШОФьОР за работа в TAXI 7. Не се изис-
ква никакъв сертификат. Шофьорска книжка е 
достатъчно. Компанията е само с черни Lincoln 
Town Cars и повечето от бизнесът й е в Шамбург, 
но обслужва и всички други събърби. Тел 773-

827-7827 
тъРСЯ ШОФьОР ЗА ЛОКАЛЕН STEDY КУРС ЗА 
FEDEX GROUND. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ. 312-203-
2474 
Предлагам РАБОтА ЗА СтРОИтЕЛНИ РАБОт-
НИЦИ с опит. Изисквания: Driver licenses, basic 
tools
Предишен опит в България е предимство. 224-
595-7923
тъРСЯ TRUCK DRIVER, който в или около 
Аtlanta Ga, 38 цента на миля, 2007 volvo 780, 
минимум 2 години опит и чист draiving record, 
3000miles/week. Тel 404 405 7318 Валери
Търсим тАкСИ, ЛИМО ШОФьОРИ - предпочи-
таме жени. Тел 847 962 1095
Транспортна компания търси OWNER 
OPERATORS .Предлагаме: 7/24 DISPATCH 
SERVISE; Мили – по ваше желание; супер запла-
щане. Говорим английски, български, руски, 
сръбски и румънски. COME JOIN US! (847)258-
5526 и (847)258-5525
Търся CDL -C кЛАС ШОФьОР за автовоз за 3 
коли. 8476828462
тъРСЯ CDL-DRIVER. 40 цента на миля. Бонус 
след първият месец. 630-748-9520

OWNER OPERATORS WANTED. Los Angeles, 
CA to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, 
OR; Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to 
Denver, CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch 
FUEL SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222
CDL-A DRIVERS, TEAM work, FedEx Ground. 4 
days - 1000$/week. (224) 241-2288 
TEACHERS NEEDED. A Preschool serving toddlers 
to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 
for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring 
and self-driven teachers to join our teaching 
team. Candidates must have a minimum of 12 
ECE credits.Work experience with two year old 
children is a MUST. If you are interested, please 
fax your resume to 773.685.8814 or call us at 
773.685.8812
тъРСЯ DRIVERS за team. Трябва да имат 
Hazmat, Double-Triple, минимум опит от 2 годи-
ни. За повече информация звънете на тел. 847-
962-6661. 
тъРСЯ ШОФьОР за stedy курс от понеделник 
до петък. 773 799 77 83
TRUCK DRIVER, solo or for team. Will teach you. 
More info @773-732-9709, Georgui
Company is looking for EXPERIENCED DRIVERS 
and owner operators for a long haul. Mostly West 
Coast. 708 717 6837

Търся/Купувам caregiver РАБОтА-НОЩНА 
СМЯНА или come and go. Тел. 773-562-8887 
Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан в busy 
компания. Part time & full time. 773 349 6674
Търсим ШОФьОРИ CDL 42 с на миля. Тел: 773 
701 8053
Диспечер търси спешно ШОФьОР за собствен 

камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. Търсете Митко. 
Tel: 224-875-1119
Looking for a BABYSITTER for new born baby. 
Woman 55 years old or older, who speaks Russian. 
Tel 224 522 5005
CDL Drivers. Търся ШОФьОРИ. Заплащане спо-
ред опита . 773 964 0956; 773 236 1773 
Trucking company се нуждае от ЧОВЕк ЗА РА-
БОтА В ОФИС. Accounting/ safety. Elk Grove 
Village. 773 744 5725
Hiring PEOPLE FOR CLEANING. Hoffman Estates 
– call 240 354 9082
„Транспортна компания набира CDL ШОФьРИ 
с опит и без опит. За повече информация моля 
позвънете на: 773 312 8908, 847 682 6559 Весе-
ла”
Търся ШОФьОР за лимузина с hard card. За по-
вече инфо 773 875 2090
VALET DRIVERS WANTED. Търся приветливи и 
усмихнати момичета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 
Търся ШОФьОРИ за регионални, steady кур-
сове или east coast. Добро заплащане 224 805 
0746
Looking for a full time LIMO DRIVER with “hard 
card” for work in CAREY limousine company. 312 
731 5222
Диспечер спешно търси ШОФьОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Димитър. Тел: 224-875-1119
Търся ШОФьОР за тим, CDL-A, Hazmat - 
Doubles, опит със скорости, 23 цента на миля. 
Тел. 773-733-1588. 

Търся ШОФьОР на лимузина за работа в Чика-
го. Кандидатът трябва да притежава Limousine 
Chauffeur License, да знае добре английски, да 
има приличен driving record, поне малко опит и 
да желае да работи поне 6 дни в седмицата. За 
повече информация: 773-827-7827 
Набираме OWNER OPERATORS. Лоялност, ко-
ректност. Добри мили – добри $. тел 847 378 
8917
Търся ШОФьОР с CDL и 1 Year Experience. 48 
States. 40c per mile. Tel. 248-792-1975
Търся CDL ШОФьОРИ 7734916214

Търсим OWNER OPERATORS за OTR; средна 
цена за януари - $1.84/mile (gross); 2500 мили на 
седмица. 773 751 8986
Диспечер търси ШОФьОР за steady run. Basic 
English. 708 655 2564
Търся ШОФьОР на такси. Много добри условия 
847 532 9999
Търся CDL ШОФьОР. Локална работа, контей-
нери. 630 440 0422
Търся CDL - А ШОФьОР за pick up & delivery or 
drop & hook за over the road. Добри мили. Добро 
заплащане. 773 807 4440
Търся ШОФьОР с опит/CDL - 1 год. минимум и 
чист рекърд за работа в Чикаго - контейнери. 
773 551 7590
Търся ШОФьОРИ CDL може и без опит. Мога 
да ви помогна за изваждане на CDL. 40 цента на 
миля, около 5000 на месец. 708 515 8017

Търся TEAM DRIVERS за steady в Fedex Ground; 
4500 мили на седмица. Всеки ден връщане в 
Чикаго с престой. От понеделник до петък. 630 
915 3738
Owner Operator търси ШОФьОРИ /тим - 
doubles Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 23 цен-
та за миля. За контакт Алекс 614 530 3045
Need PEOPLE TO CLEAN OFFICES. Leave mes-
sage in English/Russian. 847.817.2002 
Компания търси ШОФьОРИ и OWNER 
OPERATORS. Lease to own program. Заплащане 
всяка седмица. 630 863 1539
Търся ШОФьОР CDL за стеди курс, 4 дни в сед-

мицата. $920 на седмица. 773 732 1196
Енергична българка над средна възраст търси 
работа като ДЕтЕГЛЕДАЧкА или да се грижи 
за ВъЗРАСтЕН ЧОВЕк. Има опит в отглеждане 
на малки деца. Препоръки до поискване. 718 
541-9701
Набираме кОНтРАктОРИ и DRIVERS-TEAMS 
(дo 20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 - 0,48 
цента) за Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-2969 
Teл. 773-563-2803 EUROFASHION clothing 
alteration & restoration - корекция и реставра-
ция на облекло. Търси ДИЗАЙНЕР/кРОЯЧ(кА) 
за Palatine. eurofashion.reni@gmail.com
Limo DRIVER wanted. Chauffeur license a must. 
Full or part time. 312 988 7070
Транспортна компания търси CDL ШОФьОРИ и 
OWNER OPERATORS. Всички мили платени. Tel. 
847-571-0945; 847-879-1070 
Предлагам работа за жена с английски и кола. 
кОМПАНИЯ НА ВъЗРАСтНА ДАМА 7дни/24 
часа, 120$ ден. 773-510-0696. 
Предлагам работа ХАУСкИПъР 3 дни седмич-
но по 8 часа в американско семейство. 773-510-
0696.
Meliz inc набира CDL DRIVERS pick up delivery 1 
година опит, чист рекърд, компанията набира и 
owner operators. Тел 630-779-9945.
Expedite us 48 inc is now hiring over the road 
DRIVERS. Newer trucks.Long miles / great pay. All 
miles paid practical. 24 Hour dispatch available. 
For more info call 773.904.0409 Ask for nick or ben 
Агенция за работа. Предлагаме работа за ДЕтЕ-
ГЛЕДАЧкИ, БОЛНОГЛЕДАЧкИ и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ в американски, руски и българ-
ски семейства. TEL:(847)296-4748
Диспечер търси CDL ШОФьОРИ с опит. Га-
рантирани 3000 мили на седмица. Заплащане 
42цента на миля. Volvo камиони, нови traileri. 
Tel 773-954-8684
Limousine DRIVER with hard card needed for 
Windy City Limos. For more info, please call 773 
827 7827
Търся работа като БАРМАН в Чикаго, Ню 
Йорк.С много добър опит в Европа и амери-
кански круизни компании. Владея много добре 
английски,имам много добри познания и състе-
зания в барманството. Тел: 804 869 5643

