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Един юмрук в изборната нощ развесе-
ли държавата. Посиненото око на Волен 
Сидеров зарадва мнозина. Всъщност не 
се сещам да познавам човек, който да не 
се изкефи от видяното. Въпросът е какво 
остана невидимо. Защото камерата на 
Нова тв май провали важна част от един 
сценарий. Облечен в черно мъж, точно 
като полицаите вътре в кордона, пазещ 
Сидеров от народната любов, успя да му 
забие такъв токат, че му текна кръв под 
окото. В мелето не се видя кой е точно 
и само секунди след това в социалните 
мрежи и по сайтовете гръмна новината, 
че нервите на полицай не са издържали. 
Истината обаче се оказа друга и разкрита 
от видеозаписа. Така Бялата Златка (както 
наричат лидера на “Атака” заради бялата 
му коса и вероятно к***нските номера) не 
можа да влезе  в ролята на жертва в пред-
видения от него сценарий “Държавата 
срещу политика”. Истината е, че държавата 
я няма. Докато не дойде министърът на 
вътрешните работи, полицаите не смееха 
да действат срещу депутата, който за 
втори път нахлу в сградата на НАТФИЗ. 
Нали се сещате, ако връхлетиш в автоном-
на частна собственост в САЩ, какво би 
станало? И никой няма да се чуди що си 
застрелял наглеца.

Всъщност в неделя имахме възмож-
ност да променим поне начина, по който 
изпращаме такива като Волен в парла-
мента. Но недостатъчно хора подкрепиха 
референдума. И в неделя имаше много 
хора, които поставиха под съмнение 
сигурността на електронното гласуване 
и възможностите за манипулации. Но за 
тях препоръчвам кадрите от зала “Арена 
Армеец”, където хората стояха заключе-
ни по 40 часа, за да предадат чувалите с 

бюлетини и на картони от кашон пишеха 
SOS и “Донесете храна”.  37 прегледани 
от лекар, 7 в болница, един спонтанен 
аборт... Това е равносметката от хумани-
тарната криза в “Арена Армеец”, наречена 
броене на бюлетини.

А от гласуването на хартия за поредна 
година имаме огромен брой невалидни 
бюлетини, сгрешени протоколи, липсващи 
преференции и тези чували с бюлетини, 
за чиято сигурност и безопасност не съм 
сигурен. Сега ще видим и много репорта-
жи за подправени протоколи и изчезнали 
чували – както всеки път. Но иначе ще се 
съмняваме в това колко по-несигурно е 
онлайн гласуването. Важното е, че над 
70% от хората в България и над 92% от 
тези в чужбина го подкрепиха. Сега на 
ход са депутатите, които вероятно ще 
забравят за волята на народа. Защото 
иначе явления като Бялата Златка няма да 
са възможни.

Приятен уикенд,
Ясен

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА
САЩ

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
Ресторант „Eagle svk.”
851 W Oakton St
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
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
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

НОВО     SAN DIEGO, CA
Balboa International Market
5907 Balboa Avenue
San Diego, CA 92111
North Park Produce - Poway 
Location
12342 Poway Rd
Poway, CA 92064
Continent European Deli 
4150 Regents Park Row
Suite 110
La Jolla, CA 92037

SТ.PAUL, MN
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

КАНАДА

MISSISSAUGA
Escape Studio Hair & Spa 
1650 Dundas St. E., Unit 8 
Starsky Foods 
2040 Dundas St. East 
Wisla Plaza- WaterFront Seafood 
Market 
Dixie & Burnhamthorpe, 3615 Dixie Road 
Wisla Plaza- Wisla Delicatessen
Aurora Meat & Cheese 
3661 Dixie Rd
Euro Deli 
3635 Cawthra Rd 
Artisano Bakery 
3145 Dundas Street West At Winston 
Churchill Road 7
Eddie’s Meat & Deli Market 
1575 Dundas Ave
Brandt Meat Packers 
1878 Mattawa Avenue 
Sygma Motors 
1849 Mattawa Ave 

ETOBICOKE
Karlovo Meats & Deli 
8 Six Point Rd 
1st Auto Group 
867 Kipling Ave
Al Tech Automotive Limited 
384 Olivewood Rd 
Food Depot International 
14 Jutland Rd 
European Meats & Sausages 
16 Jutland Rd 
Artisano Bakery 
1020 Islington Avenue
La Rose Bakery 
140 La Rose Ave 
Yellow Cup Cafe
225 The East Mall 
Future Bakery 
106 North Queen

EAST YORK, DON MILLS & NORTH 
YORK AREA
Karlovo Meats & Deli 
469 Cosburn Ave 
Serano Food Market & Bakery 
830 Pape Ave 
California Pub & Grill 
914 Pape Ave 
Donlands Bakery 
1055 Pape Ave 
Select Bakery 
363 Donlands Ave
European Delicatessen 
1335 Lawrence Ave East 
Chocolada 
180 Steeles Ave West
Continental Deli 
180 Steeles Ave West 
Mark’s International Deli 
565 Sheppard Ave 
Euro Food 
Finchhurst Plaza, 4949 Finch Ave W 
European Meat & Fruit Center 
4949 Finch Ave W
Sofia Istanbul Grill 
7777 Keele St & Hwy 7 

Български църкви и 
административни сгради и здравни 
кабинети
Eastern Orthodox Church 
201 Monarch Parc Ave, Toronto, ON 
Bulgarian Church 
17 Regent St, Toronto, ON 
BG Church 
1555 Steeles Ave W, Brampton, ON 
Българско Консулство 
65 Overlea Blvd, Suite 230, East York
Rosedale Clinic 
600 Sherbourne St  Toronto 
- Др. Харизанов - каб. 204
- Др. Минков - каб. 409
- Др. Карамболова- каб. 211

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 224-434-1813

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай Кръстев | Ясен Дараков

| Божидар Божков | Галина Петрова | Мирослав Балабанов | Елена 
Хотинова | Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | 
Анастасия Върбанова | Любомира Кривулева | Павел Хаджиев | Пролетина 
Николова | Борислав Михайлов | Александър Михов 
Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Сузана Илиевска | Марина Будинова
За реклама: 224-434-1813, 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. Мне-
нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

Юмрук за Бялата Златка
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БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ 
mihaylov@bg-voice.com

Сайтът Уикилийкс мина-

лата седмица обяви, че 

се е сдобил със съдър-

жанието на личния 

имейл на директора на 

ЦРУ Джон Бренън и през 

следващите дни ще публикува доку-

менти от него. В момента там са качени 

няколко файла с Бренън като автор. 

Сред тях са „Главоблъсканицата около 

Иран“, в който директорът съветва 

следващия президент на САЩ (става 

въпрос за Обама – б.р.) как да прегова-

ря със страната по най-добрия начин, 

и разузнавателни документи, които 

Бренън е писал през 2007 г.

Изтеклата информация включ-

ва писма, които топ разузнавачът е 

получил, включително от зам.-шефа на 

Комисията по разузнаване към Сената 

по отношение на методите на разпит с 

прилагане на побоища на специалните 

служби. В друг документ се включват 

номера за социално осигуряване на 

държавни служители.

Личният имейл на Бренън беше 

хакнат от младеж, който заявява, че 

се противопоставя на американската 

политика. Предполага се, че именно той 

е предоставил информацията на Уики-

лийкс. В момента ФБР води разследване 

на кибератаката. За младежа се знае, че 

живее във Великобритания и работи в 

комбина с още две момчета, които са от 

Америка. Тримата са почти връстници и 

все още нямат навършени 23 години.

В едно от писмата Бренън търси дос-

тъп до информация, докато е кандидат-

ствал за работа като съветник за борба-

та с тероризма към Белия дом. Все още 

не е ясно дали е изтекла информация, 

свързана с националната сигурност.

В официално изявление ЦРУ нарече 

публикациите „пре-

стъпление“. „Семей-

ството на Бренън е 

жертвата. Тази атака 

е нещо, което може 

да се случи на всеки и 

трябва да бъде осъде-

на, а не насърчавана. 

Няма индикации, че 

публикуваните до момента документи 

са секретни. В интерес на истината те 

изглеждат като документи, които би 

притежавало лице с интерес в сферата 

на националната сигурност“, се казва 

още в изявлението.

Всички документи са отпреди 2009 

г., когато г-н Бренън се присъедини 

към администрацията на Белия дом. 

Тогава той все още е работил в частния 

сектор. Писмо от 2008 г. от тогавашния 

сенатор Кит Бонд към негови колеги 

описва предложение за намаляване на 

ограниченията в техниките за разпит на 

американските служби, които към онзи 

момент ползват правилата на армията. 

Законопроект за предложението на 

Бонд ограничава ЦРУ да използва тех-

ники, забранени във военния наръчник, 

вместо да наложи на агентите от Ленгли 

да използват само описаните в него 

средства за разпит.

Макар да подкрепи решението на 

президента Обама да забрани използ-

ването на изтезания, Бренън е дъл-

гогодишен защитник на екстремните 

техники за разпит, като по думите му те 

носят ценна информация за службите.

 Джон Бренън

сн. Архив на BG VOICE

Какво източиха хакерите от пощата 
на Джон Бренън
Уикилийкс публикува писма на шефа на ЦРУ 
от времето, преди да влезе в екипа на Обама
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АЧО ВЛАДИМИРОВ 
vladimirov@bg-voice.com

Ученик и учител 

загинаха, след като 

маскиран мла-

деж нахлу с меч в 

училище в Швеция 

и започна да сече 

наред. Други двама души са тежко 

ранени и лекарите се борят за жи-

вота им. Нападателят е прострелян 

от полицията и също е в болница. 

След атаката в училището „Кронан“ 

в град Тролхетан настанала паника. 

Ученици и учители започнали да на-

пускат сградата с писъци, твърдят 

свидетели. Учител умрял от раните 

си на място, а двама ученици – 

на 11 и 15 г., и друг учител били 

откарани в болницата. По-късно 

по-големият ученик починал. Техен 

съученик разказва, че в началото 

всички решили, че това е някаква 

шега и дори искали да се снимат 

с нападателя. „Той носеше маска, 

черни дрехи и дълъг черен меч”, 

уточнява ученикът. Друг посочва, че 

маската била на герой от „Междуз-

вездни войни”. Говорителят на 

полицията Томас Фъксборг разказа, 

че нападателят се казва Антон 

Петерсон, на 21 г., носел няколко 

оръжия, включително „нещо като 

нож”. Фъксборг уточни, че полиция-

та произвела два изстрела, единият 

уцелил нападателя в гърдите.

Антон започнал да чука по 

вратите на класните стаи и посичал 

всеки, който му отвори. Очевидци 

обаче твърдят, че избирал жертвите 

си и не нападнал нито един етниче-

ски швед.

Антон живеел с родителите си в 

градчето от раждането си. Напо-

следък се увличал по патриотична 

литература. Споделял крайно не-

гативното си отношение към придо-

шлите в града имигранти от Африка 

и Азия. Някога изцяло шведско 

градче, днес почти половината 

жители на Тролхетан са имигранти. 

Училище „Кронан“ пък се е превър-

нало в изцяло имигрантско школо, 

чиито ученици не блестят с висока 

успеваемост. Тролхетан е индус-

триален град в Западна Швеция, на 

около 75 км северно от Гьотеборг.

Според шведските медии учили-

щето организирало среща сутринта 

за обсъждане страховете на учи-

телите, че школото има прекалено 

открит достъп – с кафене за въз-

растни, което означава, че не може 

се да контролира кой влиза. Напа-

дението било извършено именно 

в зоната на кафенето. В училището 

учат 400 деца – от предучилищните 

групи до горните класове. То е сред 

проблемните и се намира в район, 

където живеят много имигранти.

Макар и в по-малък вариант 

случилото се в Тролхетан напомня 

на касапницата, предизвикана от 

норвежеца Андеш Брейвик през 

2011 година в Осло. Мотивите и на 

двамата са свързани със сериозния 

процент имигранти нехристияни, 

които влизат в страните им. Докато 

Брейвик насочи гнева си към 

активисти на управляващата партия 

в Норвегия, обвинявайки ги, че се 

опитват да заличат етническото 

норвежко население, то Петерсон 

решава да действа директно срещу 

имигрантите в собствения си град.

Наблюдатели на процесите в 

Скандинавието очакват, че докол-

кото изразителите на антимюсюл-

манските настроения нямат своя 

партия и политическо представи-

телство, подобни самостоятелни на-

падения ще се случват и в бъдеще.

Шведският Брейвик
21-годишният Антон Петерсон окървави 
собственото си градче, където половината 
население вече са имигранти

Антон Петерсон

Селфи преди касапницата

Полицаи вардят входа на училище „Кронан“ след убийствата Местни жители палят бурканчета със свещи в памет на загиналите, сн. „Афтонбладет“
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Оперират Вежди Рашидов от 
образувание на гърлото
Министърът на културата Вежди Рашидов ще 

се оперира заради образувание на гърлото. 

Преди операцията той прекара няколко 

дни в най-близкия си приятелски кръг в любимия 

си ресторант. „Добре съм. Имам малък проблем с 

гърлото, но съм сигурен, че животът е пред мен”, заяви 

министърът. Проблемът при г-н Рашидов се получил 

през последния месец. Някои от близките му смятат, 

че напоследък напреженията около министъра са отключили развитието на 

здравословния проблем. „Тази омраза в България, която се лее в цялото публич-

но пространство, е безпощадна към всички, особено към публичните личности, 

и е убийствена за нацията”, заяви с мъка Вежди Рашидов. Той подчерта, че докато 

не преодолеем тази негативна енергия в себе си, обществото ще остане за дълго 

време разединено. А така нито една нация не може да върви напред.

Разложена дрога в джипа на 
полицейски шеф
Пакет с разложени наркотици са открити в 

служебен автомобил, ползван от дирек-

тора на Областната дирекция на МВР в 

Монтана, съобщи МВР. Преди около две седмици 

джипът „Хюндай Санта Фе“ показал технически 

дефект по време на шофиране. Той бил оставен 

за ремонт в служебната работилница на поли-

цейската дирекция. При проверка на работата 

на двигателя монтьорите отворили резервоара, където намерили пакет с вече 

разложено вещество. При полеви тест то реагирало на наркотици. Следствието 

по случая е установило, че автомобилът е отнет в полза на държавата от Окръ-

жен съд–Ямбол, а собственикът му – румънският гражданин Константин Роберт 

Фаркаш, бил осъден за контрабанда на 4 кг хероин. Наркотиците и автомобилът 

са конфискувани, а още през същата година джипът бил даден за ползване на 

дирекцията в Монтана. Вероятно наркотиците са останали от румънеца, който 

през 2013 г. изтърпял наказанието си и напуснал страната.

Труп в изборния ден
На зловеща находка в изборния ден се 

натъкнал жител на крайморското градче 

Свети Влас. В местност между града и 

курорта Елените мъжът е забелязал раница и раз-

пилени край нея човешки кости. Той веднага се 

обадил в полицията. Криминалистите извършили 

спешен оглед на зловещата находка. Намерени 

са документи за самоличност, но все още нямаме 

потвърждение дали те имат нещо общо с човеш-

ките останки, съобщиха от ОД на МВР–Бургас. 

Според запознати документите са на 38-годишен 

мъж с адрес в Сливен. Той няма криминални прояви и не е обявяван за издирва-

не. Тъй като става въпрос за човешки кости, на този етап е трудно да се говори 

за евентуална причина за смъртта, коментират разследващи. Сред вещите в 

раницата е намерен билет за междуградски транспорт с дата 22 март.

Нелегален мигрант 
виси от ТИР
Нова телевизия излъчи видео, изпрате-

но от зрители, на което се вижда как 

крак на човек виси от каросерията на 

камион. Видеото е заснето на 56-ия километър 

от магистрала „Тракия” в посока София. Ками-

онът е с турска регистрация. Предполага се, 

че става въпрос за трафик на хора, а висящият 

крак е на мигрант.

Софиянка направи мъжа си 
милионер
Двама щастливци си разделиха 

джакпота от над 3 милиона 

лева в тотото. Единият е овчар 

от петричките села и се казва Здравко 

Траянов. Другият е Петър Димитров. 

Той е на 43 години, компютърен спец. 

Съпругата му казала кои шест щастливи 

числа да попълни. Петър пуснал фиша 

в пункта на бул. „Гоце Делчев” и улица 

„Орехова гора” в столицата. Компютър-

джията напуснал фирма преди месец и 

започнал собствен бизнес. Началният 

капитал вече е осигурен. 

Вежди Рашидов
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Българите в Америка се 

оказаха незаинтересо-

вани или незнаещи за 

референдума в неделя 

и масово не отидоха до 

урните. Тези, които все 

пак го направиха, масово подкрепиха 

идеята да гласуваме електронно. Над 

94% гласуваха “за” това да се случи от 

3,587-те българи, които пуснаха бюле-

тина тук.

В Чикаго имаше разкрити рекордните 

шест секции за референдума. Всички те 

отвориха врати точно в 6 ч. сутринта. 

За първи път от години можеше да се 

гласува в двете български църкви тук.

Ранобудни граждани изразиха право-

то си на глас в секцията в “Св. София”, за 

която мнозина казваха, че  най-много се 

доближава като атмосфера до българ-

ската.

Председателят на комисията Петкана 

Георгиева следеше дали всички хора, 

които идват в секция „Дес плейнс“ №3, 

са наясно как да пуснат бюлетината за 

референдума. „Всичко върви като по 

вода. Посрещаме хората с усмивка и 

засега нямаме проблем. Имаме гости от 

външното министерство, които ни пома-

гат всичко да протече както трябва.” 

Избиратели имаше не само от Чикаго. 

Калин, неговата съпруга и двете им деца 

казаха, че са пътували два часа от Меди-

сън, Уисконсин, за да гласуват, защото 

при тях няма секция.

Млади хора също не липсваха. Люси и 

Николай казват, че подкрепят електрон-

ното гласуване. „Гласувам с „да”, защото 

е нещо ново и според мен няма да може 

да се крадат или купуват гласове”, казва 

Николай.

В “Св. София” гласуваха 130 души, от 

които 122-ма подкрепиха референдума.

В другата българска църква “Св. Иван 

Рилски” своя глас пуснаха 91 наши 

сънародници. 81 от бюлетините бяха 

в подкрепа на онлайн гласуването, 9 

– против. „ Аз реших днес да гласувам, 

защото смятам, че всички българи тук, 

в Чикаго, трябва да подкрепим гласува-

нето онлайн, с което да улесним хората, 

които не живеят тук и нямат достъп 

до изборна секция. И те да могат да 

Българите в САЩ на референдума 
– ентусиазирани, но малко
Ниска избирателна активност по въпроса “за” и “против” 
електронното гласуване

р

МИРОСЛАВ БАЛАБАНОВ
miro@bg-voice.com

Видео и информация от изборния ден в САЩ и 
Канада ще откриете в специалната секция “Твоят 
глас 2015” на www.BG-VOICE.com
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гласуват за когото искат”, казва Геновева 

Мартинова, която е една от младите 

гласоподавателки тук, в Америка.

Както и в двете църкви, така и в 

предградието Шилър парк по-висока 

избирателна активност беше отбеля-

зана в обедните часове. Там гласуваха 

74 души, само двама от тях бяха против 

референдума. „Да гласуват! Да гласуват 

и да очакваме промяната. Друго какво 

можем да направим? Нищо. Ако ние са-

мите не направим промяната, няма кой 

да ни я направи”, разпалено призовава-

ше сънародниците си Жечо Иванов.

Димитрина Иванаова е пуснала 

своята бюлетина също в Шилър парк 

с надежда: „Гласувах с надежда да се 

променят нещата в България, което не 

знам дали ще се случи скоро, но тайно 

се надявам да стане.” 

На плазата Oak Lee в Дес Плейнс 

отново бяха разкрити две секции една 

до друга. Там своя глас дадоха общо 

282 души. Далеч от 1400-те на миналите 

парламентарни избори. И тук над 90% 

подкрепиха референдума. 

В неделния ден през търговската пла-

за минаха много българи, които отказа-

ха да отидат до урните. “Ами не, няма да 

гласувам, защото нищо не правят – и да 

гласувам, няма смисъл”, каза Десислава 

Димитрова.

Други пък бяха дошли, но без валидни 

документи. “Дойде една жена, много й 

стана неприятно, имаше желание, и то 

много, но й обяснихме, че не може да 

гласува. Просто това са изискванията”, 

обясни секретарят на СИК „Дес плейнс“ 

№2 Цветелина Димитрова.