New York, New Jersey,  
East coast

Фирма набира БОЯДжИИ и ПОМОЩНИЦИ – 
(718) 938-3600 Вальо 
FLORIAN LLC плаща 90% от заработката всеки 
петък. Предлагаме fuel карти, като предоста-
вяме цялата отстъпка на нашите ШОФьОРИ. 
За контакт 727 510 4295 John или 727 656 2027 
Петър
Набираме OWNER OPERATORS от PA, VA, WV, 
MD, NJ, CT, NY. Hazmat required. Good miles. Sat 
& Sun - home. 630 325 2400
Казвам се Maria Docheff, 56 год, US citizen, 
driver license , живея в Astoria, Queens, търся 
работя като ДЕтЕГЛЕДАЧкА (4 години опит 
в Manhattan и предлагам препоръки), грижа 
за възрастен човек (2 години опит) и всякаква 
друга работа изискваща владеене на българ-
ски, руски и английски, а също така почасово 
изпълнение на поръчки за извършване на оп-
ределена работа, готвене и др. Тел 347 984 6699

Atlanta
US Atlantic Express: Truck DRIVERS CDL-A 
needed; Georgia- California. Tel: 678-891-9909; 
678-701-5670

Orlando, Florida
Viva Transport наема CDL OWNER OPERATORS 
от цялата страна. 2500-3000 мили седмично. 
Flexible dispatch; Sign up bonus. 407 923 4867

Baltimor 
търся семейство за почистване на офиси, 
заплащане $15 до $20 на час. BALTIMORE, MD 
телефон : 410 591 3449

Filadelfia
Търся работа като БЕЙБИ СИтЕР или гледане 
на възрастен човек в района на Филаделфия – 
грижовна съм и обичам да готвя - Сани . Теле-
фон : 201 790 4053

Търся работа като ОФИС СЕкРЕтАР във  Фи-
ладелфия – английски, руски и български език, 
работа с компютър – инжинер химик. Телефон : 
201 564 8527

Под наем

Chicago + suburbs
Looking TO RENT A ROOM IN ARLINGTON 
HEIGHTS, near to Palatine and East Rand Rd. 

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 $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $15 на брой.

ВАРИАНт №1: От вашият компютър. Отидете на www.BG-VOICE.com, в 
горният ляв 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, 1409 W Willow Ln, Mt. Prospect, IL 60056.

кАтЕГОРИЯ: .......................................................... тЕЛЕФОН: ........................................................
Е-MAIL: .....................................................................................................................................................
тЕкСт НА ОБЯВАтА: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

търся добър CDL class A шо-
фьор за локална работа. Мини-
мум 2 години опит, желателно е и  
HazMat категория. Много добри 
доходи и коректно отношение. 
За контакт търсете Петър на тел: 
847.630.0458 след 16:00 . 

търся ШОФьОРИ CDL-40 цента на 
миля. Бонус след 6 месеца. Extra 
stop - $50. Volvo 2007. Tel: 630 863 
6312

Napleton chrysler, jeep dealership 
в Des Plaines тъРСИ БъЛГАРСкИ 
И АНГЛИЙСкИ ГОВОРЯЩ sale 
associate. Добро заплащане. Опита е 
предимство. 77 Rand Rd, Des Plaines, 
IL . търсете Peter Makrias. 847 298 
0900. pmakrias@napleton.com

търсим WEB DEVELOPER / 
designer with PHP, AJAX, Java, 
Linux administration skills. За кон-
такт  job@montway.com Transportation company is looking 

for an EXPERIENCED DISPATCHER! 
847 312 6284 and 847 312 7461 

транспортна компания тър-
си шофьори за team или single. 
Dedicated runs and steadys for 
FedEx and UPS, Hook & drop. Елек-
тронни логбуци. Заплащане спо-
ред опита – до 44 цента. тел 773 
491 6214.

HELP WANTED EVENINGS & 
WEEKENDS DELI & CASHEIR 
DEPARTMENTS PLEASE CALL ROSIE 
AT EUROFRESH MARKET PALATINE
847 202 0333

Limo company looking for drivers 
with Chicago city license ( hard 
card). call: Boyan 847-363-2380   

CDL DRIVER WANTED. Добри 
мили, постоянна работа, запла-
щане според опита. тел 630 999 
4665

търся шофьори – 40 цента на 
миля. VOLVO 2007. Отлични мили. 
тел 630 863 6312
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Prefer female settings and rent from 350 to 500 
(including utilities). Furnished room ok! Im myself 
a female, working, non smoker, no pets! Pls call for 
more info 702 782 2324 
Наемател тъРСИ СъкВАРтИРАНт в 2 бедрум 
етаж от къща в Des Plaines ,IL 44 N 6 Avenue. Те-
лефон : 847.693.0790
Напълно ОБЗАВЕДЕН BEIZMENT В DES 
PLANES със самостоятелна баня и тоалетна в 
близост до магистрали , удобен транспорт и ма-
газини. Тел 773-968-8222.773-787-3121 
Давам ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА СтАЯ за truck 
driver или за жена на Live-in. Всичко е включено 
в наема. Cell.:773-517-3559
Наема след 5ти ноември малък 1BDR АПАР-
тАМЕНт за младо семейство без деца в райо-
ните около Des Plaines, Arlington Hts, Elk Grove, 
Mount Prospect. Тел 773 290 9212
Давам ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА СтАЯ на етаж 
от къща в Бенсенвил , има 3 стаи с 2 бани, хол и 
напълно обзаведена кухня, порч. За предпочи-
тане са truck driver. Tel. 224 356 0665
Аз съм сам в 2BR ап., близо до станция 
Cumberland на Синята линия. тъРСЯ 1 или 2 
СъкВАРтИРАНтИ. Целият наем е $885 (включ-
ва всичко, без ток), секюрити депозита - $450. 
Моля оставете съобщение и НЕПРЕМЕННО 
ТЕЛЕФОНА СИ, за да мога да ви се обадя. Тел. 
1-773-714-9962.” 
ПОД НАЕМ ГАРАж 80$ и паркинг място 40$ в 
Schiller Park. tel: 847-414-5213 
СтАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park от 1ви 
ноември. 847-414-5213
тъРСЯ СтУДИО или малък едностаен апарта-
мент близо до синята линия. Тел 312 731 7176 
и 312.399.5045
СтАЯ ПОД НАЕМ за шофьори в Des Plaines, 
350$, от 1ви ноември. Тел:6173193461 
Давам СтАИ ПОД НАЕМ в Schaumburg и  Shiller 
Park. Тел: 708 415 0590
Давам под наем ПРОСтОРНА СтАЯ в 
Schaumburg. Тел: 708 415 0590
ПОД НАЕМ. $950. 1BR 1 BA в Arlington Heights 
със собствена пералня и сушилня, на 4 етаж, 
асансиор и тераса. В наема е включено 
отопление,вода,паркинг и басейн. Available 1 
Октомври. Мария 847.312.5423
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНИ СтАИ във къща: 
$370 и $320. За предпочитане „truck driver”, къ-
щата е в района на Bensenville. Tel. 224 356 0665
Семейство с 2 деца ДАВА СтАЯ под наем в Des 
Plaines. Наем $350. Тел: 224 659 2336
тъРСЯ СъкВАРтИРАНткА (за предпочитане 
жена на live-in). Оставете съобщение на теле-
фон 773 658 3001

тъРСЯ СтАЯ в двустаен апартамент с полз-
ване на кухня и хол, близо до Синята линия. 
Тел. 312.731.7176
тъРСЯ СъкВАРтИРАНт от 09.01.2011. Тел 773 
543 4226