Някои пък бяха упорити – дошли без 

документи, но не се отказаха. “Те се 

върнаха и донесоха своите документи, 

за да гласуват.”

Повечето наши сънародници, решили 

да изразят правото си на глас, бяха 

положително настроени към евенту-

ална промяна и опция за електронен 

вот. “Искам да ми е улеснен начинът на 

следвашите гласувания извън държава-

та”, казва Сашо, който живее в Чикаго.

Други бяха разколебани – като Ва-

лери Данков. “Аз съм раздвоен между 

другото, защото мисля, че е хубаво да се 

дойде да се гласува. Вътре в кабинката 

ще взема решение как да гласувам.”

Но като цяло у хората тук не липсва-

ше и ентусиазъм за промяна. В двете 

секции 267 души гласуваха в подкрепа 

на онлайн гласуването, 15 бяха против – 

съотношение, типично за цяла Америка.

“Има огромно значение моята бю-

летина”, казва Георги Станчев, който е 

емигрант от 18 години. “Но съзнателно 

ни отхвърлят, съвсем съзнателно ни 

отхвърлят. Не може два и половина 

милиони българи да живеят по целия 

свят и да има толкова малко гласуващи, 

а в Турция да има толкова хора – винаги 

да има толкова голяма активност.” Но не 

и този път. В южната съседка бяха раз-

крити само 7 секции, където своя глас 

дадоха рекордно малкото 222-ма души 

– ярък контраст на десетките хиляди на 

други избори.

ХРИСТИНА ТИШЕВА
hristina@bg-voice.com

315 души дадоха своя глас в 

две секции в Ню Йорк. 18 

от тях бяха срещу онлайн 

гласуването. Хората дойдоха 

в дъжда, надявайки се, че това ще им 

е за последно. „Гласувах, за да имам 

опцията следващия път, когато трябва 

да гласувам, да не идвам в 7 часа 

сутринта”, казва Борис Павлов, който 

живее в САЩ от 2 години.
Владимир Станишев, който е от 24 

години тук, си обяснява ниската изби-
рателна активност със забързаното 
всекидневие в Америка. „Хората имат 
грижи. Имат една неделя. Ако могат да 
гласуват електронно, според мен ще 
се повиши участието в гласуването.”

Дошлите да гласуват имаха катего-
ричен отговор на въпроса дали ими-
грантите трябва да гласуват – въпрос, 
който винаги е тема на горещи дебати 
преди избори.

„Всички сме българи и всички сме 
равни”, казва Александра Стоянова, 
която от 4 години живее в САЩ.

„Ако нещо се промени, ще се 
върна следващата година, обаче няма 
изглед за такова нещо”, твърди Сашка 
Якимова, която е прекарала послед-
ните 15 години тук.

С две години повече от нея в Аме-
рика е Станимир Костов: “Бих казал 
на тези, които се съмняват в заинте-
ресоваността на хората в чужбина, 
да се поинтересуват каква част от 
капиталите, които влизат в България, 
идват от българи, които живеят зад 
граница.”

А тези капитали са около един 
милиард лева според икономисти. 
Имигрантите са най-големият частен 

инвеститор в България години наред.
Денят на референдума в Ню Йорк 

мина без проблеми, но не без съмне-
ния.

Хора нямаха достатъчно инфор-
мация и упрекнаха правителството. 
„Създава се впечатлението, че партии-
те почти нарочно не доставят доста-
тъчно информация на избирателите за 
референдума”, казва Станимир Костов.

Главният аргумент срещу електрон-
ното гласуване е, че предпоставя 
много възмжности за манипулации.

Не срещнахме човек, който да 
е съгласен с тази теза или поне да 
смята, че това е достатъчно, за да 
не се разреши на хората да гласуват 
дистанционно.

„До момента виждаме, че има доста 
измами. Не искам да споменавам. Вие 
добре знаете хората с автобусите. Така 
че... аз няма от какво да се притесня-
вам”, обяснява Росен Вълчев.

“Хората, които не искат дистан-
ционно гласуване, са тези, които са 
окупирали властта в България и които 
ни пият кръвта вече 25 години”, казва 
Сашка Якимова.

Мирослав Георгиев, който живее в 
САЩ от 7 години, смята, че измамите 
са възможни и сега. „Това може да 
бъде софтуерен проблем по същия 
начин, по който някой може да отиде 
и да смени бюлетините в тази урна.”

Мирослав дори има идея как елек-
тронното гласуване да бъде най-по-
лезно – трябва българите в чужбина 
да могат гласуват по същото време 
като сънародниците си в родината 
независимо от часовата разлика. „В 
момента, в който избирателите отиват 
до най-близката секция, вече по бъл-
гарската национална телевизия тече 
пресконференция на победителите в 
изборите, което е обезкуражаващо.”

„Гласувам сега, за да не 
идвам другия път в 7 часа”

Изборните секции в Чикаго и цяла Америка останаха празни в неделя
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Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

 Офис тел.1847 269 1649. 1100 W. Northwest Hwy,
Mount Prospect, Il 60056 

За пациенти със занижени доходи минимална цена
за ехографски тестове: $ 87

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

 Максимална успеваемост при следните групи заболявания:
- Нарушена обмяна на веществата, фиброзни образования или хормонален дисбаланс. 
   Избегнете трайните, неприятни странични ефекти от употребата на хормонални 
   препарати!
- Чернодробни проблеми, бъбречни и жлъчни камъни, повишен холестерол в кръвта
- Кистозни образования на млечните жлези или яйчниците. Избегнете сериозни разходи 
   от предстояща операция!
- Разширени вени или начален тромбофлебит, дископатии и мускулни травми
- Мигрена, хронично главоболие , повишено кръвно налягане и специфични 
   неврологични синдроми.

откриване на бъбречни и жлъчни камъни, кистозни и фиброзни 

Ефективно лечение
на хронични заболявания

с Алтернативни Методи Тарантино протестира срещу 
полицейското насилие

Кинорежисьорът Куентин Таранти-

но се включи в протестен митинг 

и шествие на стотици хора в Ню 

Йорк срещу полицейското насилие. 

Той долетя от Калифорния, за да участ-

ва в проявата заедно с американския 

философ, писател и борец за граждан-

ски права Корнел Уест. „Аз съм съвес-

тен човек. Ако видиш как се извършва 

убийство, трябва да се изправиш и да се 

противопоставиш на това. Тук съм, за да кажа, че съм на страната на жертвите“, 

каза двукратният носител на „Оскар“. Демонстрантите се събраха в Уошингтън 

скуеър парк в Манхатън, след което изминаха 3 км до Шесто авеню. Говорители 

на протеста заявиха, че искат справедливост за хората, убити от полицията. 

Няколко демонстранти бяха арестувани по време на митинга.

Искат екстрадицията на 
хакерски бос

Департаментът по правосъдие повдигна обви-

нение срещу Андрей Гинкул, 30-годишен мъж, 

за когото се смята, че е ръководил мащабна ха-

керска група, обединяваща злосторници от целия свят. 

Гинкул бе арестуван наскоро в Кипър и американските 

прокурори искат екстрадицията му. Следователите 

предполагат, че Гинкул и съмишлениците му са изпра-

щали спам съобщения, които са подмамвали хората 

да отварят заразни приложения. Използвайки този метод, през 2012 година те 

са успели да откраднат от фирмата „Penneco Oil“ в Пенсилвания $3.5 милиона, 

които са превели в банкови сметки в Беларус и Украйна. Компютърните специа-

листи от Dell първи са открили компютърната програма за кражба на банкови 

данни през 2010 година. По-рано през тази година изследователи от Dell са 

обединили сили с органите на реда и са получили законово разрешение да 

хакнат ботнета. В момента мрежата от заразени компютри е вече под контрола 

на организация, наречена The Shadowserver Foundation – малко известна група 

от професионални хакери, които работят доброволно, за да бъде интернет по-

безопасен за потребителите.

Обама смени човека, отговарящ за 
„Ислямска държава“

Президентът Барак Обама назначи ветерана 

от Ирак Брет МакГърк за специален пред-

ставител, координиращ кампанията срещу 

радикалната групировка „Ислямска държава“. Според 

текста на официално изявление от Белия дом МакГърк 

ще замени на поста генерал Джон Алън, които излиза 

в оставка. Причините за тази оставка не се съобщават, 

но запознати считат, че тя е свързана с неочакваната 

руска операция в Сирия, която се оказа много по-

ефективна от водената досега от Америка и съюзниците й.

Един загина при стрелба в Нешвил

Един човек беше убит, а три-

ма са ранени при стрелба 

в кампуса на Държавния 

университет на Тенеси в столица-

та Нешвил. Престрелката е била 

провокирана от спор при игра 

на зарове в открит двор, заяви 

полицията. Тримата потърпевши 

бяха откарани в болница.

Седмица по-рано трима души 

бяха простреляни по време на 

купон в къща близо до кампуса на същия вуз.

Пчели провалиха полет на 
„Американ еърлайнс“

Стотици пасажери без билет нахлуха в самолет в Тексас, нарушавайки 

летищните правила. Но тези пътници 

дори не бяха хора, а пчели. Инциден-

тът предизвика отлагане на полет на компа-

нията „Америкън еърлайнс“. Пилотът на само-

лета видял как пчела майка влиза в самолета, 

който чакал да излети от международното 

летище на Далас. Скоро след това в самолета 

нахлул целият кошер, а на хората, намирали 

се на борда, се наложило да напуснат въздуш-

ния съд, без дори да вземат багажите си.

Андрей Гинкул

Брет МакГърк
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Най-скучните избори 

с най-апатичния 

електорат – така 

може да се обобщи 

отминалата неделя 

за България. В цялата 

незаинтересованост на населението от 

участие във вота все пак имаше един 

печеливш – Бойко Борисов. Той успя не 

просто да затвърди почти едноличното 

управление на партията си в огромната 

част от страната. ГЕРБ постигна това, 

което досега никой не бе постигал, 

дори Иван Костов, дошъл след фиаско-

то на Жан Виденов – разгром над БСП. 

Ако тази тенденция се запази, а засега 

няма изглед да се случи нещо друго, то 

на следващите парламентарни избори 

наследницата на някога мощната БКП 

ще е вече джудже, което ще мери сили 

с партиите от миманса – ВМРО, „Атака“, 

НФСБ…

Все пак имаше един момент в избор-

ния ден, който прикова вниманието на 

наблюдателите –

ще се случи ли
електронното гласуване

в България. Докато из мрежата агитките 

„за“ и „против“ интернет вота започна-

ха ударно да си разменят постове във 

фейсбук още от ранни зори в неде-

ля, първата новина, която се появи 

сутринта, бе тематична и удари точно в 

десетката. Сайтът на ЦИК блокира. Пър-

воначално от избирателната комисия 

твърдяха, че не може и дума да става за 

атака на хакери, защото към страницата 

имало голям интерес от близо и далеч 

и сървърът не успявал да насмогне на 

потребителите. Към обяд обаче вече 

трудно можеше да се опровергава 

очевидното – сайтът е хакнат, сякаш по 

поръчка, за да се докаже колко лесно 

може да се манипулира и едно евенту-

ално електронно гласуване в бъдеще.

Страхът, че тази хакерска атака ще уп-

лаши избирателите и те в крайна сметка 

ще гласуват с „не“ на референдума за 

електронния вот, се сбъдна, но отчасти.

Избирателната активност бе ниска, но 

мина 20%, което все пак задължава На-

родното събрание да разгледа въпроса 

за електронния вот. Това не значи, че 

парламентът е длъжен да го одобри, а 

само да разгледа темата. Наблюдатели 

отсега очакват, че именно това и ще се 

случи – депутатите ще се упражняват 

по въпроса, накрая ще отсъдят, че да 

се гласува по интернет е опасно, подир 

което ще отхвърлят идеята. До редак-

ционното приключване на броя в ЦИК 

бяха преброени 93.7% от бюлетините. 

Гласувалите с „да“ на референдума са 

72.36%, а с „не“ – 27.64%.

Но да се върнем към

резултатите от изборите

ГЕРБ победи на кметските състезания 

в 11 от областните центрове, но само 

в два от тях – Бургас и Габрово, упра-

вляващите имат мнозинство в общин-

ския съвет. На първи тур са избрани 

кандидатите на ГЕРБ за кмет в София, 

Варна, Бургас, Благоевград, Велико 

Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, 

Смолян и Ямбол. Единадесетата победа 

е в Кюстендил, където ГЕРБ е в широка 

коалиция, подкрепяща досегашния 

кмет Петър Паунов – несменяем от де-

сетилетие. Партията на Бойко Борисов 

има мнозинство в общинските съвети 

в Бургас – 51.64%, и в Габрово – 53.04%. 

Там победилите градоначалници са 

с внушителни проценти: Димитър 

Николов в Бургас с 84% подкрепа, а 

Таня Христова в Габрово с 68,4%. Във 

Варна ГЕРБ печели 36.37% от местата в 

общинския съвет, подкрепата за Иван 

Портних е 62.86%. Във Велико Търново 

местата за ГЕРБ в съвета са 41.47%, а 

вотът за кмета Даниел Панов е 66.37%.

В Кюстендил подкрепата за общин-

ската листа на ГЕРБ е 42.7%, а за спече-

лилия на първи тур Паунов – 59.3%. В 

Русе спечелилият с 52.69% кмет Пламен 

Стоилов от ГЕРБ може да разчита на 

подкрепата на 36.8% от съпартийците 

си в общинския съвет. Листата на ГЕРБ в 

Столичния общински съвет е подкре-

пена от 42.2% от софиянци, докато 

Йорданка Фандъкова събра 59.37%. 

В Ямбол кандидатът Георги Славов 

спечели кметската надпревара с 54.8% 

от гласовете, а общинските съветници 

на ГЕРБ са с дял от 42.4%. В Благоевград 

кандидатът на управляващата партия 

Атанас Камбитов спечели убедително от 

първи тур с 56.74% вот, докато общин-

ските съветници в местния парламент 

са с дял 19.4%.

При кандидатите на РБ за кметове и 

общински съветници съотношението е 

обратно – в местните съвети РБ е пред-

ставен с двойно по-висока подкрепа от 

кандидатите, отиващи на балотаж. Близ-

ки резултати за кандидата си Хасан Азис 

и общинската си листа постига ДПС в 

Кърджали – там Азис,

превърнал се в почти
доживотен кмет

спечели с 59.4%, а ДПС има мнозинство 

с 54.7% в общинския съвет. Друг вете-

Изборите започнаха с хакери, 
свършиха с шоуто на Сидеров
При пълна апатия българите си избраха пак ГЕРБ

Кметове с „доживотен“ мандат: Димитър Николов в Бургас, Хасан Азис в Кърджали, Петър Паунов в 
Кюстендил 
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ран е Златко Живков с неговите четири 

досегашни мандата в Монтана, сега бе 

подкрепен с 54.5%.

За предстоящата неделя остават 14 

балотажа. В Плевен Георг Спартански, 

който получи 34.2%, се изправя срещу 

Димитър Стойков – 29.2%; във Враца – 

Калин Каменов от ГЕРБ с 38.6% в битка 

срещу независимия Николай Иванов и 

минимална разлика от 1%; в Разград – 

независимият кандидат Денчо Бояджи-

ев с 27.5% и издигнатият от ГЕРБ Ва-

лентин Василев – с 28.4%; в Силистра 

Юлиян Найденов от ГЕРБ с 45.5% 

излиза срещу Александър Сабанов с 

21.7%, номиниран от широка коалиция; 

Добрич – Детелина Николова от ГЕРБ с 

47.8% е срещу Йордан Йорданов  с 

19.2%, кандидат на Реформаторския 

блок; Търговище – Дарин Димитров 

от ГЕРБ е с 38.7% срещу 27.1% за Емине 

Якубова от ДПС; Сливен – Стефан Радев 

от ГЕРБ с 35.1% излиза срещу Кольо 

Милев от БСП с 33.5%; Перник – канди-

датът на ГЕРБ Вяра Церовска е с 40.7% 

пред Ерик Рангелов с 20.7%; Ловеч 

– Минчо Казанджиев от БСП е с 32.8% 

срещу Корнелия Маринова от ГЕРБ с 

37.6%; Пазарджик – Найден Шопов 

от ГЕРБ е със 17.2% срещу независимия 

Тодор Попов с 44%; Пловдив – канди-

датът на ГЕРБ Иван Тотев е получил 

39.5% и излиза срещу Славчо Атанасов 

с 21%; Хасково – настоящият кмет 

Георги Иванов е с 30%, а кандидатът 

на ГЕРБ Добри Беливанов с 48%; Видин 

– от коалиция „Единни за промяна” е 

Росица Кирова с 26%, а кандидатът 

на ГЕРБ Огнян Ценков е с 21%; Шумен – 

Любомир Христов от ГЕРБ с 38% излиза 

срещу кандидата на БСП Иван Иванов 

с 18%.

Докато в „Арена Армеец“, където се-

кционните комисии трябваше да отче-

тат протоколите от изборите, се случи 

същото като при всеки вот – огромни 

опашки от чакащи с часове, припад-

нали хора и скандали, истинското шоу 

се разигра в самия център на София. 

В края на изборния ден Волен Сиде-

ров реши да се разходи до НАТФИЗ, 

за да издири там някакъв студент, 

който седмица по-рано го бил ударил. 

Лидерът на „Атака“ нахълта в театрал-

ната академия с депутатската си карта 

в ръка, гарантираща му имунитет, и за 

нула време събра около себе си всички 

налични студенти, всички свободни 

софийски полицаи и всички налични 

тв камери. Националните телевизии 

приключиха с отразяването на избори-

те и се заеха с

Шоуто на Сидеров

Баш националистът започна да из-

дирва в НАТФИЗ някой си студент Емил 

Георгиев. Бъдещите артисти започнаха 

да скандират изразително „Молим ви 

да напуснете Академията”. Пристигнаха 

полицаи, които Сидеров обвини, че 

защитават „побойника“. Членове на 

„Атака” влязоха в пререкания с ректора 

на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев и 

с актьора Христо Мутафчиев. По някое 

време към агитката се присъедини и 

една уплашена жена, у която присъст-

ващите разпознаха министърката на 

вътрешните работи Румяна Бъчварова, 

както и шефът на СДВР Младен Мари-

нов.

В един момент камерите показаха как 

полицията извежда Сидеров и придру-

жаващите го депутати. Докато унифор-

мените изчакваха да дойде специална 

кола за височайшия депутат от „Атака“, с 

която да го отведат, мъж в черно, обър-

кан в началото с полицай, се нахвърли 

на политика. Успя да му забие силен юм-

рук в лицето, последван след няколко 

минути и от шамар зад врата, автор на 

който бе друг от хората наоколо. В след-

ващия момент камерите вече излъчваха 

бразилски сериал – Сидеров с капчица 

кръв по лицето, обгрижван от току-що 

пристигналата му жена Деница Гардже-

ва, която разплакана го успокоява.

Театърът продължи с отвеждането на 

депутата. „Волен Сидеров се намира на 

безопасно за него и за хората място”, за-

ключи главният секретар на МВР Георги 

Костов. Последната сцена бе с главния 

прокурор Сотир Цацаров и премиера 

Бойко Борисов. Първият обяви, че ще 

поиска от депутатите да му позволят 

арестуването на Сидеров. Вторият с 

театрална поза обеща да предложи 

промени в конституцията, с които депу-

татският имунитет да отпадне напълно.

Прочее на скучни избори понякога 

един Сидеров никак не е излишен. Хем 

отвява вниманието от злободневните 

теми, като например увеличаването на 

цените на купища стоки с измисления 

нов данък „вредни храни“, хем забавля-

ва народа в иначе най-бедната страна в 

Европейския съюз.

Една и съща картина на всички български избори – чакащи с часове, често на студа, възрастни хора с чували, 
в които са бюлетините и протоколите от секционните комисии

 Имаше избиратели и за Путин, и за Чък Норис

Понабит депутат с имунитет

сн. „Банкер“

сн. „Оф нюз“

Дали Волен Сидеров би си 

позволил да действа по 

същия начин, ако беше част 

от Конгреса. Политическият 

имунитет в Америка е непознато поня-

тие. Конгресмените не са по-различни 

от обикновените хора и отговарят 

пред закона по абсолютно същия 

начин. 

Професорът по конституционно 

право от Northwestern university в 

Чикаго Андрю Копълман обясни в BiT 

Новините как конгресмените не могат 

да се скрият зад политически защити: 

“Ако някой от тях излезе на улицата 

и, да речем, реши да удари някого по 

лицето, той ще бъде съден точно като 

всеки друг гражданин”, обяснява той. 

Нарушаването на общесвения ред 

или неспазването на указанията на 

униформен служител на реда отново 

водят до същите последствия. Защита 

има само за думите на конгресмени-

те, изречени по време на заседание. 

Напуснат ли залата на Конгреса обаче, 

те губят протекциите си и подлежат 

на арест.

Разследването срещу политиците 

в Америка също протича по обичай-

ния начин. Няма неща като указ от 

главния прокурор или произнасяне 

на Народното събрание, каквито са 

процудерите в България. Не са нужни 

допълнителни документи или запове-

ди от съда и прокуратурата.

 Копълман с усмивка обясни, 

че тук никой не си е помислял да про-

кара закон, с който да се даде защита 

на политиците: ”Подобен опит би бил 

много глупаво решение. Такова пред-

ложение би значело, че някой има 

намерението да извършва престъпле-

ния в бъдеще.” Всъщност експертът 

обясни, че конгресмените все пак 

имат някаква форма на протекция. Тя 

е срещу така нарачения граждански 

арест. Популярен такъв случай е, кога-

то през 2008 година четирима активи-

сти се опитаха да арестуват съветника 

на тогавашния президент Джордж 

Буш – Карл Роув. Те бяха задържани от 

полицията, а Роув беше освободен на 

мига. 

България не само е далеч от граж-

данския арест и от отпадането на 

политическия имунитет като понятие, 

ами е и на съвсем друго ниво, щом 

става дума за присъда на високопос-

тавени политически фигури. Като Род 

Благойевич, бившия гувернатор на 

Чикаго. През 2011 година той е осъден 

заради това, че се е опитал да изтъргу-

ва освободеното от избрания за пре-

зидент Барак Обама място в Конгреса. 

И никакъв имунитет не го спасява 

от това да бъде изпратен във феде-

ралния затвор в Колорадо, където да 

излежи 14-годишната си присъда. 

Защитени ли са  
политиците в Америка?

ПАВЕЛ ХАДЖИЕВ
pavel@bg-voice.com
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ГАЛЯ ГОРАНОВА

Алекс, какви тайни раз-

криваш в книгата си 

„Тайната история на 

Мерах”, която излезе 

наскоро във Фран-

ция?

В книгата описвам историята на 

чове ка, който се превърна в символ 

на новия тероризъм. Примерът му 

продължава да се цитира в пропаганд-

ните видеоматериали на „Ал кайда“ и 

„Ислямска държава” в YouTube. Мерах 

е олицетворението на тероризма 3.0, 

проповядван от иде олога на „Ал кайда“ 

Ал Сури в неговия наръчник от 1,500 

страници, четен и разпространяван 

сред джихадистите от 2005 г. насам. 

Това е тероризъм от ново поколение, 

low-cost тероризъм, кой то не струва 

скъпо. И в който воини те на Аллах сами 

избират мишените си. Замисълът е да 

има все повече атента ти, малки, но чес-

ти, със силен отзвук в медиите. С идея-

та да се предизвика от ветна реакция и 

да се стигне до сблъсък с европейците. 

Това е крайната цел. С идеологията ме 

запозна лидерът на „Ал кайда“ в Ев-

ропа, който понастоящем се намира в 

затвора „Зеница” в Босна. Не става дума 

да се стигне само до Виена, както на 11 

септември 1683 г., а да се по кори Рим. 

Книгата описва света на джихадистките 

бойци като Мерах, в който ислямът 

се смесва с престъпността. Както ги 

наричат във Франция, „ислямопрестъп-

ници”. Чрез въоръжените си действия 

те си купуват идентичност, стават някой 

друг, добиват мощ, която им позволява 

да разполагат с живота на другия. Ми-

шените са прецизно подбрани. Евреи, 

спортни събития и мюсюлмани на 

военна и полицейска служба. В книгата 

си описвам и оперативното състояние 

на западните служби, които са напълно 

задминати от събитията и много скоро 

ще бъдат заменени от самоорганизира-

щи се народни милиции.

От нападението срещу редакция та 

на „Шарли ебдо” до сега атен татите 

във Франция не стихват. Способни 

ли са френските служби да противо-

действат ефективно на тази заплаха?

Премиерът Валс каза неотдавна, че 

истината не бива да се премълчава, 

и призова французите да свикват с 

те роризма в бъдеще. Това е новата 

„нормалност” на Франция. Това, което 

констатирам, е, че явно уроците от 

терористичните атентати на Мерах не 

са научени. По време на разследване-

то бяха открити сериозни пропуски. 

Оттогава се случиха цяла поредица 

атентати в Брюксел, „Шарли ебдо”, Вил-

жюиф и едно показно обезглавяване в 

Изер преди два месеца. Без да броим 

про бивните атаки. Това вече е много. 

За почне ли рязане на глави във Фран-

ция и в Европа по религиозни причи-

ни, явно проблемът е сериозен. Как е 

възможно да разпоредиш подслушване 

на родителите на братята Куаши, при 

положение че те са починали преди 20 

години?! Нас коро стана ясно, че Глам 

(убиецът от Вилжюиф) е живял в една и 

съща коопе рация с братята Куаши и че 

приятели те на Мерах са го снабдявали 

с оръжие, доставяно от Сирия. Служ-

бите са наблюдавали всички тези лица 

и въпреки това те успяха да извършат 

убийства или да избягат в Сирия... 

Проблемът е, че полицейската адми-

нистрация е пирамида. Оперативните 

полицаи ра ботят много добре на терен, 

както се видя в случая с Мерах. Само 

че нагоре се къса сътрудничеството с 

дирекцията в Париж и между отдел-

ните служби. Има и едно абсолютно 

непознаване на радикалния ислям и 

на неговата идеоло гия. Полицаите на 

терен нямат време да се занимават с 

Български емигрант описа пътя на тероризма
Ислямът не може да се реформира, а политкоректността ще доведе до 
още атентати на Запад, смята писателят Алекс Йорданов

Алекс Йорданов
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тази теократична война, а решаващите 

фактори в Париж не знаят как. Към това 

се добавя и чис то политическата стра-

на на въпроса. Проблемът се прикрива, 

за да не бъде понесена отговорност 

за него. Същото забелязах и в Бълга-

рия при срещата ми със задържания 

Фриц-Жоли. Карайте да върви, всичко е 

наред. Не, не е наред. Проблемът вече 

се е настанил тук, а властта се прави 

на сляпа. Също в Македония и в Босна. 

Последните инциденти в тези страни не 

са просто изолирани акции, а началото 

на сериозна конфрон тация в Европа.

Какво не разбират службите по от-

ношение на ислямския тероризъм?

Малцина се интересуват от тези 

въпро си. А има много умни хора, 

които пишат цели книги за това, като 

професор Жил Кепел от Университета 

по политически науки в Париж или 

международния кон султант Самюел 

Лоран, който пише за в. „Монд”. Двамата 

издадоха великолеп ни трудове за това 

как функционират терористичните 

мрежи, само че никой не им обърна 

внимание. В същото вре ме е пълно с 

многознайковци, които ще ти обяснят 

всичко за живота, какво е това ислями-

зъм, как младежта пропада, република-

та загива и прочие глупости. А никой не 

обяснява как мислят тези хора.

А как мислят те?

Ако обследваме внимателно всички 

по-мащабни атентати дотук, ще ви дим, 

че следват дословно наръчника на Абу 

Мусаб ал Сури, убит в Алепо през 2014 

г. Целта е да бъдат разрушени запад-

ните общества и радикалният ислям да 

се наложи като решение. Всичко вътре 

е описано с поразителна точност, вклю-

чително мишените на бъдещите атен-

тати. Тактиката е напълно избистрена, 

остава само да се приложи на практика. 

Според този теологичен наръчник 

джихадистите трябва да са автономни и 

непредвидими, оставена им е свобода-

та сами да изграждат оперативните 

си мрежи съобразно средата, която 

обита ват. В документа Ал Сури посочва 

и ми шените на Запад: това са мюсюл-

маните „предатели”, които служат в 

армията на „неверниците”, също така 

евреите (но не и синагогите), както и 

спортни събития, които привличат мно-

го хора. И ако проследим атентатите 

дотук – от Мерах в Тулуза през братята 

Църнаеви в Бостън, Немуш в Брюксел, 

та до Кулибали-Куаши във Франция, 

ще ви дим, че всички следват дословно 

тези инструкции. Вече не говорим за 

теро ристични групировки, а за сложни 

мре жи. Фалшивите паспорти може да 

са на едно място, оръжието – на друго. 

Хора та не се познават помежду си, но 

съще временно са във връзка. Не може 

да се идентифицира шефът сред тях. 

Това са разни разклонения от авто-

номни бой ци. Но за да пристъпиш към 

действие, трябва все пак нещо да ти 

прищрака в главата, да отговаряш на 

определен профил. Затова се разчи-

та на бройка та. Ние така и не знаем 

колко точно са французите в „Ислямска 

държава” – 1,000 ли, 2,000 ли, но това е 

без значение. И 10 стигат, за да предиз-

викат тотален хаос в страната. Пробле-

мът е, че хората не разбират исляма. 

Крайно време е да за режем политко-

ректността и да започ нем да казваме 

нещата такива, каквито са. А не след 

всеки атентат лидерът на мюсюлман-

ското вероизповедание във Франция 

г-н Али Бубакер да излиза и да разпра-

вя, че – виждате ли – ислямът не бил 

виновен. Не знам дали е виновен, но 

не виждам да има терористи католици, 

будисти или православни. Има една ан-

глийска поговорка: „Когато има много 

гнили ябълки, значи има проблем с 

гради ната.” Не може вечно да се оправ-

даваш, без да погледнеш какво има в 

градината. Трябва да разберем, че в 

исляма има непо клатими догми. Тези, 

които го изповяд ват, никога няма да 

тръгнат срещу ис ляма, дори и да водят 

светски живот, да ходят по дискотеки, 

да не влизат в джамии и пр. Никога 

няма да тръгнат срещу семейството си, 

срешу религията. Което видяхме и в 

случая с „Шарли ебдо“. Да, можем да се 

смеем на всичко, но не и на Пророка. 

Но това вече е из ключение! Някак си 

не разбираме, че те така са устроени, 

не могат да разсъжда ват по друг начин. 

Тези хора са готови на всичко, не им 

пука. Западният човек трудно разбира, 

че за тях животът не значи нищо. Ако 

човек влезе във фейс бук, ще разбере, 

че смъртта за тях е нещо като дълг. 

Имат девизи от рода на „Всяка крачка в 

живота е крачка към смъртта” или „Не 

ми пука за живота, искам да се възнеса”. 

За тях е привилегия да умрат. Все неща, 

които ние с вас не можем да разбе-

рем. Нито пък френски те, английските 

или българските служби и политици. 

Преди да бъде убит, Мерах казва: „Аз 

обичам смъртта така, както вие обичате 

живота!”

Откъде идва този неистов стремеж 

към смъртта – от религията ли?

Как си представяте някой европей-

ски политик да каже на мюсюлманите: 

реформирайте си религията! Никога! 

Това е равносилно на политическо 

самоубий ство. А това е реалността. 

Веднъж в миг на просветление същият 

този Али Бубакер каза в едно телевизи-

онно преда ване: „Ислямът е идеология.” 

Което ще рече политическа идеология. 

Разликата между нас (европейци, ки-

тайци и пр.) и мюсюлманите е в това, че 

при тях рели гията е пропита в самата 

тъкан на живота. В мюсюлманския 

свят не можеш да вземеш нито едно 

важно решение, без да се съобразиш с 

Корана или с религията. Ти не можеш 

да се ожениш, да се нахраниш, да 

извършваш банкови операции, без да 

спазиш религиозната традиция. Тя е 

са мият живот. И в това е фундаментал-

ната разлика между 80% от планетата 

и останалите 20%. Дори светските хора 

в Египет, които имат нормални семей-

ства, децата им ходят на училище, 

же ните могат да завършат университет, 

дори те, когато трябва да вземат важно 

житейско решение, се позовават на 

рели гията, която е интегрална част от 

жи вота. И в края на веригата стигаме до 

Мохамед Мерах, Кауши, Кулибали и т.н. 

И това никой не го разбира, защото ние 

с вас сме възпитани другояче, израсли 

сме в друго общество. И това нераз-

биране се отнася както за политиците 

ни, така и за службите.

В този смисъл може ли да се гово-

ри за война на религиите, на христи-

янския срещу мюсюлманския свят?

Да, война с част от тази религия. 

По време на диктатурите в Арабския 

свят през 70-те този проблем не 

съществува ше. Защото религията бе из-

тласкана на заден план. Саддам Хюсеин 

вкарваше хора в затвора за това, че 

прекалено се мо лят. Насър и Мубарак 

също се бореха с религията. За да се за-

държат на власт в един динамично про-

менящ се свят, осо бено след цифровата 

революция, някои режими на Арабския 

полуостров имат интерес да подхран-

ват ислямския тероризъм и плашат 

за това. Преди вре ме бях в Саудитска 

Арабия на световна конференция за 

борба срещу тероризма, забележете, с 

участието на всички тайни служби. Това 

е все едно да органи зирате междуна-

родна конференция за кражбите на 

коли в България! Виц! Не е за вярване, 

но в центъра на Рияд мо жете да видите 

офиси на организации, обявени за 

терористични от САЩ и ЕС! И никой 

не пита защо! Това е ужася ващ двоен 

стандарт, който поощрява насилието. 

Да речем, че сега „Ислямска държава” 

се издържа от собствени приходи, но 

преди това кой я финансираше, кой 

плащаше за тренировъчните лаге ри, за 

оръжието?

Има ли лагери за подготовка на 

джихадисти в България и знаеш ли 

нещо за дейността им?

Не. Но познавам лично двама туни-

зийци, които са идвали на обучение 

тук. Не ми казаха къде точно. Вероятно 

и сами не знаят къде именно са ги от-

вели. Били са общо група от дванадесет 

души от Западна Европа, Босна и Алба-

ния. Тренирали са ги във вътрешността 

на някаква къща. Страхували са се от 

дронове.

В саудитската столица е възможно до седалището на терористи да се провежда антитерористична 
конференция
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ТЕЛЕГРАФ CANADA
Трюдо спира ударите срещу 
„Ислямска държава“

Канада спира участието си във въздушни-

те удари срещу „Ислямска държава” и ще 

подкрепя сирийските бунтовници, които 

се борят срещу джихадистите. Това е едно от 

първите решения на новия премиер Джъстин 

Трюдо след изборната победа на неговата Ли-

берална партия. Канада променя и политиката 

си към бежанците – тя ще отвори границите си 

и до края на годината ще приеме 25 хиляди миг-

ранти. В момента Отава участва във въздушните 

удари на водената от САЩ коалиция с шест изтребителя. Те ще бъдат изтеглени. 

Край на участието в бойната кампания срещу „Ислямска държава” беше предиз-

борно обещание на либералите.

Лидерът на сепаратистите 
в Квебек подаде оставка

Лидерът на сепаратистката партия „Квебекски 

блок“ Жил Дюсеп подаде оставка. Това решение 

той е взел, след като загуби изборите за местен 

парламент в своя окръг. „Аз затварям страницата на 

страстна и ангажираща политическа кариера, започна-

ла през 1990 година“, заяви г-н Дюсеп, като добави, че 

изпитва гордост със своите постижения в политиката и 

изрази оптимизъм относно бъдещето на движението за 

независимост на Квебек.

В Отава почетоха гвардееца, загинал 
през миналата година

Гражданите на Отава отда-

доха почит към гвардееца 

Натан Сирило, загинал 

при атентата в столицата през 

миналата година, когато въо-

ръжен нападател се опита да 

нахлуе в сградата на парламента. 

Напускащият поста си премиер 

Стивън Харпър и новоизбраният 

Джъстин Трюдо положиха венци 

по време на паметна церемо-

ния, посветена на случилото се, в Националния военен мемориал. „Ние няма да 

позволим заплахите да ни разделят. Няма да се огънем пред тези, които атакуват 

нашите ценности и начина ни на живот“, заяви г-н Трюдо.

Петима потънаха с туристическо 
корабче

Петима души загинаха, а една 

жена беше обявена за безслед-

но изчезнала, след като кораб 

за наблюдение на китове потъна край 

западния остров Ванкувър. „Издирва-

нето приключи, бяха открити пет тела, 

а една жена е безследно изчезнала”, 

съобщи командващият бреговата охра-

на Дезмънд Джеймс. 21 от пътниците на 

кораба „Левиатан 2” са били спасени. 18 души са откарани в болница. Всички те 

са в стабилно състояние. На борда на кораба е имало общо 27 души. Туристите 

са искали да се разходят край района Тофино, разположен на Тихоокеанското 

крайбрежие в западната част на острова. Засега не са известни причините за 

корабокрушението. Условията не са били необичайни за района.

Правителството 
разреши вноса на месо 
от Европа

Новото правителство в Отава отново разреша-

ва вноса на говеждо месо от европейските 

страни. Държавата премахва забраната 

за внос, която беше наложена през 1996 г. заради 

болестта луда крава. Месо ще се внася от 19 държа-

вите: Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Финлан-

дия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, 

Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словакия, 

Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство. 

Решението на Отава идва в труден период за земеделските производители на 

Стария континент. След като ЕС наложи санкции на Русия, Москва пък спря вноса 

на месо от Европа и в бранша нямат достатъчно пазари за продукцията си.

Джъстин Трюдо

Жил Дюсеп
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МАКСИМИЛИАН ПОП
„Шпигел“

През последните дни 

площадът се опразва. Но 

ден след ден, час след 

час Сабри Батур продъл-

жава бдението си пред 

болницата в Анкара и 

разпитва лекарите дали знаят какво се е 

случило с жена му. Досега никой не му е 

отговорил. Над сто души загинаха и не-

колкостотин бяха ранени на 10 октомври, 

когато двама нападатели се взривиха 

по време на мирно шествие в турската 

столица. Патолозите са идентифицирали 

повечето от телата, но няма и следа от 

съпругата на Сабри Батур – 35-годишната 

Фатима Батур, политик от Аланя в Южна 

Турция и майка на две деца. „Политиката 

беше нейният живот, твърди Сабри. – Пре-

ди година я избраха за местен председа-

тел на Народнодемократичната партия в 

Аланя.” НДП – съюзът на кюрдски и леви 

партии, грабна 13% подкрепа на общите 

избори през юни и така гарантира, че 

Партията на справедливостта и развитие-

то (ПСР) на президента Ердоган ще загуби 

абсолютното си мнозинство.

Президентът Ердоган свика предсроч-

ни избори на 1 ноември с надеждата, 

че вторият вот ще засили подкрепата 

за него и ще върне властта на ПСР. Но 

една от най-тъмните глави от миналото 

на Турция настигна и настоящето преди 

изборите. Стотици души загинаха в 

сраженията между армията и кюрдските 

бойци от забранената Кюрдистанска 

работническа партия (КРП).

Нападенията бележат период на по-

литически разпад. Реакцията на Ердоган 

раздуха пламъците, вместо да ги угаси. 

Обикновено президентът не пропуска 

шанс да огласи мненията си, но в продъл-

жение на три дни след атаката той напъл-

но липсваше от публичното простран-

ство, а нито един член на правителството 

не дойде на погребенията на загиналите. 

Турският премиер Ахмет Давутоглу 

обяви, че атаката вероятно е извърше-

на съвместно от „Ислямска държава” и 

бойци на ПКК, макар че двете организа-

ции са врагове и се сражават една срещу 

друга в Сирия. Давутоглу коментира, че 

нападението вероятно е извършено, за 

да попречи на партията му да получи аб-

солютно мнозинство в идващия вот. „Ние 

сме истинските жертви”, каза той.

Главните заподозрени са членове на 

клетка на „Ислямска държава” в гр. Адъя-

ман на турско-сирийската граница. През 

юли 34 души загинаха в самоубийствена 

атака в Суруч – друг граничен град. Нас-

коро властите разкриха, че единият от 

заподозрените за атаките в Анкара е брат 

на терориста, извършил нападението в 

Суруч.

Разкритието направи провала на 

силите за сигурност още по-отблъскващ. 

Макар че полицията задържа стотици 

журналисти и демонстранти по подо-

зрения в тероризъм през последните 

години, тя някак е пропуснала да иденти-

фицира терористична клетка. Това засили 

недоверието към властите сред тази част 

от обществото, която и без това подози-

ра президента във връзки с „Ислямска 

държава”.