Спешно тъРСЯ СъкВАРтИРАНт за дву-
стаен апартамент на Cumberland/ Foster Av. 
773.877.9968
Под наем TOWNHOUSE 3 BDR, 2.5 bth, 2 car 
garage, близо до Pavilion - W Catherine Ave. 
Chicago. Наем $1550. 773-715-3468. 
ROOM for rent.$350.00 per month. More info at 
773 732 9709. Gueorgui
Давам под наем 1BDR/1BTH АПАРтАМЕНт в 
Hoffman Estates, IL. Golf Rd /Higgins Rd. $700 на 
месец. Добър кредит – без депозит. 847. 298. 
1812
ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНИ СтАИ под наем. Обаж-
дайте се на тел 847 903 7325
Давам под наем 2BDR АПАРтАМЕНт в 
willowbrook от 1ви септември. 630 915 1216
Давам САМОСтОЯтЕЛНА къЩА под наем, 
4brd., 2bth, full basement, 2 car garage. Norridge 
в близост до шопинг плаца и мол. $1600. Тел: 
847 590 8919
Давам под наем GARDEN STUDIO 
Montrose&Central. Tel.773 8121243. 
For rent. $995. Large 2 BEDROOMS / 2 
BATHROOMS condo in Palatine. With big closets 
and fireplace. next to i-53 and Rand Rd. Rent 
includes: heat,water, cooking gas,parking for 
2cars, pool, 847 312 5630 
тъРСЯ СъкВАРтИРАНт/кА, самостоятелна 
стая в 2bdr/1bd, наем $350 плюс 1/2 от смет-
ката за тока. 1709 Mansard Ln, Mt Prospect, IL. 
224.676.8455
СтАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park. Tel. 847-
414-5213
Дава се СтАЯ под наем за шофьори на камиони 
в Des Plaines, тел. 617-319-3461 
Дава се под наем СтАЯ за шофьори на камиони 
в Des Plaines - тел: 617319 
Обзаведен етаж от къЩА в Buffalo Grove.1 
спалня, кухня, баня, всичко включено + интер-
нет и кабелна тв. Наем $700. Phone: 2245957923 
markalof@yahoo.com 
Давам под наем изгодно СтАЯ в къща в Des 
Plaines. Truck drivers wellcome. 312 217 0110
Давам СтАЯ под наем в тих и спокоен комплекс 
в Schaumburg. На разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. Има фитнес и ба-
сейн в комплекса. Плаща се само ток. $300 на 
месец. Тел.: 312 5933923
Давам под наем АПАРтАМЕНт 2 bdrms, 2 
bthrms, Arlington Heights rd/Golf rd. Наем $1100. 
Рентата вкл. heat, cooking gas, water, pool, tennis, 
fitness. Garage - $100 допълнително. Близо до I 
90, IL 53, Woodfield mall. Teл. 847-312-5630
Давам под наем 2 bdr and 3 bdr АПАРтАМЕН-
тИ в Westmont. Наемът започва от $800. 630 964 
6811
СтАЯ под наем в напълно обзаведена къща в 
Niles - $499, и под наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и безплатна пералня 
и сушилня. Под наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс
Давам под наем двуетажна къЩА /Foster & 
Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, гараж - $1600; бейсмънт от 
същата къща 2 bdr, 1 bth - $650. 773 895 5638 Ге-
орги, 773 895 6852 Антон
Дава под наем СтАЯ от апартамент в Des 
Plaines. Наем $400. 847 648 8988
Дава под наем СтАЯ от апартамент в Des 

Plaines. Наем $400. 847 648 8988
Под наем 1 BDR APT in Addison. Наем $725. 630 
918 5336
Давам СтАЯ в района Foster & Kedzie. Наем $300 
на месец. 773 510 4553
Truck driver търси СъкВАРтИРАНт/кА за 
самостоятелна стая в 2 Bdrm apt. Central & 
Montrose. Има интернет и кабелна тв. 773 255 
0191
Търся СъкВАРтИРАНткА за обзаведен еднос-
таен на Cunberland & Belmont. 773 206 7308
Давам cамостоятелна СтАЯ от къща под наем в 
Chicago близо до Belmont & Central. 1-773-283-
8276
СтАЯ под наем в Algonquin, IL. Тих спокоен ра-
йон. $385 на месец. Къща под наем в Algonquin, 
IL, цена по договаряне. Тел 847-436-8094.
Търся ВтОРИ СъкВАРтИРАНт/кА за 2 bdr на 
Cumberland/ Bryn Mawr. Наем $350. Тел: 773 397 
0650

Услуги

Chicago + suburbs

ПОПРАВкА НА кОМПЮтРИ, отстраняване на 
вируси, инсталиране на софтуер.Адрес:1025 
S Arlington heights rd, Arlington heights, IL. 
Тел.847-305-4196 
X-RAY; Ultrasound; Мамограм на достъпни 
цени за хора без  insurance. За повече инфор-
мация се обадете на тел:773-495-7478. 
Консултации чрез тълкуване на кАРтИ тАРО 
- взаимоотношения, работа, самочувствие... 
Заявка по мейл и онлайн в удобно за вас вре-
ме - Skype: The_magic_of_Tarot. Телефон : 
35989.843.6694
тъРСЯ РАБОтА да се грижа за възрастен чо-
век, на 55 години съм, говоря български, ма-
кедонски, сръбски и английски, подготвям до-
машна храна и  hauskiping. Анна 312-505-9934
ЧИСтЯ къЩИ и офиси-773-318-5568
тъРСЯ ДА ГЛЕДАМ едно дете заедно с 5 
годишният ми син. Живеем в Schaumburg. 
(773) 817-0805 – Петя
ПОЧИСтВАНЕ на къщи-773-318-5568 
Сdl ’А’ 100% guarantee, ВG DRIVING SCHOOL, 
български инструктор и изпитващ на същата 
плаца, 100% гаранция 5-10 дни, тел: 954 821 
5740 
Жена на средна възраст тъРСИ РАБОтА ЗА 
ГЛЕДАНЕ НА МАЛкИ ДЕЦА И ВъЗРАСтНИ 
ХОРА, говоря български и испански. Около Des 
Plaines. Тел: 312 493 4848 
Обърнете се към нас и ния ще избършим услу-
гата БъРЗО ИкАЧЕСтВЕНО НА ДОБРИ ЦЕНИ. 
Тел 224 522 1662 или Email:nayk_aynp@yahoo.
com
Фирма извършва ВСИЧкИ ВИДОВЕ РЕМОНтИ 
по домовете,качествено и на приемливи цени. 
Работим с материали по желание на клиента и 
според техните изисквания.За контакти звъне-
те на тел:224 522 1662 или Email:angelary59@
abv.bg’ 
ПРАВЯ тОРтИ ПО ПОРъЧкА - за РД и други 
празници! Изработка на погачи и сладки, от-

лично качество на добри цени! 937-286-2689 , 
Chicago, Schiller Park 
Мъж на 32 години тъРСИ жЕНА до 35 gго-
дини с американски паспорт с цел брак. 
Email: iggrcrd@gmail.com”
ИМИГРАЦИЯ И НОтАРИУС. Попълване на 
петиции. Удължаване на визи, документи за 
гражданство, имигрантски услуги, разводи и 
други. Пълномощни и нотариални услуги. ТЕЛ 
224-622-2159. Email dancheto1961@yahoo.com
ЛОГОПЕДИЧНИ ЗАНИМАНИЯ за деца с би-
лингвистични проблеми,заекване,аутизъм,си
ндром на Даун, Х-чуплива хромозома, ДЦП и 
др.Mount Prospect 773 899 16 21. 
РЕФИНАНСИРАЙтЕ СЕГА. Супер ниски лихви. 
Специални програми за хора с нисък кредит 
скор, нисък доход и др. Безплатно одобрение в 
рамките на 24 часа. Финансиране до 10 бизнес 
дни. Тел 312.731.3893
Мога да ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Rosemont. 
Бивша учителка с 25 год практика. 847.660.3603
ELECTRICAL CONSTRUCTION. Commercial & 
Residential. 312.451.6248
MAGIC FOR CHILDREN’S BIRTHDAY parties/
Live bunny rabbit/balloons.  Тel. 70 8415 0590 
Ivan
ГЛЕДАМ ДЕтЕ ВкъЩИ заедно с моето по-
часово и целодневно. Живея в просторен 
townhouse в Villa Park IL с голямо патио.На-
около има много места за разходки както и 
playground. Телефон за връзка: 224-622-2466.
CDL ПОДГОтОВкА в Ilinois на български. Тel. 
708 415 0590. Георги
Изготвям ПЕРМИтИ ЗА ШОФьОРСкИ ФИР-
МИ и отварям корпорации. Иван - 708 415 
0590.
Българско семейство в Schaumburg търси ДЕ-
тЕГЛЕДАЧкА на Live-in или come-and-go. За 
контакти (847) 420 3110
Мъж на 57 години търси СЕРИОЗНА И ОтГО-
ВОРНА жЕНА до 65 години с американски 
паспорт. Тел 720 394 8503
ГРИжА ЗА ДЕЦА в Arlington Heights. Почасо-
во или целодневно. Тел 708 415 7911
ИЗВъРШВАМ ШИВАШкИ УСЛУГИ – булчен-
ски, абитурентски и всякакъв вид облекла. Тел 
773 517 3559
LIVE MUSIC & SOUND FOR PARTIES. ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ МУЗИкАНтИ ЗА СВАтБЕНИ 
ЦЕРЕМОНИИ, рождени дни и партита. Музика 
по ваш избор. CD, Ipod и DJ партита. (847)212-
3623 - Георги

РЕМОНт И ПОДРъжкА НА кОМПЮтРИ! 
Ускоряване на работата на компютъра! Въз-
становяване и прехвърляне на информация. 
Ниски цени!!! Arlington Heights и района. 773-

търся детегледачка на „LIVE IN'' с 
опит/препоръки в района на ELK 
GROVE VILLAGE, IL. За контакти 
773-988-4822

Давам под наем обзаведена 
стая със самостоятелна баня в 
Arlington Heights. От 1ви ноем-
ври. тел за контакт 773 672 9954 
Люба. 
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742-5642
Предлагаме ДИСПЕЧЕРСкИ УСЛУГИ за 
ОWNER OPERATORS на AВТОВОЗИ, DRYVAN, 
REEFER, FLATBED, STEPDECK., RGN, LOWBOY, 
DOUBLE DROP. ЦЕНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ TEL. 
630-376-6340. ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ

Тридесет годишна жена търси, мъж, аме-
рикански гражданин, с ЦЕЛ БРАк. E-mail: 
mnumberem@gmail.com 
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целоднев-
но в Bloomingdale 224-325-2299
Мъж, търси жена, американски гражданин, с 
ЦЕЛ БРАк. E-mail: diken75@yahoo.com
Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА УСЛУ-
ГИ за българи. Подстригване $15, боядисване 
или кичури $45. Търсим фризьорка. 708 415 
7911
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целоднев-
но заедно с моето дете в Mount Prospect 224 
616 7466.
Мога да се ГРИжА ЗА ВАШИтЕ ДЕЦА в моят 
апартамент. Аз съм на 34 години. Живея в Mt 
Prospect (Elmhurst / Golf ). Предоставям на де-
цата домашно приготвена храна и интерестни 
занимания. 224 625 0070
Помощ за НАМАЛЯНЕ НА ПРОПЕРтИ тАк-
СИтЕ. Цена на услугата $150. 773-742-6626 
тъРСЯ жЕНА за гледане на дете, момиченце 
на 1 годинка. Mon to Fri ,7:00am-3:00pm. В моят 
дом в Wheeling ,IL 60090. Cell 224 628 2778 
Всякакъв вид БОНДОВЕ. Звънете в агенциата 
на 773-742-6626 
РАЗГОВОРИ ДО БъЛГАРИЯ И ДО ЦЯЛ СВЯт. 
Отлично качество, изгодни цени. 11 години 
опит в бизнеса. Тел.: 866-232-1183. Говорим 
български. 
МЕжДУНАРОДНА ШОФьОРСкА кНИжкА. 
ID Card. Без Social Security номер, без виза, без 
изпит. За туристи, студенти, временно преби-
ваващи. Валидна в САЩ, България, Европа и 
др. страни за 10 год. Tел (847) 854- 8094.
VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит 
карта веднага. Единствено условие: social 
security номер. Ако Вие нямате кредит исто-
рия, тази карта е за Вас! Тел: 847-436-8094.
ГЛЕДАМ ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО 
ДЕЦА- включително бебета, в просторна 
къща с двор в Mount Prospect. Предлагам 
домашно приготвена храна съобразно пред-
почитанията на родителите и възрастта на де-
тето. Имам дългогодишен опит и препоръки. 
Телфон за връзка: 773-899-1621, Гери и Вени. 
ГЛЕДАМ ДЕЦА във вкъщи заедно с моето. 

Flexible hours! Schaumburg IL 630 456 5608
DishNetwork, DirecTV. Решение на всеки про-
блем. ОБСЛУжВАНЕ, РЕМОНт. Тел. (773) 
510-0592 
За партито във вашият дом; ГОтВЕНЕ, СЕР-
ВИРАНЕ и ЧИСтЕНЕ 773 318 5568 
кОМПЮтРИ-ПОПРАВкА, кОНСУЛтАЦИИ, 
уроци-word, exel, power point, internet, email; 
Гражданство-подпълване на документи и 
уроци за тест; Англииски за начинаещи; Driver 
licence-писмен тест. Обадете се/оставете 
съобщение за повече информация. Елена и 
Frances 773-3660700/847-2171289.
ИЗЧУкВАМ и БОЯДИСВАМ катастрофирали 
коли без застраховка. Цени като в България. 
30 години опит в занаята. Пламен 773 383 2846
РЕМОНт и ПОПРАВкА на електронни ус-
тройства. Компютри, лаптопи, таблети, теле-
фони и др. Отключване на iphone. Инстали-
ране на софтуер, премахване на вируси и др. 
Тел: 773 253 5986
Chicago’s Ultimate PARTY PLANNERS. Girls 
Night Out, Guys night out, Bachelorette Parties 
and more! Limos, Party busses, Hotels and 
Penthouses! At Home Pole Lessons, Belly Dance 
Lessons, At Home Spa Services.When you book 
with VIP Bachelorette, we choose any three of 
the hottest nightclubs in Chicago and receive, 
no cover, express entry, drinks and champagne 
for only $23.00 a person. 847-288-9398.
ВЕЧЕРЯ в хубав ресторант в downtown 
Chicago и след това безплатен вход за два 
нощни клуба с безплатен коктейл и шампан-
ско – само за $45 на човек. Обадете се на 847-
288-9398
БЕЗПЛАтЕН estimate за покриви и къщи, по-
вредени от градушки. Ние можем да ви сме-
ним покрива, без да плащате нищо. Всички 
разходи се поемат от застрахователната ви 
компания. 224-425-8060
Heating & Cooling – РЕМОНт, СЕРВИЗ, инста-
лиране на отоплителнии охладителни систе-
ми – furnaces, AC, humidifiers, boilers. Инспек-
ция по закупуване на жилище. Замерване на 
СО. 847 840 6347 – Тодор

ЕЛЕктРИЧАРСкИ УСЛУГИ: инсталиране на 
standby генератори за вашето спокойствие, 
ако електрическото захранване е прекъсна-
то. 773 988 2324
кЕШ преди банкрут от кредитни карти дотол-
кова, колкото е кредитната линия на картата. 
За повече информация потърсете Филип: 847 
852 6724
24 часа towing – толвачка. ПътНА ПОМОЩ. 
773 563 1200 Пламен
ГРИжА СЕ ЗА ДЕЦА в просторна къща в 
Bensenville, IL (първото предградие на запад 
от O’HARE – Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) 
Предоставям на децата разнообразни зани-
мания през деня, както и домашно пригот-
вени две закуски и обяд. Дългогодишен опит. 
Предоставям и препоръки при молба от ро-

дителите. 773 931 8516
HEATING AND COOLING. РЕМОНт и инстала-
ция на всички видове отопление и климати-
ци. Експресен сервис. Митко. 773 875 2689
УЧИтЕЛкА С ОПИт и сертификат за Илинойс 
може да се грижи за детето ви в дома си в Па-
латайн. 708 2533 3383
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в дома ми. $4/час с 
включена храна в цената. Имам опит и живея 
близо до Найлс, Дес Плейнс и Моунт Про-
спект. Пон. – пет. 847 922 3951
DRIVING SCHOOL Кормуване. Бързо и евти-
но. Тел. 773-807-2422
ПРИГОтВЯНЕ на домашни хляб, баници, тор-
ти, сладкиши и др. на конкурентни цени. 773 
318 5568 Живка
Изработване на УЕБ САЙтОВЕ, оптимизи-
ране за търсачките на вече съществуващи 
сайтове - достъпни цени! Търсете Крис - тел. 
773-249-0525
Tърся жЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 2 момченца на 
2 и 1 годинки, oт 9 дo 6, понеделник до петък 
Deerfield. Нина 776 818 8891 
ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Hoffman Estates, 
заедно с моята вночка, която е на 6 година. 
Имам 30-годишен опит като детска учителка. 
Прекрасни условия в близост до плувен ба-
сейн. За контакт: Mима 847-987-9524 
ПОПРАВкА НА кОМПЮтРИ бързо и на ни-
ски цени. Премахване на вируси, поправка на 
лаптопи, инсталиране на software, подмяна 
на hardware, трансфериране на информация. 
Качеството е гарантирано. Адрес: 9435 West 
Irving Park, Suite B - C, Schiller Park, IL 60176. 
Tel: 847 387 0427
transferi.com - PREPAID PHONE CARDS 
Online. Instantly receive your PIN. For discounts 
enter promo code: VOICE
Timeshore Vacation. Ваканция 2011-2012г в 
ЛУкСОЗНИ кОМПЛЕкСИ в Америка и Мек-
сико за 4-6 души. Кондо със всички удобства 
– плаж, басейн, голф, планина и др. $750 на 
седмица. Тел 773 275 8851
Търся да ГЛЕДАМ ДЕтЕ в Mount Prospect или 
около него. Живея на Busse и Dempster. Тел 
312 399 5045
Търся да ГЛЕДАМ ДЕтЕ. Живея в Skokie. 773 
627 6073
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в къщи заедно с мо-
ите.Schaumburg Il. 630-400-0625
Heating & Cooling- Инсталиране, ремонт, га-
ранционен и извънгаранционен СЕРВИЗ на 
furnaces,A/C, boilers, waterhaters - домашни и 
промишлени. Инсталиране, сервиз и ремонт 
на домашни и промишлени хладилници. Ком-
пютърна диагностика. 847-922-1677- КАМЕН
Буккийпинг - СЧЕтОВОДНИ УСЛУГИ на дос-
тъпни цени. 773-742-6626

Coast to coast
МАтЕМАтИкА за студенти, решаване на 
задачи по имейл. Уроци по Skype. Skype ID: 
zadachite.com. email: ave_maria_tania@yahoo.
com. Tел за контакт +359 52 738090