Критиците на властта обвиняват Ер-

доган, че нарочно поддържа хаос преди 

вота, за да създаде впечатление, че ПСР 

е партията, която може да възстанови 

реда. Всъщност това кара много хора да 

се обърнат към опозицията. Проучвани-

ята показват, че прокюрдската НДП ще 

получи поне толкова подкрепа, колкото 

и през юни. Селяхаттин Демирташ – един 

от двамата лидери на НДП, е трън в очите 

на привържениците на ПСР. Отличният 

резултат на предишните избори бе пре-

димно негово дело. Дори преди атаките 

в Анкара той въплъщаваше надеждите 

за една по-добра и по-демократична 

Турция за много от опозиционерите. Сега 

последователите му го смятат за борец 

 Турските власти забраниха на медиите да публикуват снимки и кадри от атентата

Селахатин Демирташ, един от лидерите на 
прокюрдската НДП, присъства на погребението в 
Анкара на кандидата на партията за депутат Кебра 
Мелтем Моллаоглу, който бе убит в бомбените 
атентати

След атентата: Турция е по-
разделена отвсякога
Докато президентът Ердоган разпалва враждебността, опонентите му го 
обвиняват, че тайно подкрепя „Ислямска държава”

р



на съпротивата. 

„ПСР започна като 

народна партия, но 

напоследък Ердоган 

се бори с хората от 

страх да не изгу-

би властта, казва 

Демирташ. – Ние, 

кюрдите, сме истин-

ските врагове на 

властта, не „Ислям-

ска държава”, смята 

той и допълва, че 

президентът е готов 

да рискува дори 

война, за да остане 

на власт.

На фона на силния 

резултат на НДП 

през юни Ердоган 

използва всяка 

възможност, за да 

засегне партията, а 

проправителстве-

ните медии наричат кюрдските политици 

„терористи”. Само през последните 4 

месеца са извършени над 140 нападения 

срещу офисите на НДП.

Турция мина през драматични проме-

ни по време на управлението на Ердоган. 

От изпаднала в криза страна тя се пре-

върна в регионална сила и потенциален 

член на ЕС. ПСР модернизира икономи-

ката, увеличи правата на малцинствата и 

тласна напред мирния процес с кюрдите. 

Но Ердоган, който стана президент през 

2014 г., след като бе премиер 11 години, 

се държи все повече като диктатор след 

всеки вот и това отблъсна много хора.

Според Демирташ Ердоган от много 

време подкрепя кампанията на джи-

хадистите срещу кюрдите и сирийския 

президент Башар Асад. Според него пра-

вителството е дало абсолютна свобода на 

„Ислямска държава” в Турция, въпреки 

че армията удря техни цели в Сирия. 

Демирташ отхвърля стратегията на КРП. 

Крайъгълният камък на кампанията му е 

призивът за обединение на турците, кюр-

дите и останалата част от обществото. Той 

обаче е наясно, че много от членовете на 

партията му симпатизират на КРП. Собст-

веният му брат се бие за бунтовниците в 

планините на Северен Ирак.

Въпреки успешната си кампания срещу 

„Ислямска държава” КРП продължава да 

бъде смятана за терористична организа-

ция от САЩ и Европа и даде своя дял за 

ескалацията на насилието от последните 

месеци. От юли насам активисти на КРП 

са убили 140 турски войници и поли-

цаи. Организацията използва насилие в 

опитите си да накара Анкара да признае 

автономията на кюрдите в югоизточната 

част на страната.

В Анкара Сабри Батур се е отказал от 

надеждата, че ще намери жена си жива. 

Но не е готов да каже на децата си, че 

майка им е мъртва. Почти седмица след 

атаките синът му се обажда, за да попита 

кога ще се върне мама. „Утре”, отговаря 

Батур.

Палатка, издигната от градските власти, в която могат да поседнат близки и роднини на жертвите

За да влезе в парламента на Турция, дадена партия трябва да прехвърли 10% праг. НДП успя да постигне 
това благодарение главно на Селахатин Демирташ. За него гласуваха и много турци по народност, 
приемайки присърце надеждите му за по-добра и по-демократична Турция

Сабри Батур не вярва, че ще открие жена си жива, но продължава да крие 
истината от децата си
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Най-добрите BG мениджъри 
зъболекари работят в Телиш
Южнокорейци подаряват на селяните кокошки, а лекарите – хляб

СЕРГЕЙ ПЕНОВ*

През тази година най-

голямата награда в 

Националния конкурс 

„Мениджър на дентална 

практика 2015” отиде... 

в село Телиш. От шест 

години правим този конкурс, но такова 

нещо се случва за първи път. Може би 

история звучи по американски или като 

приказка. „Заселили се в с. Телиш южноко-

рейци. Подарили на всяко семейство по 

една кокошка носачка. Дали им и мицел 

за гъби – селяните да ги отглеждат, а 

южнокорейците да ги изкупуват. По това 

време някъде дошли и двама български 

зъболекари. Обновили изцяло здравната 

служба – без преддверието – чакалнята 

на селския доктор, още олющена и с едно 

кюмбе.

Инвестирали сериозно в съвременно 

оборудване и пр., че даже закупили и 

ортопантомограф, т.е. панорамен скенер. 

То, като се огледаш, във всяко българ-

ско село – по един панорамен скенер... 

Зъболекарите наели персонал с условие 

– да обича да прекарва почивката си на 

планина, а не на море... Осигурили превоз 

за колегите, които искат да работят в 

денталните кабинети, и на хората от окол-

ността – които искат да се лекуват при тях.

После при зъболекарите отишли и юж-

нокорейците, и селяните – да си лекуват 

зъбите.

А за първия рожден ден от откриването 

на денталните кабинети зъболекарите 

подарили по един хляб на всяко семей-

ство от селото.

Единият зъболекар се казва д-р Ра-

дослав Таков и е от София – половин ден 

работи в столицата, половин – в Телиш. 

Другият зъболекар – д-р Станимир Банчев 

– е от Хасково...

И така: Защо получиха голямата награ-

да? Отговор: Защото са предприемчиви 

българи и мислят по нов начин.

А коя е най-голямата награда за тях? 

Чух го от думите на д-р Таков: „Най-голя-

мата награда е, когато възрастен пациент 

ти целуне ръка и ти каже: „Благодаря ти, 

докторе!“

***

П.С. Забравих да споделя – за първи 

път виждам пред дентален кабинет на 

зъболекари да не са паркирани хубави-

Така изглежда село Телиш откъм каросерията на стария МИГ
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те им автомобили, а самолет. Истина е. 

Вярно е, че това е излязъл от употреба 

стар МИГ от несъществуващото вече 

военно поселение в с. Телиш. И аз за МИГ 

си помислих – тези двамата са луди глави, 

колко му е да го ремонтират. Ще осигурят 

превоз и за българите от САЩ и Канада, 

които поискат да си излекуват зъбите в 

Телиш...

*Авторът е издател на в. „Стомато-
логичен свят“.

Дентален кабинет първенец

Натурализираният телишчанин Йон Хо-лий отглежда гъби в закритото поделение: „Условията тук са много 
добри. Ще можем да ги произвеждаме през цялата година“ Победителите д-р Таков (вляво) и д-р Банчев
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За

Данъчните удръжки, или 

т.нар. tax deductions, ви 

спестяват пари, защото 

те намаляват обща-

та сума, върху която 

дължите данъци, или 

увеличават размера на парите, които 

ще вземете обратно като надплатени 

за изминалата година. Повечето от 

данъчните облекчения са резултат на 

разходи, които сме платили за разви-

тието на частен бизнес, поправки на 

автомобили и здравеопазване. Някои 

други известни облекчения идват също 

вследствие на изплатени лихви по 

заеми за недвижимо имущество или 

надплатени такси на имуществото, на 

което сте собственици. 

1. Влагайте пари в Traditional IRA

Слагайки пари в Traditional IRA, ще 

намалите обложения от данъците ви 

доход, като приспаднете общата сума, 

внесена за фискалната година в този 

вид сметка. Вашият данъчен консултант 

ще вземе предвид доходите ви, защото 

те са от огромно значение, когато става 

дума каква точно сума може да се прис-

падне от вашето данъчно облагане.

Максималните суми, които един да-

нъкоплатец и гражданин на САЩ може 

да сложи в такъв вид пенсионноосигу-

рителна сметка, варират всяка година. 

За лица под 50-годишна възраст лими-

тът за 2015 г. е $5,500, а за лица над 50 

г. той скача на $6,500 на година. Много 

е важно да се знае, че ако искате да из-

ползвате тази много ценна възможност, 

трябва да си откриете Traditiona IRA и да 

внесете сума, не по-голяма от $5,500 до 

15 април на 2016 г.

Някои от вас може би вече имат 

Traditional IRA от изминали години и в 

зависимост от сумата, която искат да 

приспаднат и тази година, ще могат да 

добавят тези пари към отворената в 

момента сметка, без да е нужно да се 

отваря нова.

2. Работата за себе си (личният биз-

нес) отваря още няколко вратички

В допълнение към Traditional IRA 

хората, които имат доходи от собствен 

бизнес или от дейност, развита като 

„self-employed”, имат още няколко до-

пълнителни възможности за спестяване 

за пенсионно осигуряване, докато в 

същото време приспадат и от данъците, 

дължими на държавата или щата.

Пенсионни спестовни сметки за биз-

несмени или хора, работещи за себе си, 

под формите 1,099 имат достъп освен 

до Traditional IRA, и до SEP-IRA, Keogh, 

SIMPLE IRA и еднолично 401К. Всички 

пари, вкарани в тези сметки, се прис-

падат преди още дори да се изчислят 

разходите на бизнеса, с който се зани-

мавате, което може да ви спести доста 

солидна сума от дължимите данъци. 

Отгоре на това в продължение на годи-

ни ще подсигурявате пенсионирането 

си с пари, на които потенциално ще се 

начислява лихва в 

зависимост от раз-

витието на стоковата 

борса и фондовете, 

заложени във вашата 

сметка.

3. Инвестиране 

чрез Roth IRA 

Както вече видя-

хме, използването на 

пенсионен вид смет-

ка като Traditional IRA 

може да ви помогне 

да приспаднете пари-

те, които сте сложили 

през изминалата 

таксова година от 

данъците, и да ги 

остави да растат, без 

да са обложени от 

налози през годините 

преди пенсиониране, което включва и 

лихвите, и дивидентите от тази инвес-

тиция. Тоест вие не само че не плащате 

данък на сложеното в сметката, а и ви 

е дадена възможност да не плащате 

данък и върху евентуалния растеж на 

инвестицията, преди да започнете да я 

теглите за пенсиониране.

Веднъж обаче започнете ли да я те-

глите за пенсия, ще сте обложени върху 

цялата сума в зависимост от това колко 

използвате всяка една календарна 

година и колко голяма е вашата данъч-

на облагаемост в момента, в който се 

наложи да използвате парите от вашия 

Traditional IRA.

Не така стои въпросът, когато гово-

рим за Roth IRA. Парите, вложени в този 

вид сметка, не се приспадат в момента 

от вашите данъци, но пък когато стане 

време да ги използвате, обикновено 

след 59 и половина години, ще избег-

нете налози на всички натрупани лихви 

от дивиденти и растеж на сметката през 

годините. Например, ако имаме човек 

на 35 години, който влага по $100 на 

месец за период от 30 години на средна 

лихва от 8% (без да броим растеж от ди-

виденти и краткосрочни печалби), той 

би имал точно $151,123 в своята сметка 

в края на този период. От тези пари той 

е внесъл само $36,000, а останалите 

$115,023 са дошли от растежа на фонда, 

в който той е инвестирал. Ако тази пен-

сионна сметка е под формата на Roth 

IRA, то той няма да плаща нито стотинка 

данъци на растежа от $115,023, след 

като се смята, че той вече е платил да-

нъци на вложените от него $36,000 през 

годините, след като не ги е приспадал 

никога от данъчната си декларация. 

Ако пък тази същата ситуация се случи, 

но под формата на Traditional IRA, то 

този същият човек ще дължи данъци на 

цялата сума от $151,123, когато посте-

пенно започне да тегли от тях след 59 и 

половина години, защото сумата, която 

е вложил от $36,000, е била приспадна-

та от данъците през годините, в които 

той е инвестирал за пенсия.

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 8-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
money@bg-voice.com

Как да спестим данъци, като 
инвестираме в бъдещето си
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(продължение от миналия брой)

Възрастните хора обик-

новено не докладват 

измамите на полицията 

от дълбоко унижение, 

особено след като осъз-

наят, че са помогнали на 

мошениците да ограбят собствените 

им спестявания, а и поради страх от 

репресивни мерки от страна на негод-

ниците, които може да са отправили 

заплахи срещу роднините на стареца, 

ако не си мълчи. Някои пенсионери 

може дори и да не са разбрали, че са 

били ограбени. Жертвата често не само 

дълбоко се срамува, но и се страхува, 

че ако роднините й си помислят, че е 

уязвима, тя ще загуби своята независи-

мост. Семейството й може да я накара 

да напусне дома си – да живее с някое 

от децата или да я пратят в старчески 

дом. В допълнение към психичната 

травма престъплението може да по-

влияе на здравето на възрастните хора. 

Изследване на хора над 65-годишна 

възраст, които участват в Чикагския 

проект за здраве и стареене, установи, 

че старците, подложени на малтрети-

ране или пренебрегване, включително 

и на финансова експлоатация, са били 

хоспитализирани с много по-голяма 

честота, отколкото тези, които не са 

били жертви.

Много от измамите, на които пенси-

онерите се хващат, не се различават 

съществено от тези, които се използват 

срещу по-млади хора. Но престъпни-

ците старателно се опитват да иденти-

фицират по-възрастните хора. Умният 

негодник, който говори с даден старец 

по телефона, бързо ще извлече личната 

му информация. Мошениците казват, че 

искат да изпратят безплатни медицин-

ски материали или че просто искат да 

проверят дали имат правилните лични 

данни в компютърната си система. По 

един или друг начин те се докопват 

до социалноосигурителния номер на 

пенсионера. За да създадат чувството 

за персонална връзка със стареца, те 

използват „огледални” техники. „Ти си 

ветеран? И аз съм ветеран!” Ласкател-

ството и емоционалното въвличане са 

същите техники, които секс трафикан-

ти използват, за да примамват млади 

момичета. Това е нискорискова работа. 

Защо мошеникът да ограби банка, кога-

то може да си седне удобно у дома и да 

се обади на един куп пенсионери?

Къде да докладвате за финансови 

злоупотреби срещу възрастен човек? 

AARP (Аmerican Association of Retired 

Persons – американската асоциация 

на пенсионерите) има страница на 

уебсайта си, която предлага инфор-

мация за най-новите измами срещу 

старци – http://www.aarp.org/money/

scams-fraud/.

Офисът за финансова защита на 

възрастните американци на Бюрото за 

финансова защита на потребителите 

получава и разследва жалби за злоупо-

треби, конкретно свързани с ипотеки, 

кредитни карти, банки, заеми и др. – 

http://www.consumerfi nance.gov/older-

americans/.

Федералната търговска комисия има 

телефонен номер (877-382-4357), на 

който пенсионерите могат да подадат 

жалба на английски или испански език.

StopFraud.gov е уебсайтът на Спе-

циалната група за финансови измами. 

Това трябва да е една от първите ви 

спирки при докладване на измама. 

Сайтът също така има множество 

ресурси за пенсионери и членове на 

семейството.

Националната асоциация за защита 

на възрастните хора има национална 

карта с линкове към горещи линии за 

докладване на злоупотреби във всеки 

щат – http://www.napsa-now.org/.

Националният център по злоупотре-

бите срещу възрастни хора има щатски 

указатели на линии за помощ и ресурси 

за превенция във всички 50 щата и 

окръг Колумбия – http://ncea.aoa.gov/

stop_abuse/.

Специалният комитет на Сената по 

застаряване на населението (855-303-

9470) може да помогне на жертвите и 

семействата им да намерят ресурси за 

съдействие – http://www.aging.senate.

gov/fraud-hotline.

Не забравяйте да си набавите и след-

ващия брой на любимия си вестник, 

където ще продължа да разглеждам 

изключително важната тема за фи-

нансовите злоупотреби с беззащитни 

старци и как можете да помогнете на 

възрастните си роднини.

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
money@bg-voice.com

Как да предпазим възрастните 
хора от финансови злоупотреби
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Младежът ме 

поглежда със 

съмнение, но все 

пак се запътва към 

плота, за да ми от-

реже парче салам. 

Тъкмо е започнал да си слага ръкавици, 

за да изпълни строгите изисквания за 

хигиената, замисля се и подир секунда 

се връща, за да ме пита отново дали 

съм сигурен, че искам „толкова“ голям 

резен. В супермаркета на мол „Ал уана“ 

в Хартум всъщност продават само един 

вид салам, а и на щанда за месо проду-

ктите се броят на пръстите на едната 

ръка. Това е мястото, където за 20-те 

ми минути обикаляне из магазина бях 

единственият човек, който се спря и си 

поиска нещо.

Първата мисъл, която резонно мина-

ва през ума на един чужденец, пристиг-

нал по тези бедни географски ширини, 

е, че суданците сигурно не ядат месо, 

защото не могат да си го позволят. Кое-

то донякъде е така, но не съвсем. Това 

все пак е Африка със своите традиции, 

които никакви молове и магазини с изи-

сквания за хигиена не са в състояние да 

преборят. За да ги разбере, пришълецът 

трябва да посети пазара, който е неда-

леч от мола. Месото тук е нахвърляно 

върху съмнителни найлони или вестни-

ци направо върху прашасалата земя, в 

съседство извършват физиологичните 

си нужди приготвени за продажба 

живи кози и овце, а нерядко и самите 

продавачи, между тях вдигат прахоляк 

до небесата сновящи хора с магарета. 

Всичко това е обилно „подправено“ от 

рояци мухи и разни други хвърчащи 

насекоми, които са особено нахални в 

жегата. Но купувачите се тълпят, без ни 

най-малко да се притесняват от лип-

сата на хигиена. Пазарът е това, което 

реално е цял Судан – земя, покрита с 

много прах, довлачван с ветровете от 

пустинята, и много мръсотия, покрай 

която местните хора крачат гордо и 

наперено. Двата мола в Хартум са като 

малки оазисчета на целия този фон. Не 

само не са в състояние да го променят, 

но по всичко изглежда, че скоро той 

ще погълне и тях. В „Ал уана“, построен 

само преди година и половина, прахът 

вече е подхванал огромната градина 

с фонтани и цветя и си пробива път 

навътре в магазините. От няколкото 

ескалатора е оцелял само един, който 

работи с такова скърцане, че е въпрос 

на малко време, за да спре на свой ред 

и той. На този фон е впечатляваща гор-

достта на местното население, че живее 

именно в Судан. „Добре дошли в нашата 

страна. Харесва ви тук, нали“, е обичай-

ният поздрав, който разни непознати 

отправят към всеки бял човек, когото 

зърнат из улиците.

Суданците използват и най-малкия 

повод да демонстрират, че знаят много 

добре цената си и имат високо мне-

ние за себе си. Това се усеща не само 

в походката, но и по поведението. За 

разлика от събратята си в изкушените 

от постоянен туристически наплив 

арабски страни арабите от Судан не 

разглеждат чужденеца просто като 

източник на пари, а чужденката като 

сексуален обект, в който, уж без да 

искат, да се поотъркат. Причините за 

това са много, но най-важни са три – 

основният закон в страната е шариатът; 

няма нощни клубове, пълни с момичета 

от бившия Съветски съюз (като в Тунис, 

Ливан или Египет), които да чертаят 

лесни пътища на местните мъже към 

лелеяни удоволствия; единствените 

бели жени в Судан работят тук из разни 

международни организации – ООН, 

посолства, или пък са съпруги на слу-

жители в тях. Суданците са свикнали да 

възприемат чужденките като високо-

поставени особи, с които шега не бива. 

Всяка бяла жена не само може да е 

спокойна, че няма да бъде закачана или 

зяпана втренчено по улиците, към нея 

се отнасят почтително като към истин-

ска дама. И то така, че дори може да не 

й поискат пари за някоя дребна услуга, 

например да ползва интернет в компю-

търен клуб, пълен иначе единствено с 

млади мъже.