ПРОдАВАМ

ПРОДАВАМ ДИСкОВЕ. За информация: 
www.yullbrown-bg.com. Телефон : +359 05 
909 8954
TOYOTA CAMRY 1995. Aвтоматик, 4-цил., 
Тъмнозелена, 4 врати, 158000 мили, напълно 
обслужена. 2200 $. Тел 773 969 1133 
BULGARIAN AUDIO BOOKS предлага реше-
ние на всички, които не могат да намерят 
достатъчно време да четат своите любими 
автори. Ние предлагаме книги в звуков фор-
мат за активни слушатели, които се наслаж-
дават да чуят добре разказани истори.Посе-
тете ни на http://BulgarianAudioBooks.com и 
станете наши приятели на http://facebook.
com/BulgarianAudioBooks . Търсете ни на 
iTunes, Amazon.com и Zune.net - „Bulgarian 
Audio Books”. Телефон : 626.390.3423
ПРОДАВАМ НОВОПОСтРОЕН 3 СтАЕН 
апартамент в град Сандански, 83 кв. м., под-
земен гараж и в близост до центъра на града. 
Тел: 773.732.5718, за България +359 899 127 
541
ПРОДАВАМ SAAB 96ГОД., в добро състоя-
ние, черен цвят на 113 хиляди мили. За кон-
такт по всяко време: 773 396 2544
ПРОДАВАМ тРЕЙЛъР WALBASH - 2007 dry 
van, много добро състояние $14000. Тел 708 
407 4466
кУПУВАМ кНИГИ на БГ-класика, трилъри, 
фантастика, езотерика, философски, книги на 
издателство Бард, Ирис, Хермес, Обсидиан и 
др. Ако имате прочетени книги и искате да ги 
продадете, на мен вие позвънете. Тел-773 964 
2928 
ПРОДАВАМ VW GOLF 2000 YEAR-2000 куб., 
бензин, с четири врати, лети джанти, подгря-
ване на седалките и страничните огледала, 
CD-player. Шибидах, зелен металик, сменени 
наскоро   задни амортисьори, предни нови 
накладки. Cell-7739642928
ПРОДАВАМ FORD TAURUS 96 година, зе-
лен, в много добро състояние. 120 000 мили, 
повечето части са сменени с нови. $ 1800. За 
контакти: Марин Маринов 773 817 0216.
Продавам АПАРтАМЕНт в София, 1 ет, кух-
ня, стая, хол, баня с тоалетна, парно, тел., в 
близост до Централна гара, трамвай, автобус, 
училище. За контакти 1 917 238 2454 или ос-
тавете съобщение.
Продава се АПАРтАМЕНт в София, кв. Лозе-
нец, до Семинарията. 73 кв. м, тухла. 2003 г. 
Тел 224 659 6543
Продавам клининг БИЗНЕС. 312 286 9697 
Лъчо

тъРСЯ ДА ГЛЕДАМ ДЕтЕ в моя 
приспособен за това дом, който се 
намира на Cumberland & Lawrence 
Ave. Имам опит, цена по договаря-
не. тел 708 856 7009. 

Новопостроена къЩА във Ва-
рна. 141кв. м. на 2 етажа. 90 000 
евро. От собственик. тел: 917 
254 0983 и +359 889 820 311



Кристина/весела
(770) 390-9096 
(770) 390-9086 

Факс: 1-866-424-9935
gtstr@aol.com
www.GTSTravel.net

G T S  T r a v e l
THE BEST AIRFARE

T R U C K  S I G N S
" O n e  d a y  s e r v i c e "

$ 4 0  н а  к а м и о н
C o m p a n y  n a m e

U n i t  #
U S  D O T

I C C
V I N #

7 7 3  7 0 4  5 6 0 0
6 7 4 0  W  B e l m o n t  # 2
C h i c a g o ,  I L  6 0 6 3 4

For more info, 
please contact:
847-312-6284, 
847-312-7461

Trucking company is looking for drivers for local and regional 
steady runs. Five days a week, every day home or every other 

day, depends on the route, weekends home. Business for 
owner operators also, local and dedicated freight!

ВАШАТА ВИзИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
$25 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$15 на брой след първите  

3 месеца
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три бутилки с водка 
убили Ейми Уайнхаус

Брус Уилис ще става 
баща за четвърти път

Алкохолът, а не дрогата е причина за смър-
тта на британската певица Ейми Уайнхаус, 
става ясно от заключенията в поверител-
ния доклад от аутопсията й, цитирани от 

вестник „Гардиън“ в Twitter. Резултатите показват, че 
нивата на алкохол в кръвта на певицата са били поне 
пет пъти над допустимото. Медията се позовава на 
токсикологичен анализ, според който алкохолът в 
кръвта на 27-годишната звезда е 4,5 пъти над нормата 
за шофиране във Великобритания. Патологът Сухаил 
Байтхун обяснява, че в 100 мл от кръвта й са открити 
416 мг, а нормата е под 80 мг. В същото време експер-
тизата сочи, че не са открити следи от употребата на 
наркотици.

Според водещия разследването инспектор Лесли 
Нюман в апартамента на Уайнхаус са били намерени 
три празни бутилки водка - две големи и една мал-
ка. Личната й лекарка Кристина Ромити разказва, че 

преди да умре, певицата отново започнала да пие след известен период на 
въздържание. Бащата на Ейми - Мич Уайнхаус, твърди, че през последните си 
месеци тя не е употребявала алкохол, но страдала от необясними припадъци. 
Няколкодневният запой с водка се оказал смъртоносен за слабия й организъм.

Ейми Уайнхаус отложи лятното си турне, за да се лекува. На 23 юли беше 
открита мъртва в дома си в лондонския квартал Камдън след години на злоупо-
треби с алкохол и наркотици.

Брус Уилис и съпругата му Ема 
Хеминг очакват първото си 
дете близо две години след 
като се ожениха. 33-годишният 

модел е бременна, но не е ясно в кой 
месец. „Вече й личи“, обяснил неназован 
източник, близък до дамата, пред сп. „Life 
& Style“.

56-годишният актьор беше женен за 
Деми Мур в периода 1987 - 2000 г. От нея 
той има три дъщери – Румър (23), Скаут 
(20) и Талула (17). За разлика от бившата 
си съпруга, която в момента изживява 
криза в семейния си живот заради изне-
верите на половинката си Аштън Къчър, 
Уилис бил на седмото небе.

„По-щастлив съм от всякога. Минах 
през една фаза, в която бях доста само-
тен, макар да се убеждавах, че всичко 
ми е наред и съм доволен от живота си. 
Преди да срещна Ема, бях песимист, що 
се касае до любовта и намирането на 
правилната жена, с която да остарея. Ми-
слех си, че е трудно за известен човек като мен да успее да намери жена, която 
просто да го обича. И ето че се случи“, твърди по адрес на съпругата си Брус.

жан-клод ван Дам троши чаши в люлински бар

Холивудската звезда Жан Клод ван Дам не 
за първи път е в България, но вече е усвоил 
някои особености от българския нацио-
нален характер. След тежка нощ в сряда 

сутринта актьорът се озовал в люлински бар, където 

се показал като истински българин, трошейки чаши 
и чинии, а накрая си тръгнал без часовник, пише в. 
„24 часа“. 

Очевидци разказват пред изданието различни 
версии за гостуването на Ван Дам в кварталното 
заведение. Актьорът пристигнал рано сутринта с 
компания от десетима души, повечето от които не 
говорели въобще английски. Веселата групичка си 
поръчала водка с натурален сок и други напитки и 
започнала да се черпи. 

Подпийналият актьор бил в много весело на-
строение и щастливо раздавал снимки и автографи. 
Щракнал се без възражение с клиенти и сервитьор-
ки, както и с няколко служителки, които работели в 
сградата, където се намирало заведението. Очевидци 
разказват, че веселбата се вихрела с пълна сила, а 
Ван Дам успял да научи и няколко израза на българ-
ски, между които и доста цветисти „комплименти“. 

По едно време на холивудския ас му доскучало и 

отишъл да си говори със собственика на заведени-
ето, бизнесмена Киро Киров. Екшън звездата дори 
го поканил на вечеря и не пропуснал да се оплаче 
шеговито, че му задигнали часовника. Оказало се, 
че актьорът всъщност го изгубил на канадска борба, 
след като младеж от групата го предизвикал на 
двубой. Изненадващо Ван Дам не спечелил и така 
момчето се сдобило с часовник за 15 бона. 

Собственикът на заведението твърди, че актьор-
ът се държал съвсем прилично, но според други 
очевидци звездата съвсем не бил кротък. Към десет 
сутринта актьорът се развихрил и вдигнал страшен 
скандал на придружаващата го приятелска агитка. 
Чупел чаши, чинии и крещял високо, а накрая си 
тръгнал сърдит от заведението. „Изглеждаше кьор-
кютук пиян, сигурно е осъмнал в кафето след запой“, 
твърди един от свидетелите, докато Киров е кате-
горичен, че в бара не е имало вакханалия и лично е 
изпратил актьора до вратата.

жЕНАТА НА ОРЛАНдО 
БЛУМ НАЙ-КРАсИВА 
НА ПЛАНЕТАТА
Манекенката Миранда Кер оглави списъка 

на списание „Пийпъл“ за най-красивите 
и привлекателни жени на планетата през 
2011 г.  28-годишната  съпруга на Орлан-

до Блум за пореден път получи  отличие  за  красотата 
си.  Прекрасният външен вид на Анджелина Джоли 
й осигури второ място в класацията, а топ 3 оформи 
германският модел Хайди Клум. Пенелопе Крус се 
нарежда веднага след тях, изпреварвайки Джесика 
Алба, Моника Белучи и Никол Шерцингер.