Но и поведението на суданките е 

твърде нетипично за страна с толкова 

строги закони, които третират жените 

като втора категория хора. Християнки-

те сред тях, останали вече твърде мал-

ко, след като повечето немюсюлмани 

постепенно емигрират в новообразува-

ната Република Южен Судан, се движат 

с непокрити глави – нещо немислимо 

за останалия ислямски свят, където е 

въведен шариатът. Често по улиците 

пък могат да се видят млади забрадени 

по канон мюсюлманки, скрили уставно 

коса, уши и врат, но страстно стиснали 

за ръка любимия си. Разговорите с тях 

направо удивляват – оказва се, че в не 

по-малка степен от мъжете се интере-

суват от политика и въобще не се при-

тесняват да изразяват своето собствено 

мнение. Дори и по въпроси като мно-

гоженството. В Судан то е популярно, 

но има своя странна специфика. За раз-

лика от богатите страни в Персийския 

залив, където според статистиките едва 

5% от мъжете си позволяват полигамен 

брак, не са малко онези суданци, особе-

но в Хартум и в Порт Судан, които имат 

БОЖИДАР БОЖКОВ
bojkov@bg-voice.com

Труден живот в Судан
2. Прахоляци, шариат и почти развод

Снимки: Авторът

Суданките изглеждат еманципирани само на пръв поглед. У дома са почти робини

Ресторант „Ал хуш“, двата мола и няколкото хотела край Нил са единствените оазиси в Хартум, където все 
още няма прахоляци и мръсотия

Триколките са най-често срещаният таксиметров превоз в страната. По пътя си вдигат много прах и много 
от него попада по дрехите на пътниците, но клиенти не липсват. Задължителен аксесоар за всеки уважаващ 
себе си водач на триколка са снимки с европейски мацки, подредени около волана

Работници отпочиват край археологически разкопки край гр. Карима. Разравянето на артефакти е една от 
малките възможности за мъжете в провинцията да заработват пари. Археологията в Судан е почти изцяло 
окупирана от чужденци, основно италианци, но и малко поляци. Те така са се вживели в работата си, че 
възприемат обектите като лична собственост, в която забраняват достъпа на пришълци, даже снимането в 
околността
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по две жени. Реално обаче живеят само 

с най-новата, която често е значително 

по-млада. Оставайки проформа все още 

женен за първата си съпруга, мъжът 

си намира нова, мести се с нея в друго 

жилище и е щастлив. Децата остават 

при основната жена, която някак си се 

примирява, че е изоставена. На тях се 

казва, че татко вече ще живее с друго 

семейство, те пък дават това обяснение 

в училище, когато трябва да се повика 

някой от родителите. Суданските мъже 

решават проблемите си в първия брак 

с втори, при това без да се развеждат 

– случва се често, затова не удивлява 

никого.

Самата сватба 

е доста скъпо 

удоволствие за 

толкова бедна стра-

на. Мъжът трябва 

да похарчи цяло 

състояние, за да 

напълни гардероба 

на съпругата си 

и за подаръци на 

всичките й родстве-

ници. Следва цял 

списък с ритуали 

преди брака, които 

в повечето случаи 

са гощавки на раз-

личните роднини. 

И докато мъжът 

има само разходи, 

новата съпруга има 

всички задължения 

на света, които 

остават незабеля-

зани от чужденеца, 

който вижда из 

улиците твърде 

еманципирани, 

макар и забуле-

ни, суданки. Зад стените на новия си 

дом съпругата е смирено същество, 

което трябва да обожава мъжа си, да 

задоволява сексуалните му капризи, 

да му готви, пере и чисти, да му гледа 

децата. Отгоре на всичко – което е и 

различното от останалия шариатски 

свят – трябва да е добре образована, 

за да ходи непременно и на добре пла-

тена работа, за да носи пари вкъщи. В 

обичайния случай ходенето на работа е 

единствената възможност за суданката 

да общува с други хора. В свободното 

си време тя не напуска дома, не ходи 

по кафенета с приятелки, дори не им 

гостува просто така 

– за да си побъбрят.

Като добавка 

към всичко това в 

дълбоката суданска 

провинция е широ-

ко разпространено 

и обрязването при 

момичетата. То 

се извършва още 

в ранна детска 

възраст, често при 

съвсем първобитни 

условия и с опас-

ност от сериозна 

инфекция. За тези 

жени сексът е не 

удоволствие, а 

почти изтезание. 

Суданците, особено 

по-образованите 

сред тях, предпо-

читат да не отварят 

тази тема. Обик-

новено казват, че 

това е проблем на 

миналото. Статисти-

ките на ООН обаче 

говорят съвсем 

друго. Често дъщерите са водени за 

обрязване от майките си, готови да 

обрекат собствените си деца на същите 

изтезания, които сами на свой ред са 

преживели.

Все пак в Судан е рядкост да се срещ-

не младо момиче, което не е завършило 

или не завършва в момента образо-

ванието си. Обичайна гледка, дори в 

най-сбутаните селца, сред невероятна 

бедност и мръсотия, са прилежно обле-

чени в ученически униформи моми-

ченца, стиснали здраво в ръце книжка 

и молив. Химикалът извън столицата 

е лукс, за който можеш да получиш 

вафла, дори бутилка газирана напитка. 

Почти на всяка крачка по извънград-

ските пътища е пълно с малки деца, 

които продават лакомства. Колчем 

колата ти спре на кръстовище, присти-

гат няколко и започват да пишат с пръст 

върху стъклото. Това обаче не е детска 

игра, а молба да им подариш химикал. 

Ако им дадеш два, в радостта си децата 

ти връчват малка вафла. Ако химикали-

те са достатъчно луксозни, даже и кóла.

Много суданци търсят начин да 

заминат в чужбина не толкова заради 

финансовите възможности, а за да 

натрупат достатъчен сексуален опит, 

преди да се задомят. Нещо, което няма 

как да им се случи в консервативната 

родина. Най-многото, което биха могли 

да правят в Судан, е да се отдават на 

собствените си фантазии, което обаче 

не помага особено. В мола станах 

свидетел на момчешко забавление, 

каквото извън Арабския свят надали 

би се случило. На витрина на местния 

мобилен оператор имаше снимка 

на бяла девойка, която рекламира 

телефон. Младежи я бяха наобиколили 

и се изреждаха да се снимат с нея във 

всякакви предизвикателни пози. Много 

от тях един ден сигурно ще заминат 

зад граница, за да изпробват позите и 

реално. Египет с многото си курорти, 

пълни с млади рускини, е най-лесното 

и достъпно място за целта. Самолетите 

и автобусите между двете страни са 

постоянно претъпкани с хора, които 

кръстосват между Кайро и Хартум, но 

отношението на редовия суданец към 

северната съседка не е еднозначно.

Въпреки многото родствени връзки, 

породени от смесените бракове, в раз-

говорите често се усеща неприкрита не-

приязън към египтяните. Причините се 

коренят и в колониалното минало, ко-

гато Египет е владеел Судан, и в широко 

разпространеното мнение по цял свят, 

че пирамиди има само в Египет, докато 

реално тези в Судан са много по-ста-

ри, но пък непознати за туристите, и в 

предразсъдъците, че египтяните са кра-

дци и измамници. Много от кафенетата 

и ресторантите в Хартум са собственост 

именно на египтяни, поради което още 

в хотела чужденецът е предупреждаван 

добре да си проверява сметката, ако 

посещава такова заведение, за да не му 

впишат в нея и разни неща, които не е 

поръчвал.

Един съвсем невинен въпрос, отпра-

вен от мен към продавача на пазара 

дали плодът гуава, който е наредил 

пред себе си, не е случайно внос от 

Египет, доведе до оживена дискусия, в 

която се включиха всички наоколо. Бе 

ми обяснено, че тази гуава е истинска, 

защото е суданска, затова и струва тол-

кова скъпо. А онази от Египет е кисела, 

безвскусна, поради което египтяните я 

пробутвали евтино. Накрая получих и 

един плод без пари. Идеята да се хвали 

египетската стока по суданските пазари 

не е никак лоша, а може да донесе и 

подаръци.

Ходенето на работа е една от редките възможности за задомените суданки да общуват с други хора. В 
останалото време пак работят – чистят, перат, гледат деца

Всички сочни и вкусни плодове на света са непременно судански. Който не вярва, получава един като 
подарък

Изоставената железопътна гара на Карима. В края на 60-те години, малко след освобождението си от 
Великобритания, Судан е имал най-дългата жп мрежа в цяла Африка. Автобусното лоби обаче се е оказало 
доста пъргаво и е успяло за кратко време да унищожи успешно евтиния железопътен транспорт. В момента в 
цялата страна се движат само три влака, които пътуват два пъти седмично

Делвите са нещо като национална реликва. Има ги под път и над път, при това ги ползват. Такива като тези са 
разположени из всички големи градове и крайпътни магазинчета, където служат за резервоари за миене и 
поене на добитъка

Всяка сутрин телевизията на Судан започва 
програмата си с кадри от този хотел, който 
може да се види и на повечето судански марки, 
понеже е нещо като емблема на столицата, че и 
на държавата. Името му е „Коринтия“, но всички 
го наричат „яйцето на Кадафи“, защото е построен 
като подарък от някогашния либийски вожд, за 
когото и днес много суданци искрено тъгуват
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КАЗАНА ДУМАКАЗАНА ДУМАКАЗАНА ДУМА „София е една от най-грозните европей-

ски столици. Аз в Тирана не съм бил, но 

сигурно и тя изглежда по-добре.“

Тодор Славков, без да иска, обвинява и не-

безизвестния си дядо, че е допуснал градът 

да стане толкова грозен
„Те назначават хората, които уволняваме. С ня-

кои приятели наричаме Apple „гробището на Tesla”. 

Ако не пробиеш в Tesla, отиваш да работиш в Apple.”

Основателят на „Тесла моторс“ Илон Мъск обича да 

„погребва“ ненужни сътрудници

„85% от артистите са хомосексуалисти и деге-

нерати.“

Депутатът от „Атака" Илиан Тодоров или има 

собствена социологическа агенция, или говори 

от личен опит

„Обичам да пера дрехите си. Готвя, когато 

искам да впечатля.“

С тези умения Григор Димитров успешно би 

пленил и някои мъжки сърца

„Очевидно живеем по-добре. Напоследък дума-

та ВИП се използва много по-често от думата „к*р“.“

Любен Дилов-син прави езикови открития



БЛОГ

Израелският вест-

ник Israel Hayom на-

писа преди време по 

повод плавното раз-

ширяване на бежан-

ския поток, че всъщ-

ност се случва едно „тихо ислямско 

завоевание” на Европа. Текстът беше 

публикуван много преди началото на 

масовото преселение и проницателно 

описваше начина, по който Европа ще 

потъне буквално в културно-религиоз-

ната прегръдка на неевропейците и ще 

се промени. Западният свят се плаши 

от джихада и тероризма, и не обръща 

особено внимание на това, че ислямът 

придава много по-голямо значение на 

мисионерството. В предишните векове 

разпространението на исляма се е 

осъщестявало със силата на оръжието. 

Само че новото време с неговите нови 

войни на удобния фон на глобализаци-

ята и мултикулти доктрината, пред-

полага друг тип оръжия: имиграция, 

демография, икономика. Съвременни-

те духовни лидери на ислямския свят 

са разработили дори система от мерки 

за смекчаване нормите на шариата, 

за да се облекчи придвижването на 

мюсюлманите по социалната стълбица. 

Целта е мюсюлманите в Западния свят 

да нямат идеологически пречки за ин-

теграция и включване в обществения 

живот. Както и това – много нови хора 

да бъдат привличани да приемат исля-

ма, макар и да не са готови да спазват 

всички религиозни норми. С тези идеи 

се занимава организацията European 

Council for Fatwa and Research (ECFR), 

начело на която стои шейх Юсуф ал 

Карадауи, който е свързан с „Мюсюл-

мански братя” и може да се каже, че 

е най-авторитетният мюсюлмански 

богослов в наши дни. Разбира се, както 

се досещате, организацията е пози-

ционирана в Лондон, но се финансира 

предимно от Катар. Институцията на 

шейх Юсуф, пише израелската преса, 

се състои от различни структури и 

подорганизации, като например UOIF, 

организацията на ислямското духо-

венство във Франция. Шейх Юсуф ал 

Карадауи често казва за Европа: Не е 

нужно завоеванието да се осъщест-

вява със силата на оръжието. Ние ще 

превземем тези страни без всякаква 

войска. На нас ни е нужна само армия 

от богослови и проповедници, които 

да говорят за исляма на всички езици 

и диалекти.

КАЛИНА АНДРОЛОВА 
„а-спекто“

Интелигентност 
или вероломство

Сн. Сп. „Локално“  
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В ЦИФРИ

слона за два месеца бяха отровени от бракониери в резервата Хванге в Зимбабве. 
Животните са на прицел заради бивните им, които са отсичани и продавани на черния 
пазар.

км височина е стълбът пепел, който вулканът Шивелуч, намиращ се 
на полуостров Камчатка, изхвърли в началото на седмицата. Засега 
околните селища не са пострадали.

62
метра трябваше да пробягат по склоновете на Карандила в Сливен участниците в 
състезанието „Надбягай лифта”, което се проведе за Димитровден – Празника на гра-
да. Сред участниците бе и шампионът по планински маратон Кирил Николов–Дизела 
(на снимката).

години става възрастта за пенсиониране в Гърция. Това ще се случи посте-
пенно до 2022 година. След тази година никой няма да има вече право на 
предсрочно пенсиониране, а тези, които вече получават пенсия, но не са 
навършили 67 години, ще се разделят с 10% от нея.

1,895

7.567
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Чудовищни 
приключения, 
зловещи духове 
и вампирски 

истории предлага Нова 
телевизия на Хелоуин. 
Празникът на Вси светии 
ще настъпи в събота в 23 ч. 
(BG) с „Нощта на ужасите”. 
Лентата, режисирана от 
Крейг Гилеспи, е римейк 
на едноименния филм от 
1985 г., а главните роли са 
поверени на Колин Фарел, 
Антон Йелчин и Тони Колет 
Имоджен Потс. Събота 
предлага още две заглавия 
– от 13.00 ч. (BG) е „Чудови-
ща срещу извънземни”. В 
тази анимирана адаптация 
на популярната комикс 
поредица извънземни, 
мразещи хората, прекъсват 

сигнала на телевизията. 
Само супергерой, който е 
ловец на чудовища, може 
да спре пакостливите 
инопланетяни и да осигури 
телевизия на зрителите. 
Следобедните приключе-
ния ще продължат с Еди 
Мърфи, който е звездата в 
комедията „Привидения в 
замъка” – в събота от 15.00 
ч. (BG). Лентата на режисьо-
ра Роб Минкоф разказва 
за брокер на недвижими 
имоти, изцяло отдаден на 
работата си. За да навакса 
пропуснатите моменти с 
близките си, той решава 
да организира специа-
лен уикенд. Плановете за 
семейна почивка обаче 
преобръща мистериозно 
обаждане, след като нов 

клиент проявява интерес 
към обитавана от духове 
къща, които са по следите 
на съпругата му. В неделя 
следобед (българско вре-
ме) е филмът „Призрачни 

приятели”. Точно в 12:30 ч. 
(BG) кученцата на „Дисни“ 
ще се завърнат за нови 
приключения в мистериоз-
но имение, където се случ-
ват призрачни събития.

www.

ТAЗИ СEДМИЦА

Drundoo.com

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА, ЗА ДА ГЛЕДАШ БЕЗПЛАТНО

Отидете на  www.Drundoo.com и изберете „регистрация“
Системата ще ви покаже за колко месеца можете да 
гледате безплатно.

 Сряда, 04.11
БНТ 1, 21:00 (BG)
„Ръкописът“
литературно риалити

04.11, 05.11
БНТ 1, 17:00 (BG)
„Фалшивата принцеса“
сериал с Дениз Угур, Турция 
(2006)

Понеделник, 02.11
БНТ 1, 21:00 (BG)
„История.bg“: 
Сръбско-българската война

Понеделник, 02.11
БНТ 1, 12:55 (BG)
„Суфле д`аморе“
кинокомедия с Димитър Рачков, 
България (2006)

Неделя, 01.11
Нова тв, 20:00 (BG)
„Игрите на глада“
фантастика с Лиъм Хемсуърт, 
САЩ (2012)

Всеки ден (без петък и събота)
bTV, 21:30 (на 01.11 от 20:00) (BG)
„Фермата“
риалити шоу

Понеделник, 02.11
БНТ 1, 23:30 (BG)
„Момчето си отива“
драма с Филип Трифонов, 
България (1971)

03.11, 05.11
Нова тв, 21:00 (BG)
„Х фактор“
състезание за млади звезди

02.11, 03.11
БНТ 1, 16:50 (BG)
„Братовчеди“
сериал с Джулио Скарпати, 
Италия (2011) 

Всеки делник
bTV, 14:30 (BG)
„Черни планини“
сериал с Ердал Юзягчалар, Турция 

(2010)

Всеки делник
bTV, 20:00 (BG)
„Завръщане“
сериал с Джансу Дере, Турция (2006)

Петък, 30.10Нова тв, 21:00 (BG)„Фермер търси жена“риалити шоу

Всеки делникНова тв, 20:00 (BG)„ВИП брадър“риалити шоу

Без нито една 
главна роля тя 
се превърна в 
известна ар-
тистка, която 
цяла Бълга-

рия обича. Надя Тодорова 
– любимката на покойния 
режисьор Иван Андонов, 
навършва 90 години. Тя при-
състваше като второстепе-
нен персонаж във всичките 
му филми, но често ролите 
й ставаха по-запомнящи се 
от тези на главните артисти. 
Като например Димитрова в 
„Дами канят“ или Мими Се-
дларова в „Опасен чар“. На 31 
октомври от 15:25 часа (BG) 
БНТ 1 ще отбележи рожде-
ния й ден с излъчването на 
легендарната кинокомедия 

за инструктора по шофиране 
(Стефан Данаилов), когото 
всички курсистки искат да 
вкарат в леглото си.

„Дами канят“ е заснет още 
през 1980 г., но продължа-
ва да изглежда актуален и 
неостаряващ и днес. Самата 
Надя от години не се снима. 
Преди време дори емигрира 
от България и се премести 
да живее в Унгария при 
дъщеря си, която се грижи за 
нея. В момента тя е трудно-
подвижна, но продължава 
да поддържа контакти с при-
ятелите си чрез фейсбук и 
останалите социални мрежи. 
Въпреки че не се появява 
пред публика, публиката й 
не я забравя. Телевизията – 
също.

БНТ поздравява Надя 
Тодорова с „Дами канят“

Хелоуин уикенд по Нова тв
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От 4 ноември bTV 
Cinema завърта 
поредните епи-
зоди от драма-

тичната поредица „Къща 
от карти”. Сериалът ще се 
излъчва всеки делничен 
ден от 20:00 часа (BG). В 
него се разказва за дългия 
път на отмъщение на един 
политик към тези, които са 
го предали, включително 
членовете на собствения 
му кабинет. Смел, хитър, 
методичен и порочен, 
Франк Ъндъруд изкачва 
йерархичната стълбица 
на властта, за да превземе 
Вашингтон. 

Това е продължението на 
историята за безмилостния 
конгресмен Франк Ъндъруд 
и също толкова амбициоз-
ната му съпруга Клер, които 
лавират в коридорите на 
властта. Сега Франк вече е 
президент на Съединените 
щати. Скоро след встъпва-

нето му в длъжност той се 
стреми да запази контрол 
и стабилност в страната, а 
хората около него – да ги 
разрушат. Двамата Ъндъруд 
ще се изправят пред старта 
на амбициозна програма 
за заетост, ще опитат да 
освободят американски 
гражданин от руски затвор, 
ще се сблъскат с послед-
ствията от унищожителен 

ураган и ще опитат да се 
справят с неприятните 
истини един за друг. В ро-
лите: Кевин Спейси, Робин 
Райт, Майкъл Кели, Моли 
Паркър, Елизабет Марвъл, 
Нейтън Дароу, Джейн 
Аткинсън и др. Създател на 
политическия драматичен 
трилър е Бо Уилимън. А 
Барак Обама е голям фен 
на поредицата.

Полина Велева и 
нейният роман 
„Тъмна светли-
на” продължа-

ват към финала на литера-
турното шоу „Ръкописът” 
по БНТ 1. Така съотноше-
нието на финалистите в 
„Ръкописът” до момента е 
2:1 в полза на дамите, след 
като Георги Бърдаров и 
Светозара Давидкова си 
осигуриха място в предиш-
ните два епизода. Третата 
финалистка в състезанието 
на ръкописите е завър-
шила журналистика в 
Шуменския университет и 
успя в края на епизода да 
победи конкурентката си 
Златина Бахова. „Наистина 

не очаквах, че ще се кла-
сирам на финала. Наясно 
съм, че оттук насетне в 
това състезание ще става 
все по-трудно. Малко ми 
е тъжно за хората, с които 
се разделяме, защото те са 
много талантливи, всеки 
един от тях е прекрасен 
– една различна вселена”, 
каза Полина. В последния 
епизод на риалити шоуто 

участниците се срещнаха 
с известния български ак-
тьор Захари Бахаров и чуха 
негова история, свързана 
с Московския кинофести-
вал. С нея беше свързана и 
задачата им. Още две пре-
дизвикателства – посеще-
ние в бежански лагер и в 
приют за кучета – опреде-
лиха развоя на събитията в 
епизода.