Няколко позиции надолу от челните места се на-
реди Адриана Лима, която е девета, а колежката й Синди Крауфорд е на десето 
място. Заслужената 11-а позиция е отредена на съпругата на принц Уилям - 
Катрин Мидълтън, а след нея се нарежда друга дива от големия екран - Катрин 
Зита Джоунс.

ким кардашиан се 
развежда след 72 дни брак

Само след 72 дни брак, Ким 
Кардашиан е подала документи 
за развод, съобщиха всички 
американски агенции. Новина-

та за желанието на светската лъвица да 
се раздели със своя избраник - баскет-
болистът Крис Хъмфрис, се разнесе още 
преди седмица, но сега получи своето 
потвърждение, съобщава Gong.bg.

Ким бе на Хелоуин парти, облечена 
като Отровната Айви от „Батман”, без 
половинката си Крис Хъмфрис. По-късно 
тя бе цитирана с думите: „Надявам се, че 

всички ще ме разберат. Не взех това решение лесно.“
Доста хора видяха в съобщението съмнителен PR, тъй като идва само часове 

преди излизането на книгата на майката на Ким за живота на фамилия Кардашиан. 
Бракът на Ким и Крис определено донесе дивиденти за двамата, те прибраха 18 

милиона долара от правата за сватбата. Експертите по етикет пък от своя страна 
веднага побързаха да призоват Кардашиан да върне подаръците от сватбата, въз-
лизащи също на баснословни суми.



Мила Йовович снима за 
календар края на света
Актрисата от филма „Заразно зло“ 

Мила Йовович е звездата в светов-
ноизвестния календар Campari за 
2012 г., който бе представен преди 

дни в Милано, Италия, за 13-a поредна годи-
на. Календарът за 2012 г. представя визуално 
древните фантазии в серия от интригуващи 
и вдъхновяващи снимки с участието на 
холивудската актриса и супермодел Мила 
Йовович, съобщава woman.bg. Озаглавен 
„It’s the end of the world, baby!“ тазгодишният 
календар черпи вдъхновение от нашумяло-
то предсказание на древните маи, че на 21 
декември 2012 г. идва краят на света. 

Календарът представя Мила в нова нео-
бичайна визия, пресъздаваща хипотетични 
сцени за края на света. Със сценарии, вдъхновени от съвременната кинема-
тография, митологични и библейски сътворения, календарът изследва забеле-
жителни събития от драматичните „Опустошаване“ и „Урагани“ до „Извънземна 
инвазия“ и „Метеорит“. 

Йовович излъчва решителност, власт и контрол. „Като модел и актриса за мен 
това беше вълнуващо ново предизвикателство, съчетаващо умението да вдъ-
хнеш живот на всяко от хипотетичните събития по драматичен, но и изтънчен 
начин. Това, което ме привлече най-много към проекта, е вдъхновението на 
създателите му, както и идеята“, признава Йовович.

Енрике Иглесиас 
призна, че има
МАЛък ПЕНИС

Бюстие на Мадона 
продадено за 72 000 долара

Испанската поп звезда Енрике Иглесиас, който по-рано сподели, че не се 
чувства готов за деца и семейство, твърди, че има най-малкия пенис на 
планетата, съобщават американските медии.  Любимецът на милиони 
дами по света, който в миналото получи предложение да рекламира 

изключително малки презервативи, стъписа феновете си, като разкри, че мъжкото 
му достойнство е незабележимо, коментират от lifestyle.bg. На въпрос на негова 
почитателка, която му направи комплимент, Енрике отвърна: „Какво общо имат 
добрият външен вид на испанците и размерът на мъжкия пенис? Може би аз съм 
от хората, които имат визията, но пък пенисът ми е най-малкият в света. Сериозен 
съм, не се шегувам.“

36-годишният секс символ, който живее с тенисистката Анна Курникова вече 
десет години, освен това разкри, че изгубил девствеността си на 25 години. „Из-
раснах с приятелите ми, които изгубиха девствеността си с проститутки. Не че има 
нещо лошо в това, де. Въпросът е, че те трябваше да си платят за това. А аз исках да 
срещна правилното момиче и се наложи да изчакам до 25“, сподели още Енрике.

Черното бюстие със златисти 
нишки на марката Trashy Lingerie, 
което беше носено от поп дивата 
Мадона в комбинация с мрежес-

ти чорапогащи на световното й турне от 
1987 г. „Кое е това момиче“, бе продадено 
на търг за 72 000 долара, съобщи БГНЕС. 
Дрехата през последните години беше 
изложена в Залата на славата на рока в 
Охайо и в музея Frederick`s of Hollywood в 
Лос Анджелис. 

Бюстието е едно от впечатляващите 
сценични облекла, избрани от стилистката 
и дизайнерка на костюми Марлене Стюарт 
за първото световно турне на Мадона 
преди 24 години. Бюстието беше един от 
517-те предмета, принадлежали на звезди, 
които бяха продадени на търг в Китай. Той 
включваше също вещи на Мерлин Монро, 
Майкъл Джексън, Елвис Пресли и принцеса Даяна.

Общо 23 вещи на Мадона бяха продадени за над 100 000 долара.
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Принц Хари влюбен 
в жената на брат си

РАзсЛЕдВАТ сЛАБАКОВ, ОБИждАЛ ГЕЙОВЕТЕ

Албена Вулева: 
За сватба не сме 
мислилиПринц Хари се 

среща с копие 
на Катрин 
Мидълтън, 

съобщават британските 
медии. Фотографи успяха 
да уловят принц Хари с 
ново момиче, пълно копие 
на съпругата на брат му. 
Двамата били засечени в 
нощен бар в Сан Диего, 
където избраницата на 
Хари, Джесика Доналдсън, 
работи като сервитьорка. 

Интересно е, че двете с Кейт са като две капки вода. Единствената разлика меж-
ду тях е голямата татуировка, която сервитьорката има на корема си. Приликата 
във всичко останало била поразителна.

Неотдавна беше сватбата на големия син на принцеса Даяна принц Уилям и 
Катрин Мидълтън, припомня БГНЕС. Сега по-малкият брат на престолонаслед-
ника и най-вече личният му живот е една от най-интересните теми за британ-
ските медии.

Принц Хари и Джесика били забелязани заедно няколко пъти. Красивата 
сервитьорка сподели, че е изключително поласкана от вниманието на принца, 
но срещите им са приятелски и двамата нямат връзка.

Плеймейтката 
Николета Ло-
занова, която 
очаква дете, 

може да се окаже, че е 
бременна не за първи 
път. Според в. „България 
днес“ тя има незаконно 
дете, чиято съдба никой 
не знае.

„Ники получила 
благата вест, когато 
била едва на 18 години. 
Красавицата научила, че 
носи дете, чак когато била в третия месец“, пише изданието, цитирайки нейна 
бивша приятелка. Вече било късно Лозанова да прави аборт и се наложило да 
роди бебето. 

Какво се е случило с него и къде се намира в момента вече 6-годишното дете 
се пази в пълна тайна. Знае се само, че след раждането Николета се подложила 
на доста сериозни процедури, за да прикрие скорошното раждане. 

За незаконното дете на Лозанова знаят само най-близките й приятелки от 
Пловдив, с които обаче плеймейтката е скъсала всякакви отношения. Откакто 
станала известна, Ни Ло се надувала и почти не стъпвала в Пловдив.

Комисията за защита 
от дискримина-
ция ще разследва 
режисьора Андрей 

Слабаков за дискриминация 
спрямо хомосексуалистите, 
съобщава blife.bg. „Бях втре-
щен, когато чух Андрей Сла-
баков да казва, че гейовете 
били по-опасни от тютюнопу-
шенето“, казва 24-годишният 
Радослав Стоянов. Той е един 
от двамата подали жалби до 
КЗД за пиперливите изказва-

ния на режисьора срещу бъл-
гарските хомосексуалисти. 

В шоуто „На инат“ по „Нова 
телевизия” Слабаков посо-
чил нехетеросексуалните 
като група лица с доказано 
увреждащи здравето практи-
ки. Режисьорът твърдял, че 
те разпространяват масово 
СПИН. 

В момента КЗД разглеж-
да случая. Вече е минало 
изслушването на страните. 
На него режисьорът не се 

явил, а е изпратил адвоката 
си. „Не отидох на заседание-
то, защото бях на снимки на 
„Аз обичам България“. Не е 
от неуважение към човека, 
подал оплакването“, поясни 
Слабаков. „Продължавам да 
твърдя, че хомосексуалисти-
те са рискова група, когато 
говорим за СПИН. Уповавам 
се на цифри и изследвания 
на редица здравни органи-
зации. Аз, като пуша, не мога 
да заразя никого със СПИН, а 

има хомосексуалисти, които 
знаят, че са болни, и въпреки 
това си търсят други мъже, 
които още не са осъзнали 
какви са точно“, не отстъпва 
Слабаков. 

До месец се очаква КЗД да 
излезе с решение дали Сла-
баков е нарушил правата на 
гейовете. Той може да отнесе 
глоба от 250 до 2000 лева, 
ако комисията се произнесе 
в полза на нехетеросексуал-
ните.

Албена Вулева е поредната 
тв звезда, която обмисля да 
мине под венчило. Водеща-
та на „Панаир на суетата“ 

вече си е избрала и рокля, съобщава 
BLife. Самата тя обаче твърди, че е 
щастливо влюбена, но засега сватба с 
любимия й  Надик няма да вдигат. 

„Заедно сме с Надик вече цяла 
вечност, не помня от кога. От дълго време и живеем заедно на семейни начала“, 
споделя Албена и допълва: „За сватба обаче изобщо не сме мислили. Щастливи сме 
си заедно, обичаме се, влюбени сме един в друг.“

Тв фурията обаче не отрича, че има булчинска рокля, подобна на тази на принце-
са Кейт Мидълтън. „Да, имам рокля като тази на Кейт Мидълтън, но все още не съм 
решила дали някога ще я използвам“, казва Вулева. Ако двамата с Надик не минат 
под венчилото обаче, красивата рокля може да остане  да краси само  гардероба.

Катето Евро може да не е 
първа младост, но все така 
буди желание у мъжете. 
Нещо повече, кулинарката 

на „Станция Нова“ е обект на ухажва-
не не само от хората на нейната въз-
раст, но и от момчета, които съвсем 
спокойно могат да й бъдат и синове. 
Според в. „Уикенд“ една от последни-
те тръпки на забавната актриса е на-
чинаещият режисьор Георги Костов. 
Младокът е точно от типа мъже, кой-
то харесва Катето - атлетичен и със 
сини очи. През 2012 той ще предста-
ви и дебютния си филм „Пистолет, куфар и три смърдящи варела“, в който една 
от главните роли е поверена на Евро. Според клюката двамата се запознават 
преди година покрай работата им във филмовата продукция. По онова време 
екипът често се събира заедно след снимки и разпуска с музика, танци и пиене. 
Първоначалният флирт между актрисата ветеранка и начинаещия режисьор 
прераства в интимна афера. Техните отношения обаче не продължават дълго, 
защото слагат съвсем приятелски край на любовните си преживявания заради 
ангажираното си ежедневие. 

Сега усилията на Катето били насочени към друг младок, с когото се запозна-
ла в софийски клуб. Не се знае дали оттогава двамата се срещали отново.

Николета Лозанова 
имала незаконно 
дете?

катето Евро 
забива младоци
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Две жени върнали Чочо 
Попйорданов към живота

Българин спечели 1,2 
милиона лева на покер

Преслава забърса бившия 
на Елена Паришева

Венета Харизанова няма нищо общо с филма. Кастингите за масовката 
минаха и нея я няма в списъците с актьорите. А няма как да чака пока-
на за главна роля, тъй като единствената, която е била канена и играе 
във филма, е актри-

сата Ю Нан. Така представителката 
на медийния екип Татяна Педерсен 
отрече, че Хариза- нова е канена за 
участие във филма „Непобедимите 2“, 
пише bliasak.bg. Тя допълни още, 
че моделката не е била одобрявана 
за каквато и да било роля, а за 
филма са викна- ти само четири 
българки, които влизат в образите 
на селски момичета и са без какъвто и да било диалог в лентата. 

Твърденията на Венета Харизанова, че Силвестър Сталоун не харесва страна-
та ни, също бяха определени като неверни. „Това са абсолютни измислици, няма 
такова нещо. Силвестър Сталоун страшно много харесва България и дори не му 
се тръгва оттук“, категорична е Педерсен. „Всички правят реклама на страната 
ни по света. На тръгване Арнолд Шварценегер дори се просълзи и благодари на 
екипа за работата им.“

Още при стъпването си на българска земя Силвестър Сталоун заяви пред 
насъбралите се медии, че е страшно щастлив да бъде в България.

За фолк певицата Преслава от години се гово-
ри, че излиза с различни мутри и бизнесмени, 
макар тя упорито да твърди, че е сама. Както 
изглежда обаче, фолк певицата вече не е 

самотна, защото в светските среди все по-упорито се 
шушука, че красавицата има ново гадже - бившият на 
Елена Паришева, Цветелин Маринов-Цуни, съобщава 
blife.bg. Известният бизнесмен и фолк певицата били 
засичани многократно в последно време по заведени-
ята. В столицата двамата рядко се показвали заедно, 
предпочитали провинциалните фолк клубове, където 
се надявали да не бият на очи. Очевидци разказват, че 
по време на една от скорошните си срещи в Троян двойката открито флиртувала, 
а за последно двамата били видени в Плевен. Самата певица се похвалила пред 
колежките си, че толкова галантен мъж отдавна не била срещала.

Подобно на Коко Динев и плевенският бизнесмен явно се харесва на родните 
фолк певици. Миналата година връзката му с фолк дивата Елена Паришева бързо 
стана достояние на медиите, но горещия му романс със знойната блондинка 
издържа само няколко месеца. Скоро след като се раздели с него, Паришева 
се събра с футболиста Ивелин Попов и сега двойката е в очакване на първото 
си бебе. Маринов от своя страна явно е открил половинката си в лицето на Прес-
лава, но докога точно ще просъществува романтичната им връзка е рано да се 
предполага.

След тежка и продължител-
на битка с алкохола ак-
тьорът Чочо Попйорданов 
отново се завръща към 

живот и на голяма сцена. Звездата 
от „Граница“ и „Дунав мост“ споде-
ля, че живее втори живот, за който 
заслуга имат две жени, съобщава 
„Блиц“. След два брака и два развода 
- с Хилда Казасян и Йоана Буков-
ска, Чочо Попйорданов признава, 
че през последните шест години е 
минал деветте кръга на ада, но днес се чувства отново жив. Огромна подкрепа 
за успешната му борба с алкохола и саморазрушителните му инстинкти оказала 
настоящата му приятелка Даниела и лекуващата го лекарка.

„Даниела и д-р Балабанска от болница „Токуда“ ме върнаха към живота. Мога 
да изредя и други лекари, но когато съм бил на прага да отида оттатък и да 
бъда заедно с Андрей (Баташов - бел. авт.), те двете ме спасиха”, изповядва се 
актьорът.

Борбата за живота и здравето на Попйорданов се оказала изключително 
трудна задача за всички около него. Самият той признава, че е бил връзван с 
кожени каиши, които разкъсвал, и е счупил стоманено легло с крака. Потресава-
щите му разкази включват и спомени за огромни дози успокоителни лекарства, 
които обаче не можели да го спрат да буйства. Но благодарение на лекуващата 
го лекарка и всеотдайността на жената до него днес Чочо Попйорданов е чист и 
трезвен и дори мисли за дете.

Пловдивчанинът Димитър Данчев 
спечели 1,2 милиона лева на покер, 
съобщава podtepeto.com. Българинът 
се класира на второ място в European 

Poker Tour Сан Ремо и така направи най-доброто 
постижение в историята на родния покер - на-
градата от 600 000 евро е най-голямата, грабната 
в историята от нашенец. 

Българските покер спецове постигат все по-
големи успехи на престижни турнири. Причина-
та за това е развитието на професионалния покер като цяло през последните 
няколко години у нас, уточняват експертите. Турнирът на PokerStars European 
Poker Tour в Сан Ремо е голямо събитие за покер феновете. В турнира участваха 
837 играчи с награден фонд 3 734 694 евро. Номер 1 стана Андрей Патейчук от 
Русия, който грабна купата и 680 000 евро. 

Димитър Данчев играе покер от четири години, две от които като професио-
налист.

Венета Харизанова не била 
канена за „Непобедимите 2“

17-годишна българка стана 
„Мис тийн Мериленд”

На конкурса 
„Мис Тийн 
Мериленд” 
17-годишната 

Стефани Червенков побе-
ди по остроумие, талант 
и хубост 80 свои връст-
нички, които достигнаха 
последното класиране. 
Те пък са отсети сред 800 
кандидатки, съобщи аген-
ция „Блиц”. 

Стефани е дете на 
български изселници. Тя 
е родена в САЩ, но знае 
отлично български. На 
въпроса на журито как 
би определила себе си тя 

заявява: „Аз съм стопроцентова българка.“  Била е няколко пъти в България. Ней-
ното най-паметно изживяване в родината й е, когато с баща й Стефан Червенков 
изкачили Черни връх на Витоша.

17-годишното момиче е ученичка в гимназията „Джон Керъл“ в Бел Еър. Тя е 
вегетарианка. „Не ям месо, защото много обичам животните.“

Сега Стефани ще представи щата Мериленд на националния конкурс „Мис Тийн 
Америка”. Младата дама ще се състезава с победителките от конкурсите на всички-
те 50 щата и една федерална област.
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Стотици каменни форми-
рования с кълбовидна 
форма, пръснати в раз-
лични кътчета на пла-
нетата, продължават да 
крият своята тайна. През 

30-те години на миналия век „Юнайтед 
Фрут Къмпани“  започва да разработва 
устието на костариканската река Рио 
Дикис за изграждане на бананови план-
тации. Представители на компанията се 
натъкват на странни каменни кълба от 
втвърдена лава или гранит с размери, 
вариращи от тези на детска топка за 
игра до 2,5 м в диаметър и максимална 
тежест над 16 тона, съобщава „Епохални 
времена“. 