И „Милион и две 
усмивки“ има 
юбилей – цяла 
година в ефира 

на БНТ 1. В празничния 27 
октомври водещите Алек-
сандър Герджиков и Сандра 
Петрова бяха поканили 
първия водещ на преда-
ването – актьора Ненчо 
Балабанов. След близо 70 
издания екипът на „Милион 
и две усмивки“ може да се 
похвали с големия успех 
на своите рубрики. Най-
новата сред тях е „Милион 
опашчици“. Тя се подготвя 
съвместно с Централната 
ветеринарна клиника и 
информира децата как да 
се грижат за домашните 
си любимци и за бездом-
ните животни. Съвсем 
скоро най-малките зрители 
на БНТ ще преоткрият 
вълшебствата с фокусите 
на Маг Айвън, който ще се 

присъедини към екипа на 
предаването, разкриват от 
телевизията. Освен запом-
нящи срещи и забавни игри 
„Милион и две усмивки“ 
показва на децата сериали  
като „Мили бате“ и „Ние, 
врабчетата“, от златното 
време на детска редакция. 
„Пожелавам си да растем 
и бъдем още дълги години 
на екран, да не затъваме в 

телевизионните коловози 
и да продължаваме да 
усмихваме децата и техните 
родители“, поздрави своите 
колеги Ралица Филипова, 
изпълнителен продуцент 
на „Детски и младежки 
програми” на БНТ 1. Новите 
издания на „Милион и две 
усмивки“ са тази събота и 
неделя от 7:30 ч. до 9:00 ч. 
(BG).
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Неделя, 01.11
bTV, 01:00 (BG)
„Майкъл Джексън. Това е той“
документален, САЩ (2009) 

Събота, 31.10
БНТ 2, 20:50 (BG)
„Докога, Маргарито?“
концерт на Маргарита Хранова и 
приятели

Събота, 31.10
БНТ 2, 22:10 (BG)
„Адмирал“
исторически с Константин 
Хабенски, Русия (2008)

Събота, 31.10
БНТ 1, 15:25 (BG)
„Дами канят“
кинокомедия със Стефан Дана-
илов, България (1980) 

Петък, 30.10
Нова тв, 22:00 (BG)
„София ден и нощ“
сериал за живота в столицата

Неделя, 01.11
БНТ 1, 18:40 (BG)
Изборна нощ 2015

Събота, 31.10
БНТ 1, 10:00 (BG)
„Кметът“
документален, България (2009) 

Петък, 30.10
bTV, 21:30 (BG)
„Столичани в повече“
сериал с Любомир Нейков, Бъл-
гария (2011)

Класацията за 
модерна бъл-
гарска музика 
„Ново 10+2” 

на БНТ 2 отбеляза своя 
трети рожден ден на 27 
октомври. Предаването 
реализира все още своя 
първи сезон в ефир, за-
щото никога не е спирало 
сезонно от появата си в 
края на октомври 2012 
година. Чартът се излъчва 
всяка втора събота на ме-
сеца по БНТ 2 и има пов-
торения по БНТ 2 и БНТ 
Свят. Месечните епизоди 

на класацията отбелязват 
средно между 30 и 40 
хиляди гледания от сайта 
на БНТ. Над 80 българ-
ски музикални звезди са 
гостували в предаването 
през трите му години 
в ефир. Излъчените 
видеоклипове са стотици. 
Режисьор на продукцията 
е Константин Младенов, а 
оператор Борислав Или-
ев. Водещ – Васко Громов 
(на снимката). Новата 
класация тази седмица 
гледайте в събота от 20:45 
часа (BG) по БНТ 2.

Класацията за BG музика 
на БНТ 2 стана на 3 години

Още една дама отива на 
финал в „Ръкописът“

bTV Cinema пуска новите 
серии на „Къща от карти“

70 пъти „Милион и две усмивки“
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властта. Сега Франк вече е 
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ще се изправят пред старта 
на амбициозна програма 
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като Георги Бърдаров и 
Светозара Давидкова си 
осигуриха място в предиш-
ните два епизода. Третата 
финалистка в състезанието 
на ръкописите е завър-
шила журналистика в 
Шуменския университет и 
успя в края на епизода да 
победи конкурентката си 
Златина Бахова. „Наистина 

не очаквах, че ще се кла-
сирам на финала. Наясно 
съм, че оттук насетне в 
това състезание ще става 
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е тъжно за хората, с които 
се разделяме, защото те са 
много талантливи, всеки 
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на своите рубрики. Най-
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опашчици“. Тя се подготвя 
съвместно с Централната 
ветеринарна клиника и 
информира децата как да 
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си любимци и за бездом-
ните животни. Съвсем 
скоро най-малките зрители 
на БНТ ще преоткрият 
вълшебствата с фокусите 
на Маг Айвън, който ще се 

присъедини към екипа на 
предаването, разкриват от 
телевизията. Освен запом-
нящи срещи и забавни игри 
„Милион и две усмивки“ 
показва на децата сериали  
като „Мили бате“ и „Ние, 
врабчетата“, от златното 
време на детска редакция. 
„Пожелавам си да растем 
и бъдем още дълги години 
на екран, да не затъваме в 

телевизионните коловози 
и да продължаваме да 
усмихваме децата и техните 
родители“, поздрави своите 
колеги Ралица Филипова, 
изпълнителен продуцент 
на „Детски и младежки 
програми” на БНТ 1. Новите 
издания на „Милион и две 
усмивки“ са тази събота и 
неделя от 7:30 ч. до 9:00 ч. 
(BG).
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торения по БНТ 2 и БНТ 
Свят. Месечните епизоди 
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ски музикални звезди са 
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през трите му години 
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видеоклипове са стотици. 
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Чудовищни 
приключения, 
зловещи духове 
и вампирски 

истории предлага Нова 
телевизия на Хелоуин. 
Празникът на Вси светии 
ще настъпи в събота в 23 ч. 
(BG) с „Нощта на ужасите”. 
Лентата, режисирана от 
Крейг Гилеспи, е римейк 
на едноименния филм от 
1985 г., а главните роли са 
поверени на Колин Фарел, 
Антон Йелчин и Тони Колет 
Имоджен Потс. Събота 
предлага още две заглавия 
– от 13.00 ч. (BG) е „Чудови-
ща срещу извънземни”. В 
тази анимирана адаптация 
на популярната комикс 
поредица извънземни, 
мразещи хората, прекъсват 

сигнала на телевизията. 
Само супергерой, който е 
ловец на чудовища, може 
да спре пакостливите 
инопланетяни и да осигури 
телевизия на зрителите. 
Следобедните приключе-
ния ще продължат с Еди 
Мърфи, който е звездата в 
комедията „Привидения в 
замъка” – в събота от 15.00 
ч. (BG). Лентата на режисьо-
ра Роб Минкоф разказва 
за брокер на недвижими 
имоти, изцяло отдаден на 
работата си. За да навакса 
пропуснатите моменти с 
близките си, той решава 
да организира специа-
лен уикенд. Плановете за 
семейна почивка обаче 
преобръща мистериозно 
обаждане, след като нов 

клиент проявява интерес 
към обитавана от духове 
къща, които са по следите 
на съпругата му. В неделя 
следобед (българско вре-
ме) е филмът „Призрачни 

приятели”. Точно в 12:30 ч. 
(BG) кученцата на „Дисни“ 
ще се завърнат за нови 
приключения в мистериоз-
но имение, където се случ-
ват призрачни събития.

www.

ТAЗИ СEДМИЦА

Drundoo.com

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА, ЗА ДА ГЛЕДАШ БЕЗПЛАТНО

Отидете на  www.Drundoo.com и изберете „регистрация“
Системата ще ви покаже за колко месеца можете да 
гледате безплатно.

 Сряда, 04.11
БНТ 1, 21:00 (BG)
„Ръкописът“
литературно риалити

04.11, 05.11
БНТ 1, 17:00 (BG)
„Фалшивата принцеса“
сериал с Дениз Угур, Турция 
(2006)

Понеделник, 02.11
БНТ 1, 21:00 (BG)
„История.bg“: 
Сръбско-българската война

Понеделник, 02.11
БНТ 1, 12:55 (BG)
„Суфле д`аморе“
кинокомедия с Димитър Рачков, 
България (2006)

Неделя, 01.11
Нова тв, 20:00 (BG)
„Игрите на глада“
фантастика с Лиъм Хемсуърт, 
САЩ (2012)

Всеки ден (без петък и събота)
bTV, 21:30 (на 01.11 от 20:00) (BG)
„Фермата“
риалити шоу

Понеделник, 02.11
БНТ 1, 23:30 (BG)
„Момчето си отива“
драма с Филип Трифонов, 
България (1971)

03.11, 05.11
Нова тв, 21:00 (BG)
„Х фактор“
състезание за млади звезди

02.11, 03.11
БНТ 1, 16:50 (BG)
„Братовчеди“
сериал с Джулио Скарпати, 
Италия (2011) 

Всеки делник
bTV, 14:30 (BG)
„Черни планини“
сериал с Ердал Юзягчалар, Турция 

(2010)

Всеки делник
bTV, 20:00 (BG)
„Завръщане“
сериал с Джансу Дере, Турция (2006)

Петък, 30.10Нова тв, 21:00 (BG)„Фермер търси жена“риалити шоу

Всеки делникНова тв, 20:00 (BG)„ВИП брадър“риалити шоу

Без нито една 
главна роля тя 
се превърна в 
известна ар-
тистка, която 
цяла Бълга-

рия обича. Надя Тодорова 
– любимката на покойния 
режисьор Иван Андонов, 
навършва 90 години. Тя при-
състваше като второстепе-
нен персонаж във всичките 
му филми, но често ролите 
й ставаха по-запомнящи се 
от тези на главните артисти. 
Като например Димитрова в 
„Дами канят“ или Мими Се-
дларова в „Опасен чар“. На 31 
октомври от 15:25 часа (BG) 
БНТ 1 ще отбележи рожде-
ния й ден с излъчването на 
легендарната кинокомедия 

за инструктора по шофиране 
(Стефан Данаилов), когото 
всички курсистки искат да 
вкарат в леглото си.

„Дами канят“ е заснет още 
през 1980 г., но продължа-
ва да изглежда актуален и 
неостаряващ и днес. Самата 
Надя от години не се снима. 
Преди време дори емигрира 
от България и се премести 
да живее в Унгария при 
дъщеря си, която се грижи за 
нея. В момента тя е трудно-
подвижна, но продължава 
да поддържа контакти с при-
ятелите си чрез фейсбук и 
останалите социални мрежи. 
Въпреки че не се появява 
пред публика, публиката й 
не я забравя. Телевизията – 
също.

БНТ поздравява Надя 
Тодорова с „Дами канят“

Хелоуин уикенд по Нова тв
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МИЛЕН МИЛАНОВ 
„Нешънъл джиографик“

Продължение от миналия брой

По общо мнение на 

специалистите вели-

колепната находка 

от Гинина могила 

е една от малкото 

тракийски гробници и 

един ствената гетска, чийто собственик 

може да бъде посочен с относителна 

сигурност. Архитектурните елементи на 

съоръжение то и предметите, открити 

вътре, го датират към края на IV или 

първата четвърт на III в. пр. н.е. Нейната 

уникалност води до единстве ния логи-

чен извод – че гробницата е строена за 

гетски владетел.

На централната сцена в люнета на 

гробната камера са изобразени конник 

и висока женска фигура. Според исто-

риците това е Богинята майка, която 

поднася венец към челото на яздещия 

цар в знак на хероизация: форма на 

обожествяване, след която починали-

ят запаз ва своя статус и в отвъдното. 

Тъй като гроб ницата е ориентирана по 

посоката на зимното слънцестоене – 

поне каквато тя е била през IV в. пр.н.е., 

проникващите тогава в нея слън чеви 

лъчи огрявали точно това изображение.

Зад ухото на конника се вижда 

овнешки рог. Подобна иконография 

е характерна за моне тите, сечени от 

наследниците на Александър Македон-

ски след смъртта му. Рогът е символ 

на египетския бог Амон и легитимира 

статуса на царя пълководец като син 

на божеството. Очевидно владетелят, 

изобразен в Свещарската гробница и 

неин най-вероятен соб ственик, е имал 

самочувствието на равен по величие с 

Александър и неговите наследници.

С оглед на историческия контекст 

учените са единодушни, че става дума 

именно за споме натия вече Дромихет, 

победителя на Лизимах. Да открие пре-

ки доказателства за достовер ността на 

писмените източници е една от мечтите 

на всеки изследовател на историята, а 

в Сборяново това е напълно осъщест-

вимо. Свещарската гробница заслуже-

но се смята за перлата в короната на 

археологическия резерват, а източният 

некропол продължава да разкрива 

тайните си – но градският център на 

запад от него е не по-малко интересен 

в редица отношения. Проучването му 

е започ нало още през 1986 г. от Мария 

Чичикова, а сега разкопките се ръко-

водят от проф. Тотко Стоянов. Градът е 

съществувал сравнително кратко време 

– около 75 години, в периода между 325 

и 250 г. пр.н.е. Изоставен е след го лямо 

земетресение, което буквално го срива. 

Датировката, направена благодарение 

на от критите в селището амфорни 

печати, съвпада с тази на гробниците в 

източния некропол. Проф. Стоянов спо-

деля, че когато проучва нията започва-

ли, никой не бил подготвен за мащабите 

на селището. Първоначално разкопките 

се провеждали в ядрото на укрепения 

център, като размерите и значението 

на града постепенно се изяснили през 

следващите 10-15 години. Дори и днес, 

след близо три десети летия, те все още 

не са установени напълно.

Откритията в полиса допълват 

естествено тези от могилите и съз-

дават далеч по-строй на и детайлна 

картина на живота в гетското общество 

спрямо което и да било друго място 

на тракийска територия. Става дума 

за сама та столица на гетите. Макар да 

не са открити надписи с нейното име, 

по всяка вероятност то е Хелис. Като 

доказателство за тази теза се привеж-

да разказът на Диодор за Дромихет 

и конфликта му с Лизимах. Гръцкият 

ис торик споменава, че когато Алексан-

дровият пълководец бил пленен, гетите 

го завели в полиса Хелис. На цялата 

обитавана от тях територия няма друг 

такъв огромен град – нито пък прите-

жаващ така добре развита укрепителна 

система, икономически потен циал и 

богат некропол. Ето защо изводът, че 

става дума именно за Хелис, се налага 

логично както сред българските, така и 

сред чужде странните учени.

В селище, напуснато от обитателите 

си след природен катаклизъм като 

земетресение, ценните предмети са 

отнесени, а откритите останки от бита 

обикновено са в лошо състояние. След 

десетилетия усилен труд обаче учените 

успяват да очертаят общия план на гра-

да и част от укрепителната му система. 

Преди няколко години, по време на 

рутинно миене на 

керамични фраг-

менти, са намерени 

старателно изписа-

ни на гръцки език 

цифри и имена. 

„Подобно откри-

тие, макар да не е 

злато или сребро, 

е много интересно 

– под чертава Тотко 

Стоянов, защото 

говори за специ-

фично ниво на кул-

тура и грамотност 

сред някогашното 

местно население.“ 

После ученият 

добавя: „Във всеки 

участък, в който има 

руини от домовете, намираме данни за 

висок жизнен стандарт сред преобла-

даваща част от жителите.“ Това показват 

откритите в къщите вносни лампи и 

амфори за висо кокачествено вино и 

зехтин с гръцки произ ход. Стоянов 

обяснява, че такъв характерен за ця-

лостното население висок стандарт не 

се срещал в останалите големи тракий-

ски град ски центрове като Севтополис 

или Кабиле на пример. Причините за 

благосъстоянието на гетите могат да 

бъдат търсени в интензивната търговия 

с дървен материал от Лудогорието, 

както и в производството на катран и 

дървени въглища, а също и в развитото 

селско стопан ство – все неща, с които 

районът е бил добре известен почти до 

наши дни. В следващите години учените 

планират проучване на югоза падния 

квартал, където е най-укрепената част 

на града. В нея те очакват да открият 

царския дворец и жилищата на аристо-

кратите.

„Тук се е намирала не само полити-

ческата, но и религиозната столица 

на гетите – смята проф. Диана Герго-

ва. – В Сборяново може да се види и 

осъзнае защо те са избрали това място 

с единствен воден извор в района за 

свой държавен и мистичен център.“ 

Според Гергова с мащабното тракий-

ско средище от I хил. пр.н.е. е свързан 

и тайнственият топоним Даусдава - 

Градът на вълците, посочен в една от 

картите на александрийския географ 

от II в. Клавдий Птолемей. Тя смята, че 

това е древното име на цялото среди-

ще: светили щата, могилите и другите 

култови места в ра йона, плюс по-къс-

ния елинистически полис. В многоброй-

ните погребения на кучета в из точния 

гетски некропол Диана Гергова вижда 

потвърждение за специалната роля 

на това животно и дивия му роднина 

– вълка – като посредник в обреда на 

обезсмъртяването.

През 2012 г. екипът на проф. Гергова 

намира в Голямата Свещарска могила 

съкровище, със тоящо се от множество 

златни апликации от конска сбруя и 

женски накити. Това позво лява тя да 

се свърже с погребението на пред-

шественика на Дромихет – прочутия 

владетел Котела. Той управлява гетската 

държава до началото на III в. пр.н.е., 

като от 339 г. е съ юзник и тъст на маке-

донския цар Филип II. През следващия 

сезон излиза единствената по рода си 

за българските земи бига, заровена 

заед но с впрегнатите в нея коне.

„Изследвания на храната на по-

гребаните в царския некропол са 

на път да докажат, че гетите са били 

Централната сцена в люнета на Гинина могила (горе) – конник и висока женска 
фигура

Останки от градския център

Тотко Стоянов (вдясно) ръководи разкопките в Сборяново

Древните загадки на 
Сборяново
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веге тарианци – изрежда нови и нови 

изненади Диана Гергова, а анализите 

на откритите в могилите на Сборяно-

во амфори показват, че тук са пиели 

рецина – най-скъпото тогавашно вино. 

Имаме и много интересни резултати от 

изследванията на пигментите, с които 

гетите оцветявали есхарите си...“

Сензационните открития, до които 

водят разкопките в района, нараства-

щото им значение за българската и ев-

ропейската история, както и полаганите 

от Гергова и сътрудниците й усилия 

водят през последните десетилетия 

в Сборяново стотици изследователи, 

студенти и доброволци от България, 

Армения, Азер байджан, Великобрита-

ния, Турция, Румъния, Беларус, Италия, 

Швейцария, Чехия, Полша и Япония. 

Сред тях има геофизици, археоастро-

номи, антрополози, изследователи в 

полето на археометрията, въздушната 

фотограметрия и др. Съвременните 

интердисциплинарни мето ди дават 

сведения, които са от огромна полза на 

археолозите. Резултатите на доц. Хрис-

тиян Цанков и екипа му през този сезон 

са повече от обнадеждаващи.

Диана Гергова слиза от автомобила 

си и бърза да надникне в дълбоката 

вече над три метра яма. С годините 

проучванията в Сборя ново са се пре-

върнали в много повече от ра бота за 

нея и колегите й. Всяко ново откритие 

е не само още една крачка към проник-

ването в същността на мистериозната 

култура на гетите, но и лично удовлет-

ворение на учени те, на които често 

се налага да преодоляват трудности 

от разнообразен характер – неадек-

ватно финансиране на разкопките, 

проблемно осъществяване на контрол 

над иманярството в района, недоразу-

мения с местната власт. За това Гергова 

и колегите й продължават да се връщат 

тук сезон след сезон.

Усилията им раждат добри плодове 

– и не само в чисто академичен план. 

Хиляди туристи посещават Сборяно-

во – броят им расте всяка година. Те 

разглеждат Свещарската и другите 

две гробници, както и цялото гетско 

средище, за да се запознаят с част от 

дости женията на древните философи, 

математици, астрономи и проповедни-

ци на идеята за без смъртието, живели в 

българските земи. До истин ската социа-

лизация на уникалните находки обаче 

има още дълъг път. След като те бъдат 

разкопани, консервирани и реставри-

рани, в резервата трябва да се изгради 

инфраструк тура, осигуряваща удобен 

достъп на посети телите. Необходимо 

е да се вложат усилия и средства за 

мениджмънт и реклама.