Подробните изследвания доказват, че 

сферите са идеално полирани и съвър-
шени като геометрична форма. Голяма 
част от тях са разположени по групи от 
три до петдесет, като образуват видими 
от птичи поглед прави линии, триъгъл-
ници, квадрати и кръгове на разстоя-
ния от десетки километри, а някои от 
правите линии са ориентирани точно 
по посоките север-юг. 

Напълно неясни са перипетиите 
около преместването на изходния 
материал през естествената бариера от 
блата и гъста тропическа растителност 
от отстоящите на десетки километри 
каменоломни без съвременна подемна 
техника. Изследователите на коста-
риканските артефакти са безсилни да 
определят датировката и да разкрият 
тайната на перфектната шлифовка. 
Пионерът на палеоастронавтиката Ерих 
фон Деникен счита, че кълбата са били 
поставени в прастарата джунгла още 
преди да се развие буйната растител-
ност. Най-смелите опити за датиране 
възрастта на кълбата като 
плод на човешкия разум 
достигат до зашеметяващата 
възраст от половин милион 
години! На противоположния 
хронологичен полюс е ста-
новището, че са изваяни от 
прадедите на съвременните 
индиански племена към ХІV-
ХV век след Христа. Теорията, 
според която кълбата първо 
са били грубо издялани от 
каменни блокове и след това 
полирани с по-малки камъни и използ-
ван като шкурка мокър пясък, не се 
подкрепя от никакви следи наоколо от 
употребявани инструменти или отделя-
ни при изработката материали. 

Защитавайки тезата за естествения 
произход на каменните кълба, д-р 

Робърт Смит счита, че те са резултат от 
кристализацията на разтопена вулка-
нична пепел, отделена при геологична 
активност през Третичния период 
(отпреди 6 до 65 милиона години). 
Заключението обаче е несъвместимо с 
наличието на явни следи от технология 
за гладко полиране при значителна 
част от сферите. 

Три от големите „топки за игра на 
боговете“, намерени в края на 70-те 
години в мексиканския щат Гуадала-
хара, били доставени в Университета 
на щата Ню Йорк, където били раздро-
бени. Никакви следи от материална 
култура не били открити в сърцевината 
им. Специалистите се обединили около 
версията, че артефактите не са дело на 

човешки ръце, но е твърде веро-
ятно да са продукт на непознати 
на човечеството висши техноло-
гии. Изследването на вътрешна-
та структура на кълбата пока-
зало, че е изградена от сплави 
на рядко срещани на земята 
химични елементи, многократно 
“усукани” в спира-
ли. Микроскопските 
наблюдения с про-
менящо се увели-
чение открили, че 
сплавите образу-

вали сложни и непонятни 
рисунки.

Въпреки че повечето 
изследователи на па-
леозагадките свързват 
странните кълба главно 
с района на Коста Рика, 
феноменът се проявява и 
в други части на земното 
кълбо. Каменни кълба са намерени и 
в Никарагуа, Гватемала, Бразилия, а 
също и в Непал, Кавказ, Египет и дори 
в Румъния. Прочутият изследовател 
на Мезоамерика д-р Матю Стърлинг 
съобщава за откриването на 6 гнезда 
от кълба на площ от 500 кв. км близо до 
Лос Аламос, в щата Ню Мексико (САЩ), 
и на 22 полузарити кълба с диаметър 
1,5 до 2,5 м в планинските райони на 
мексиканския щат Халиско. В необита-
еми местности на Северна Австралия са 
открити огромни ерозирали каменни 
кълба, наричани „топчетата на дявола“. 
Каменни сфери са открити и в Нова Зе-

ландия, в залива Моераки, северно от 
Дънедин. Разстоянията между отделни-
те огнища придобиват колосални изме-
рения с откриването на огромни гладко 
полирани каменни кълба с диаметър 
между 1,5 и 3 м на остров Чамп (Франц-
Йосифова земя) в Баренцово море. 

Изследователят на феномена и водещ 
научен сътрудник на руския Институт 
по органична и обща химия Валентин 
Глазов се позовава на проучвания, 
според които около кълбовидните 
мегалити съществува „аномално поле“, 
което разстройва показанията на 
електроприборите, блокира часовни-
ците и нарушава биоритмите на живите 

организми. Установено е, че намира-
щи се в периметъра на кълбата хора 
често страдат от учестяване на пулса, 
изменения в координацията на движе-
нията, разстройство на съня и частична 
амнезия. 

Какво е предназначението на камен-
ните кълба? Според д-р Луис Гомес те 
изобразяват небесните тела от Слън-
чевата система. Възможно е каменните 
сфери да са материализиран израз на 
представите за съвършенството на пла-
нетите, изобразявани от ацтеките като 
кръгъл предмет или топка, с която бо-
говете играят. Руският учен Александър 
Казанцев допълва, че би могло да става 
дума за проекция на звездно небе, „па-
метник за посещаването на Земята от 
друг разум“. Същевременно по форма 
каменните сфери напомнят и регистри-
раните в цялата човешка история свете-
щи „небесни кълба“, обожествявани или 
следени с ужас от вярващите в намеса-
та на дявола. Уфологично пристрастни-
те тълкуватели на феномена приемат, 
че кълбата образуват ограничителни 
линии и са ориентири, по които косми-
ческите изследователи определят своя 
курс за приземяване на построен от тях 
космодрум. Други хипотези ги опре-
делят като „космическо око“ - маяци, 
усилващи изпращаните или постъпва-
щи от бездните на Вселената послания 
от „висшия разум“. 

Вероятно най-старите писмени данни 

за подобна находка се отнасят за сфера, 
открита през 1802 г. в ливада край 
Лайден, Холандия, съобщава blog.e-
gabo.com. Местни хора открили топката 
и я отнесли в Лайденския университет. 
Учените там обаче нямали никакво 
обяснение какво представлява предме-
тът, нито от какво е направен. По-късно 
топката била похитена от войските на 
Наполеон и изчезнала безследно.

През 1963 г. в австралийската пус-
тиня са открити три подобни топки, 
разположени недалеч една от друга 
и с диаметър от 35 см, всяка с тегло 6 
килограма. Повърхността им била пер-
фектно полирана, без никакви белези 
от съединяването на отделни детайли и 
без деформации. Австралийските учени 
не успели да разберат какво предста-
вляват сферите и ги изпратили в САЩ за 
по-подробни изследвания. Три години 
по-късно – през 1966 г., в щата Аркан-
зас, САЩ, няколко души стават свидете-
ли как топка с диаметър 28 см пада от 
съвършено ясно небе. След огледа на 
обекта отново не са открити никакви 
деформации, нито повреди, предиз-
викани евентуално от навлизането на 
кълбото в земната атмосфера. След още 
три години – 1969 г., аржентинският 
изследовател А. Шнайдер демонстрира 
подобен обект на пресконференция в 
Буенос Айрес. Топката е с диаметър 22 
см и е открита в Северна Аржентина. 
Демонстрацията изумява присъства-
щите журналисти – в продължение на 
15 минути ученият безуспешно прави 
опити да направи каквато и да било 
пукнатина върху металната сфера. Той 
пояснява, че са правени опити да се 
достигне до вътрешността на топки-
те с най-съвременни за онова време 
методи, включващи въздействие на 
свръхниски и свръхвисоки темпера-
тури. Напълно безуспешно. По време 
на Първата световна война също има 
информация за случай с паднала от 
небето метална топка. Открита е на 
територията на Австро-Унгарската 
империя. Отново идеално кръгла ме-
тална топка с диаметър 12.5 см. Гладка 
повърхност, която не може да бъде по 
никакъв начин наранена или деформи-
рана. Тогава австралийците решават, че 
става дума за някаква свръхсекретна 
разработка на руснаците, изработена от 
изключително здрава сплав, и предават 
находката за анализ в Германия. Разби-
ра се, след това тя безследно изчезва.

Загадката на каменните кълба
Създадени от прадедите на 
индианците или паднали от Космоса?



ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.BG-VOICE.com, 
в горният ляв ъгъл ще намерите бутон „Получавай BG VOICE у дома“, 
кликнете върху него и попълнете формата.

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста  и чек или мъни 
ордер до: Bulmedia Group, 1216 S New Wilke Rd, Ste #410, Arlington 
Heights, IL 60005

Адрес за получаване:
(попълнете данните си на английски)
Име:  ....................................................................................................................................
Тел:  ......................................................................................................................................
е-майл  ...............................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Днешна дата: ...................................................................................................................

 за 6 месеца (26 издания)  $69 
 за 1 година (52 издания)  $129 

Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410 Arlington Heights, IL 60005
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