След още няколко дни усилена рабо-

та дъл бочината на изкопа в могила №23 

надхвърля пет метра, а некрополът 

поднася на изсле дователите още едно 

съкровище. Внимателното разчистване 

разкрива гроб на жрица с канделабър 

от ковано желязо, с добре офор мена 

поставка и украсен с палмови листа 

връх. Тази уникална находка е поставе-

на в изправено положение до поредна-

та есхара – типичния за гетските могили 

цветен глинен олтар. Още 200 предме-

та, сред които обеци с лъвски глави, 

бронзово огледало, мъниста от злато, 

глина и стъкло, допълват съкровище то, 

погребано хилядолетия наред в моги-

лата. Макар и така изобилно, то едва ли 

ще даде ця лостен отговор на въпроса 

кои точно са били гетите. Затова пък със 

сигурност ще разпали още по-силно 

пламъка на откривателството, нужен за 

нови разкрития на древните загадки от 

Сборяново.

Златото на гето-тракийския цар Котелас, открито при разкопките в село Свещари
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ОЛЯ СТОЯНОВА

Нитo едно пътуване не 

си прилича с друго. 

Дори да опишем дума 

по дума пътя, по кой-

то минаваме, и все ки 

камък, и всяка среща, 

ясно е, че пър вото пътуване няма как 

да се повто ри повече. Всяко следващо 

пътуване дори в същата посока вече е 

различно. Така e и с водопадите. Трудно 

можем да видим един и същ водопад 

два пъти. И веднага давам за пример 

Веселиновите водопади.

Веселиновите водопади всъщност 

са два – Големия и Малкия скок, и се 

намират близо до село Веселиново, в 

Източна Стара планина. Най-лесният 

ориентир обаче е Ришкият проход, през 

който някога е минавал главният път от 

Шу мен за Одрин. Весе-

линово е разположе но 

от северната страна на 

Балкана и можем да се 

хванем на бас, че нищо 

не издава какво да очак-

ваме от тази раз ходка. 

Мястото е хълмисто и 

скучно, редуват се ниви 

и гори, села и черни 

пъ тища, които тръгват 

напряко през ни вите.

По един такъв черен 

път преди само то село 

Веселиново (в посока 

от Шу мен към Ришкия 

проход) хващаме и ние. 

Следват седем-осем 

километра раз ходка 

сред поляните – това 

е и нача лото на еко 

пътеката Веселинови 

во допади, изградена от 

фондацията на Желю 

Желев. Да, точно така – 

ако име то Веселиново 

досега ви е „говорило 

нещо“, но не сте се 

сетили веднага как во 

точно, значи просто сте 

пропусна ли името на 

президента. Това е род-

ното място на Желю Желев и местните 

хора са готови веднага да ви припом нят 

този факт, при това с добри чув ства. 

Но докато вървите по еко пътеката, 

тази информация няма да се набива на 

очи. За сметка на това има достатъчно 

табелки, които указват посоката – дър-

вени парапети на стръм ните участъци, 

както и дървени мост чета, пейки и дори 

беседки, както се полага на истинска 

еко пътека.

Когато черният път навлезе в гора та, 

разходката вече става по-приятна и раз-

стоянието се изминава по-лесно. Тогава 

на фона на хълмовете се очер тават и 

нагънатите силуети на 

ня колко скални венеца, 

като обещание за нещо 

повече от разходка по 

равното. Гората наоколо 

е млада и ако има те 

късмета да дойдете през 

пролетта или есента, 

усещането е, че сте 

попад нали на място, 

където природата е ос-

тавена сама на себе си. 

Всичко е избуя ло – диво 

и потънало в цветове.

Но по въпроса кога 

трябва да се дойде тук, 

има голям спор. Повече-

то хора са почитатели на 

версията, според коя то по водопади се 

ходи единствено през ранната пролет, 

когато водата е най-много и водопадите 

са най-пълноводни. Друга школа учи, че 

водопадите са най-красиви, когато са 

замръзнали през зимата. Трета ненауч-

на школа раз вива теорията, че и есента 

не е за про пускане. А според четвърта – 

най-логично звучи водопадите да се ви-

дят в най-хубавия момент – през лятото, 

ко гато наоколо е топло, всичко е зелено 

и човек може да оцени прохладата на 

падащата вода. Ние обаче сме застъп-

ници на тезата, че по водопади може да 

се ходи по всяко време. Именно защото 

всеки път виждаме различни во допади.

Когато тръгвате към Големия и Мал-

кия скок, трябва да решите дали дър-

жите по тях да има вода или не. Защо то 

и двата водопада са разположени на 

малък планински приток на Брестова 

река, който, освен че не е особено 

пъл новоден, но и през лятото почти 

пресьхва. Затова 

можете да чуете 

различ ни мнения 

за Веселиновите 

водопади – че 

са красиви и 

пълноводни или 

че са почти сухи 

и не си заслужава 

идването. Сякаш 

всеки човек, 

който дойде тук, 

вижда различни 

водопади.

Но има и още 

един вариант – да 

разчи тате на къс-

мета си. Защото, 

дори да е късно 

лято или есен, 

достатъчно е ден 

или два преди 

това да е валяло 

и во допадите ще 

ви се разкрият в 

хубава светлина.

Ние решаваме, 

че ще разчитаме 

на късмета си. През май и юни това 

мяс то има амбиции да се превърне в 

мал ка тропическа джунгла – тревата 

е стигнала до кръста, от дърветата се 

спускат лиани, около реката расте тол-

кова голям подбел, че тъмнозеле ните 

му листа могат да бъдат използ вани за 

чадър. Всичко е обрасло в зеле нина, 

която е обгърнала дори част от табели-

те. Но табелката, която сочи пътеката за 

Големия скок, си е на място и след пет-

десет минути стръмно спускане сме под 

водопада. Трябва да признаем, че името 

Големия скок е на пълно заслужено.

Само за справка – височината на 

во дния пад на Райското пръскало до 

хижа „Рай“ в Стара планина, който е 

най-ви сокият водопад на Балканския 

полу остров, е 124 метра. Водопадът е 

не просто красив, а изглежда страховит. 

Височината на Големия скок е 50 метра 

и е истинска изненада, защото нито 

младата гора, нито меките гънки на хъл-

мовете издават, че тук може да се крие 

подобно нещо. В най-добрия слу чай 

очаквахме водопад, който тече върху 

някоя скала в гората, и толкова.

А Големия скок е висок и трудно се 

обхваща с един поглед. Горе, върху 

скал ния венец, той тече като тъничък 

сре бърен конец, а долу се разпръсква 

като дъжд над спокойното синьо-зеле-

но езе ро. Трябва ни човешки ръст, за да 

се усети мащабът на това място.

Самият водопад всъщност е разделен 

на два пада, образувани от различните 

потоци, които текат по скалата. Сега 

единият пад е каптиран. Около водо-

падите има места за разглеждане – 

мо жете да тръгнете по стръмния склон 

към скалния венец, да надникнете в 

ни шите, да се качите над водопада или 

просто да се разходите по течение то на 

реката. Или просто да спрете за малко.

Колкото до мястото – само ще кажа, 

че оттук не ни се тръгваше. Звънене-

то на течащата вода, зеленият мъх на 

камъните, спокойствието на огледал-

ното езеро – човек може да остане тук 

с часове. Все едно времето спира. Или 

просто мястото излъчва спокой ствие, 

все едно се намираме накрай света. 

Иначе е логично, щом има водопад 

с име Големия скок, да има и Малкия 

скок.

Продължава в следващия брой

На път за Веселиновите 
водопади
1. Щом има Голям, значи трябва да 
съществува и Малък скок

Храм „Света Петка“ в село Веселиново, строен през 1934 г.

Малкия скок

Големия скок
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Примадоната на 

руската естрада Алла 

Пугачова отново 

успя да удиви своите 

поклонници. Наедря-

лата пред последните 

години певица вече разхожда изваяна 

фигура и събира погледите на почи-

тателите. Тя се появи в началото на 

октомври в Сочи на песенния конкурс 

„Нова вълна“ вталена до неузнавае-

мост.

66-годишната изпълнителка блес-

на на сцената на фестивала с къса 

рокля, демонстрирайки стройни крака. 

Естрадната звезда е свалила около 20 

кг и в момента тежи не повече от 55 кг. 

Жълтата преса веднага реши, че Алла е 

прибегнала към услугите на пластична-

та хирургия, за да се избави от излиш-

ните килограми. Макар изпълнителката 

да е опровергала тези слухове и да 

отрича да се е подлагала на процедури 

като липосукция, булевардните медии 

в Русия никак не й вярват. Журналисти-

те в Сочи веднага налетели на певицата 

с въпроси как е постигнала този

зашеметяващ резултат.

На множеството питания с какво се 

храни, за да изглежда толкова подмла-

дена, присъщо в свой стил Пугачова 

отвърнала: „Ям ядене.“ Слуховете, че 

в Израел лекарите са я посъветвали 

да отслабне, не се потвърдиха, но пък 

МИЛА КУДРИНА въпросите как 

е отслабнала 

не стихват. Бив-

шият й съпруг 

певецът от 

български про-

изход Филип 

Киркоров по-

бърза да похва-

ли някогашната 

си изгора колко се 

е вталила, същото 

направи и стилистът 

на звездата.

След множество 

догадки и лутане 

медиите в Русия 

най-накрая успяха 

да разкрият тайната 

на Алла Пугачова. 

Бизнес дамата и 

близка приятелка на 

естрадната звезда Алина Редел разкри 

как певицата е успяла да се стопи. „Алла 

наистина изглежда добре. Първо, за-

щото е много щастлива с мъжа си и тех-

ните близнаци. Освен това тя се научи 

да контролира апетита си чрез диета, 

която сама измислила. Кръсти я СССР“, 

разказва Радел. Бизнес дамата обаче 

уточнява, че абревиатурата няма нищо 

общо с бившия Съветски съюз. „Наиме-

нованието идва от съкращението С – 

сладко, С – солено, С - „сдобное“, което 

в руския език се използва като опреде-

Новата Пугачова отдалеч...

...и отблизо

Диетата на Пугачова
Руската прима свали 20 кг и се подмлади 
като след скалп
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ление за тестени изделия, и Р –раз-

товарващ ден, в който Алла яде само 

зеленчукови супи“, обяснява Редел. Тя 

допълва, че на празници примадоната 

си позволява парче торта, след 

което има два разтоварващи дни 

само на бульон.

Самата Алла Пугачова се радва 

на добър апетит и се шегува, 

че ако отслабне прекалено, ще 

обиди почитателите си. Дори в 

една от песните си припява: „Ах, 

този огромен интерес към моето 

тяло днес!“ В действителност 

обаче вниманието към външния 

й вид я ласкае, и то много. Стига 

дотам, че създава личен блог, в 

който съветва почитателите си 

как да се хранят здравословно. 

Преди време Пугачова сподели в 

свои интервю, че не се притесня-

ва заради фигурата си. „Аз знам, 

че имам излишни килограми, но 

и така ми е добре. Слабея само 

за снимки. Иначе ми провървя, 

че живея с мъж, който ме обича 

такава, каквато съм. А правилно 

подбраните дрехи ми помагат да 

скрия излишното“, обясни Алла и 

допълни: „Мога да се облека така, 

че вие ще решите, че съм отслаб-

нала, и да се гримирам така, че 

да помислите, че съм си напра-

вила пластическа операция.“

Междувременно стана ясно, 

че Пугачова и съпругът й Максим 

Галкин планират да пратят близ-

наците си Хари и Лиза на детска 

градина.

Пресата пък разкри, че децата 

на звездната двойка се возят в 

суперизискани детски колички, 

изработени от кожа на чинчила. 

Скъпата придобивка е подарък 

от ексцентричния певец Борис Мо-

исеев. В информацията не се споме-

нава каква е цената на количките, но 

справка в магазините показва, че палто 

от чинчила струва няколко хиляди 

евро, а по-луксозните стигат до €25,000. 

Преди месец близнаците на певицата 

навършиха две 

годинки, но праз-

никът бе отбелязан 

скромно и без 

шумно тържество. 

Пугачова била сама 

с децата в просло-

вутия „замък“ на 

Галкин, а компания 

й правели само 

детегледачките и 

прислугата. Самият 

Максим, който е с 

27 години по-млад 

от певицата, бил 

в Сочи за участие 

във фестивала на 

хумора „Юмарина 

2015“.

И за капак на 

всичко това сега 

Алла ще става и 

баба точно две 

години след като 

самата тя стана 

майка. Очаква се с 

правнуче да я да-

рят големият й внук 

Никита Пресняков 

и приятелката 

му – 18-годишната 

Альона Краснова. 

Двамата били не-

разделни, много се 

обичали и кроели 

планове за сватба.

Пресняков е син на дъщерята на 

Пугачова – певицата Кристина Орба-

кайте. Самата Орбакайте твърди, че не 

харесвала „твърде голямата“ разлика 

в годините на двамата млади, която е 

едва 6 г. Едно нищо предвид крехката 

възраст на съпруга на майка й.

С младия си съпруг – артиста и тв водещ Максим Галкин

С детето си, което добиха от сурогатна майка

1975 година – голямата награда на фестивала „Златният Орфей“ в Слънчев бряг 
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С ветовната здравна 

организация класира 

10-те най-полезни 

храни, които всеки би 

трябвало да слага по-

често на трапезата си. 

Първата от тях са броколите. Повече-

то от здравословните си свойства те 

дължат на фитохимикалите, наречени 

изотиоцианати, 

които са изклю-

чително важни 

за предотвратя-

ване на някои 

видове рак. Като 

една от ненадми-

натите суперхра-

ни на майката 

природа те са с 

високо съдържа-

ние на витамин 

С, А и Е, както и 

на много други 

важни витамини 

и минерали.

Канелата е вто-

ра в класацията. 

Половин чаена 

лъжичка на ден помага за намаляване 

нивата на кръвната захар и високото 

кръвно. Ароматната подправка гони 

също така вирусите и бактериите.

Зеленолистните зеленчуци също 

попадат в класацията с най-полез-

ни храни. Те са добър източник на 

желязо, богати са на фитохимикали, 

витамин С, бета каротин и омега-3 

мастни киселини.

В списъка е и кокосът. Кокосовото 

мляко е много подобно на плазмата в 

родителите, които ще трябва да дават 

двойно повече. В отговор д-р Москов 

обяви, че това е тежка спекулация. Той 

каза, че сериозна част от приходите 

от този данък ще отиват за промяна 

на начина, по който се хранят деца-

та в училищата. Министърът също 

заяви, че ще е щастлив, ако приходът 

от данъка е нула. 

Според него това 

означава, че нави-

ците на хранене 

са променени, 

а индустрията е 

променила своите 

рецепти, за да пад-

не количеството 

вредни съставки.

Данъкът ще 

обхваща продукти 

с повече сол, с 

по-голямо съдър-

жание на транс-

наситени мастни 

киселини, хидро-

генирани мазнини, захар, кофеин и 

таурин (вид органична аминокиселна, 

помагаща разграждането на мазнини). 

При безалкохолните напитки данък 

няма да има само при соковете и 

нектарите с високо съдържание на 

плодове и зеленчуци. Няма да има 

обща ставка, а например 1.51 лв. ще 

е данъкът за 1 кг храна с повишено 

съдържание на сол, 0.81 лв. на литър 

безалкохолно. В разчетите на власт-

та е заложен приход от 170 млн. лв. 

годишно.

СЗО препоръчва броколи, канела и орехи

В България въвеждат още 
един данък – за вредни храни

Здравната организация предупреди, че обработеното месо причинява рак

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
 nikolova@bg-voice.com

човешка кръв. Така че всеки път, кога-

то пиете от него, давате на тялото си 

невероятен тласък на мощ и енергия.

Авокадото е следващият продукт 

в класацията. Множеството здра-

вословни мазнини и хранителни 

вещества, открити в него – олеинова 

киселина, лутеин, фолиева киселина, 

витамин Е, мононенаситените мазни-

ни и глутатион, помагат да защитите 

тялото си от сърдечносъдови забо-

лявания, рак, дегенеративни очни и 

мозъчни заболявания.

Следващата храна са бобовите кул-

тури. Те повишават нивото на хормо-

на лептин, който контролира апетита. 

Те са мощна комбинация от витамини, 

калций, калий и фолиева киселина.

Ореховите и бадемовите ядки също 

спадат към списъка с най-полезни 

храни. Само една малка шепа орехови 

ядки на ден доставят необходимата 

доза за организма омега-3, алфа-ли-

ноленова киселина, мелатонин, мед, 

манган и гама-токоферол под форма-

та на витамин Е, който подпомага сър-

дечната дейност. Орехите предпазват 

мозъка и предпазват от болестта на 

Алцхаймер и болестта на Паркинсон.

Сред останалите в списъка с 

най-полезни храни, които трябва да 

присъстват в менюто всеки ден, са 

рибата, чесънът и полезните масла – 

зехтин, шарлан, ленено, конопено и 

тиквено  масло.

Същевременно СЗО предупреди, че 

консумацията на обработено месо – 

например бекон, наденички и шунка, 

увеличава риска от рак на дебелото 

черво. Според последния доклад на 

СЗО яденето на 50 г обработено месо 

дневно увеличава опасността от бо-

лестта с 18%. Организацията съобщи 

още, че червеното месо „вероятно е 

канцерогенно", но засега няма нео-

провержими доказателства за това.

„Обработено" се нарича месото, 

минало през процедури за удължава-

не на трайността или за промяна на 

вкуса като опушване, осоляване или 

добавяне на консерванти. Топлинната 

обработка на високи температури 

също може да създаде канцерогенни 

химикали в храната.

СЗО публикува откритията си, 

позовавайки се на изследвания, из-

вършени от Международната агенция 

за изследване на рака. Сега обработе-

ното месо е в същата категория както 

плутония и алкохола. Това не значи, 

че сандвичите с бекон са вредни 

колкото и цигарите. „Рискът да се 

разболееш от рак на дебелото черво 

заради яденето на обработено месо 

е малък, но се увеличава с количе-

ството, което приемаш", обяснява д-р 

Кърт Стрейф от СЗО. Организация-

та припомни, че червеното месо е 

основен източник на желязо, цинк и 

витамин B12.

„Разбира се, не е нужно да спрете 

да ядете всякакво червено и обра-

ботено месо, уточни проф. Тим Кей 

от Оксфордския университет. – По-

скоро, ако ги консумирате често, би 

трябвало да се ограничите.“

Политиката на българското 

правителство да се пълни 

бюджетът с глоби, такси и 

данъци продължава и през 

тази година с нов налог, този път за т. 

нар. вредни храни. Идеята за данъка 

се разяснява вече повече от месец на 

населението и то като че ли повярва, 

че наистина правител-

ството се е загрижило за 

здравето на българина, 

затова ще оскъпи всички 

продукти, съдържащи сол и 

захар. Наблюдатели обаче 

посочват, че това е поред-

ният данък, който следва да 

пълни хазната в държава, 

където икономика няма 

и липсват големи заводи, 

които да осигуряват годиш-

ни постъпления в бюджета. 

Затова всяко министерство 

е натоварено да измисля 

данъци, оформени в купи-

ща красиви думи.

„Министър Москов (на здравето 

– б.р.) и министър Кралев (на младе-

жта и спорта – б.р.) имат пълната ми 

подкрепа за въвеждането на данък 

обществено здраве“, обяви премиер-

ът Бойко Борисов. Той отбеляза, че 

една от причините за наличието на 

голям брой онкоболни в България е 

неправилното хранене с вредни хра-

ни и други вредни навици, които се 

налагат в бита още от деца. „Виждате 

какви храни се ядат и какви енергий-

ни напитки се пият. И като минат 40-50 

години, започват масово да се разболя-

ват”, каза премиерът.

Напук на съмненията Борисов заяви, 

че в случая не става въпрос да се събе-

рат допълнително пари за бюджета. По 

думите му той ще е най-щастлив, ако от 

този данък не се събере нищо, защото 

това означава, че българите са започ-

нали да се хранят безвредно. Въпрос 

защо се увеличават цените на храните 

на най-бедните предизвика ироничната 

реакция на министъра на здравеопаз-

ването д-р Петър Москов. „Наистина 

ли мислите, че храната на най-бедните 

са чипсът и енергийните напитки? 

Сериозно ли говорите? И пастичките?”, 

попита той.

Веднага след това към него бе 

отправен коментар, че в училищата 

се продават само вредни храни. Това 

означава, че ще се бръкне в джоба на 
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Разтеглете бутер тестото 

според тавата си. Надупчете 

го с вилица – да „диша“, и 

печете 5 минути на 350F. 

Пригответе си заливката от яйцата, 

сиренето, солта и пипера, добавете 

брашното с бакпулвера и млякото. На-

края прибавете настъргания кашкавал, 

Свекървина пита

нарязаната 

шунка и 

краставич-

ките, също 

нарязани 

по желание. 

Изсипете 

сместа, пече-

те 30 минути 

и като се зачерви, извадете 

от фурната.
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Срещат се двама приятели. Еди-
ният е омотал ушите си с въже.

- Какво има? - попитал го 
другият.

- Омръзна ми тоя живот. 
Реших да се беся.

- Ако искаш да се обесиш, 
трябва да вържеш въжето 
около врата си.

- Абе пробвах, ама се 
задушавам.

Любовна двойка в леглото.
- Може ли да те наричам Ева?
- Защо?
- Защото си ми първата.
- Е, щом съм ти първата може ,а аз ще 

те наричам „Боинг”.
- Защо Боинг?
- Защото си ми 747-мия.

- Госпожице, може ли да се запозна-
ем?

- Слушай, Иване, ко-

гато искаш да ти върна 

парите, аз страшно се 

ядосвам. А когато не ти 

ги върна, ти се ядосваш. 

Защо трябва да си хабим 

нервите? Дай да си гово-

рим за футбол!

Отговори от миналия бройСУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри 
от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички 
острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните 
условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хори-
зонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; 
Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с 
даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

КАКУРО
Трябва да попълните всяко празно квадратче с някоя цифра от 1 до 9. Сборът от 

цифрите в белите празни квадратчета трябва да е равен на числото в съседното сиво 
квадратче.

- Не!

- Госпожице, кажете ми какъв ви е 

телефона?

- Нокиа.

- Не какъв модел, номера какъв ви е?

- Мтелски?

- Не кой оператор. Какви са цифрите?

- Арабски.

3 2

2 2 1 3

3 1 3 3 2 3

3 0 3

2 2

2

2 3 2 2

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

Виц в снимка

Гражданин хвърля моне-
та от 50 стотинки в кутията 
на един просяк и казва:

- Хапнете за мое здраве!
Просякът го оглежда и 

казва:
- Разбирам защо имате 

толкова болнав вид, госпо-
дине.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

Водоравно: Камора, Чукчи, Бригада* Зов, „Ако”, Годеч, Лин* Сирена, Нане, Най, Ласо* Диск, Зола (Емил), Риск* 
Водоскок, Меню, Въртоп* Таз, Кета, Жарсе* Каца, Пират, Такт* Ниша, Капаро, Чене* Фабула, Сабо, Перископ* Тера-
са, Докер, Ампула* Филе, Ава, Ролер, Бал* Траки, Катод, Сага* Пике (Жерар), Алонсо (Фернандо), Обор, Код* Залп, 
Арда, Провал* Кадаиф, Девер, Топ, Дем* Натрий, Кагот, Дилема* „Нора”, Кокс, Ефир, Девиз* Буза, Критик, Вино* 
Барк, Синор, Лобош, Нал* „Леон”, Лапад, Валат* Дистих, Питон, Ром, Сак* Тен, Тенис, Савани* Обол, Аид, Релеф, 
Невен* Драже, „Миг”, Ки* Елтер, Фира, Бином, Ока* Хесе (Херман), ОРОЛ, Ита, Атлас* Валентност, Силоз, Ака

Отвесно: Казино, Анати, Изаномали, Бълха* Мор (Томас), Децибел, Кадар (Янош), Ресто, Тел* Говедо, Ашуре, 
Елата, Котел, Есе* НИСА, „Ала”, Пир, Нин, Дрен* Дамаск, Асара, Фикус, Ар* Котик, Авала, Йозил (Месут), Диафон* 
Ичан, Карас, Акорд, Канап, Джиро* Указ, Запад, Индекс, Опит, Ерос* Иконом, Табор, Сава, Кратер, Алт* Елек, Рококо, 
Егер, Донев (Доню)* Жиг, „Ането”, Ела, Профил, Нил, Бис* Он, Юта, Претор, Титов (Герман), Семити* Абдал, Акче, 
Робот, Рибар, Финал* Рей, Тера, Довод, Колос, Го* Бич, Ръж, Нимб, Рапид, аман, МАЗ* Лира, Еспас, Лев, Век* Баласт-
ра, Кулак, Девин, Савиола (Хавиер)* Дискос, Цол, Големина, Ане (Клод), „Как”* Пано, Пеш, Парад, Мазол, Киншаса*

ВОДОРАВНО: “Жена на всички времена”. Ванилин. НОКИА. Ерос. Легат. КОДАК. Етикети. Сатир. Васал. Арат. Етна. 
ОП -АРТ. Евро. Идо. Роми. “Калки”. Никел. Флекс. Арова (Соня). Офис. Кратуна. Крали Марко. РАИ. Елипса. Тил. Вата. 
Канонир. Ронин. Дон. Абак. Воронов (Стефан). Петипа (Мариус). Рак. АКЕЛ. Тоник. Алманах. Орехи. Акула. Гонг. Рави. 
РМС. Елек. Сак. Елементи. Африка. Реклама. “Еолина”. Тин. Пета. Танк. Ретина. Инка. Арис. Атина. Манто. Атос. Ела. 
Орис. Акне. Акари. Анали. Обет. Окис. Кикот. Вин. Акант. Парад. “Реката”. УНО. Лимони. Ане. Укор. Откос. НИСАН. 
Ламина.

ОТВЕСНО: Невестулка. “Българе”. Ал Бано. Наган. ЕРИКА. Мокетин. Екот. Манатарка. Акран. Кантата. Нити (Фран-
ческо. Остен. Ангел. Кок. НЛО. Вал. Ром. Уловка. Лата. Нотис. Вик. Пианино. Хрема. АЕК. Основа. Рапира. Аманат. 
Ипон. ДАРКО. Срокове. Кроасани. Очна ставка. Нерине. Иск. Рис. Кока. Лар. Роле. Торс. Ака. Тик. Лек. Атов (Камен). 
Хриле. Еридан. Вие. Виолин. Тим. Италик. Вратар. Филипо. САНИТА. Орел. Ироним. Нена. “Фани”. АТЕ. ЕМЕКА. Исав. 
Тикер. Анон. Кум. Еретик. Радикулит. Араваки. Енот. Десктоп. Лекит. Илитон. Асидол. Оана. Акан. Асинара.

Въпрос: Защо жените живеят с 10 
години повече от мъжете си?

Отговор: Защото нямат жени!

В 2 часа през нощта звъни телефона:
- Ало, 55-55-55 ли е.
- Съжалявам имате грешка. Тук е 

555-555.
- Много съжалявам, извинете, че ви 

събудих.
- Няма нищо, и без това щях да ставам 

- телефона звънеше.
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Първото обновление на 
Windows 10 излиза до 
две седмици

Търсачката на Facebook ще 
открива и публикации

Facebook включи публичните 

постове в търсачката си и 

напомни на потребителите 

да проверят настройките 

си за неприкосновеност. Досега при 

търсене на ключова дума в социал-

ната мрежа като резултати излизаха 

предимно групи, места и събития. Сега 

сред тях ще бъдат включени и над 2 

трилиона публикации на потреби-

тели, маркирани като „публични" и 

съответно видими за всекиго. „При 

търсене ще виждате най-скорошните 

и най-посещавани 

публични постове 

заедно с постовете 

на приятелите си", 

заяви вицепрези-

дентът, отговарящ 

за търсенето, Том 

Стоки. Той уточни, 

че тези резултати са 

персонализирани за 

всеки потребител. 

Компанията призова 

Първото голямо обновление 

за Windows 10 ще е достъп-

но за потребителите в пър-

вата седмица на ноември. 

Ъпдейтът носи кодовото име Threshold 

2. Той ще идва с множество промени 

и подобрения в 

Windows 10. Сред 

тях са леки коре-

кции в дизайна, 

цветни ленти 

на прозорците, 

подобрения в 

контекстовите 

менюта и др. 

Старт менюто ще 

получи още една 

колона с инте-

рактивни плочки. 

Една от по-голе-

мите промени 

ще е пълната 

интеграция на 

Skype в операционната система. Няма 

да има нужда да се инсталира отделно 

приложение на Skype, а потребители-

те ще могат да използват вградените 

две приложения за чат и видео разго-

вори. Новият браузър Microsoft Edge 

също ще получи леки подобрения, но 

по-малко от първоначално предвиде-

хората да прегледат настройките на 

профилите си за години назад, тъй 

като е възможно отдавна забравени 

публикации да се окажат „публични" и 

да започнат да се появяват в резул-

татите. Промяната е част от опитите 

на Facebook да настигне главния си 

конкурент Twitter по отношение на 

развиващите се в момента събития, 

след като алгоритмите за търсене 

дадоха на микроблогинг платформата 

предимство в следенето на събития 

на живо.

ните. Възможността за инсталиране 

на добавки към браузъра се отлага за 

следващата година. Същото ще се слу-

чи и с гласовия асистент Cortana, като 

по-големите промени за тази услуга 

ще останат за следващото обновле-

ние догодина. Все пак и в Threshold 2 

ще има нещо ново – възможност за 

продиктуване на SMS от компютъра, 

като съобщението да се изпрати от 

свързания с него телефон. За целта 

и двете устройства ще трябва да 

използват Windows 10. Threshold 2 ще 

е безплатен.

Тя ще показва публични постове, ако 
зададената дума се съдържа в тях

СТАНИМИР ПАВЛОВ 
stamo@bg-voice.com
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Нина Рангелова: Можем да печелим олимпиади, 
но трябва да променим мисленето си
Голямата българска плувкиня иска да е на финал в Рио де Жанейро, след 
това се отказва от спорта

Най-добрата бъл-
гарска плувкиня 
Нина Рангелова 
продължава усиле-
но да се подготвя 
за олимпийските 

игри в Рио де Жанейро. От години тя 
учи и тренира в Южния методист-
ки университет в Далас, Тексас, но 
тази седмица пътят й мина и през 
Чикаго. Чаровната плувкиня участ-
ва в конкурс за красота във Ветро-
вития град, за да събере средства 
за подготовката си за олимпиада, и 
стигна до финала.

МАРИН КОСТОВ
marin@bg-voice.com

Има ли друга причина за участие 

в конкурс за красота освен наград-

ния фонд, който ще ти послужи за 

подготовка?

Разбира се, че има и друга причина. 

Както всички знаем, стереотипът за 

плувкините е доста „лош’’. През целия 

си живот съм се сблъсквала с хора, 

които казват, че плувкините имат доста 

неатрактивни тела заради спорта. 

Плуването ги е изградило по този 

начин с широки рамене, с доста според 

тях мъжки тела, които не изглеждали 

добре. Смятам, че участието ми в този 

конкурс – като най-добрата българска 

плувкиня, доказва, че всъщност не е 

така и че плувките имат едни от най-

хубавите тела именно заради спорта. 

Имала съм толкова много случаи на 

родители, които са идвали при мен и са 

казвали: „Не, аз не искам дъщеря ми да 

се занимава професионално с плуване, 

защото ще има много широки рамене 

и просто няма да е атрактивна.’’ Това 

е и една от причините да участвам в 

конкурса. Искам да покажа на хората, 

че плувкините всъщност влизат в кри-

териите за естетика и красота.

След толкова успехи в плуването 

сега имаш ли притеснение в това 

ново предизвикателство?

Разбира се, че има притеснение. Бла-

годарение на преживяванията, които 

съм имала в спорта, мога да твърдя, че 

по-лесно преодолявам притеснението. 

Идеята ми да участвам дойде, след като 

видях реклама в социалните медии. 

Бях си вкъщи в компанията на мои 

приятелки. Гледахме филм, докато аз 

разглеждах фейсбук. Всичко отначало 

започна на шега и въобще не съм си 

представяла, че ще бъда избрана.

Имаш ли някакви притеснения, 

свързани с подготовката ти за олим-

пиадата догодина?

Аз от 5 години живея в Далас. Там 

се подготвям с отбора. Подготовката 

винаги минава добре. Естествено, ако 

имам повече средства, както вече 

говорихме, за конкурса и причината 

да участвам, бих провела едно доста 

по-добро възстановяване. Бих провела 

сесии с техници, които под водата сле-

дят загребванията, стила на плуване, 

гледат кое трябва да се подобри. Ако 

имах наистина повече средства, бих си 

позволила повече неща, които досега 

не съм правила. Но за сметка на това 

всичките ми конкурентки ги правят. 

В плуването всичко е толкова близко, 

разликите са малко. Абсолютно всеки 

детайл има значение. Дори най-малко-

то нещо да не ти се получи, това може 

да коства влизане в полуфинал или 

финал.

Каква е целта ти за олимпиадата?

Моята цел е влизане на финал на 

олимпиадата. През 2012 г. полуфиналът 

ми се размина за много малко. Сега 

наистина смятам, че имаме шансове за 

едно доста силно класиране. В плува-

нето медалите също са важни, както 
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и във всеки друг спорт, но финалите 

и полуфиналите означават успех. 

Плуването стана толкова конкурентен 

спорт. Развива се от държави като САЩ, 

Австралия, Франция, знаете с какви 

средства, с какви екипи разполагат 

тези държави. Наистина да вмести 

плувец между тези най-добри държави 

за България е голям успех.

Смяташ ли, че българското плува-

не може да се възроди и да видим в 

бъдеще медал от олимпиада?

Разбира се, че вярвам в това, но мно-

го неща трябва да се променят не само 

в плуването, но в мисленето на хората. 

Ето, най-малкото, за което говорихме 

вече – стереотипът за плувкинята тряб-

ва да се промени. Трябва да се промени 

начинът на мислене, трябва всички да 

се научим да работим заедно. Както 

това се случва в момента на конкур-

са. Всички момичета се подкрепяме, 

въпреки че, реално погледнато, ние 

сме конкурентки. В България има едно 

такова мислене, че ако си конкурент, 

няма как да си и приятел, ако заставате 

един до друг на старта, означава че има 

някакъв вътрешен конфликт. Това не 

трябва да е така, защото в крайна смет-

ка ние показваме най-доброто от себе 

си. Естествено някой е по-талантлив, 

друг е работил повече. Естествено ви-

наги ще го има този фактор. Можем да 

започнем да работим заедно, да игно-

рираме какво се е случвало до момен-

та. Защото това, че определени неща 

са се случвали по един начин през 

последните 20 години, не означава, че 

трябва да продължават да се правят 

така. Ние сме единственият отбор или 

един от много малкото отбори, които 

нямат масажисти на големи състезания. 

Нямаме щаб, отиваме с един или двама 

треньори. Има и допълнителни неща, 

които трябва да се случват и извън 

състезанието. Например няма как да 

плувам сутринта на 110% от възмож-

ностите си и след 5 часа да се възста-

новя напълно, за да мога да плувам пак 

на 110% и да подобря постижението си 

от сутринта. Просто физиологически 

няма как да се случи. Каквото и да си 

говорим, и възрастта вече си оказва 

влияние. На 25 г. съм. Тялото ми вече 

не се възстановява толкова бързо, кол-

кото на олимпиадата в Пекин и други 

състезания, когато бях на 17-18 години. 

Много по-бързо се възстановявах и 

нямах нужда от такива неща. Да имаме 

всичко необходимо за възстановяване 

би било едно голямо предимство, за-

щото в момента е недостатък за всички 

нас в националния отбор. Това е едно 

от нещата, които трябва да се проме-

нят. То е толкова минимално, но според 

някои хора изисква доста.

Това, че споменаваш годините си, 

означава ли, че ще скоро ще спреш 

да плуваш? Вече намекна, че това 

може би ще бъде последната ти 

олимпиада.

Наистина смятам, че догодина ще 

бъде последната ми олимпиада и 

последната година, в която ще се със-

тезавам професионално. Това е една 

от причините, поради които искам да 

направя всичко възможно, което мога, 

за да си помогна сама, защото за всич-

ките тези години съм разбрала, че няма 

кой да дойде и да ми каже: „Искаш ли да 

направим нещо за теб?“ Не, няма такъв 

човек. На 99% съм го решила. Има 

толкова много неща, които искам да на-

правя извън плуването. Те няма как да 

се случат, когато плувам, когато имам 

тренировки по 6-7 часа на ден. Освен 

това, реално погледнато, след като за-

върших, дори за близката една година 

не знам откъде ще намеря средства за 

подготовката, а какво да говорим за 

още 4-5 години. Няма изградена систе-

ма за запазване на професионалните 

спортисти до висока възраст.

С какво искаш да се занимаваш 

след края на активната си спортна 

кариера? 

Винаги съм била тясно свързана с 

плуването. Искам да опитам различни 

неща. Искам да се пробвам в недвижи-

мите имоти, искам да опитам кому-

никации, връзки в обществеността. 

Искам да разбера кое най-много ще ми 

хареса и в кое ще съм най-добра. За 

всичко това трябва време, трябва да се 

съсредоточа само върху това, защото 

наистина две дини под една мишница 

много трудно могат да се носят. Аз съм 

го правила през всички тези години, но 

смятам, че е по-добре една по-голяма 

диня, отколкото две по-малки. Това се 

отнася и за подготовката ми в момента, 

защото мисля да спра да работя след 

Нова година и да дам всичко от себе си, 

за да се подготвя перфектно за олим-

пиадата. Наистина искам да се случат 

нещата и да видим България, предста-

вена на нивото, на което всички знаем, 

че може да бъде.
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АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE
ВАРИАНТ №1: От вашия компютър. Отидете 
на www.BG-VOICE.com, в горния десен 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-mail ..........................................................................
Адрес: .........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Днешна дата: ............................................................

 за 6 месеца (26 издания)  $69* 
 за 1 година (52 издания)  $129* 

* Цените са валидни само за клиенти на територията 
на континентална Америка и Канада
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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ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 224-434-1813
$25 на брой

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

3 месеца

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 224-434-1813
$25 на брой

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

3 месеца
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РАБОТА

Chicago + suburbs
Owner operator tarsi CDL CLASS A TRUCK DRIVER 
ZA OTR. Zasplashtane spored opita ot 0.45-0.52 cpm.
Vremeto vkashti moje da se ugovori. Za poveche info 
Megi 773-816-0417 7738160417 №9708
Malka transportna kompaniq TARSI DISPATCHER. 
Opit ne e zadaljitelen. Zaplashtane spored opita. Za 
poveche info Megi 773-816-0417 7738160417 №9709
Office in Oak Brook has available data entry and 
customer service positions. For more info please ask for 
Svetlomir at 630-752-8300 6307528300 №9710

VERTILATRANS INC. търси OWNER OPERATORS . 
Dispatch fee по договаряне. Ние сме в състояние да 
ви даде LOCAL, REGIONAL и OVER THE ROAD товари. 
Направи си свой график и бъди в къщи, когато по-
желаеш . Обадете Geri 708-831-8432 или да изпрати-
те като електронна поща на verilatrans@gmail.com 
7088318432 №9712
Embassy Suites Rosemont tursi da naznachi 
SERVITIOR ZA ROOM SERVICE. Please contact 847-
928-7661 for more information. 8479287661 №9715
Tqrsq CDL SOFIORI na stedi kursove Zaplastane i po 
2000$ na sedmica OBADETE SE DA SI POGOVORIM.
CAKAM VI 6308807920 №9716

Babysitter Buffalo Grove Tърся работа за ГЛЕДАНЕ 
НА ДЕЦА след 15 ноември, почасово или целоднев-
но, в моята къща или у вас. 773-517-1075 7735171075 
№9717
Transportation company in Wood Dale,Il is looking 
for EXPERIENCED DISPATCHERS and accounting.
For more information call Plamen at 2245202269. 
6308607119 №9718
Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ почасово и 
целодневнов удобно за вас време през седмицата 
и уикендите.АКО ми се доверите моля пoзвънете 
тел.773-628 -3435. 7736283434 №9721
Детегледачка с опит съм. Мога да се ГРИЖА ЗА ДЕ-
ТЕТО ВИ в моя дом. Имам дъщеря на 2г.и 3м. Нами-
рам се в West Ridge (до Евънстън и Скоки). Предла-
гам домашно приготвена храна и разходки, когато 
времето позволява. При интерес тел. 312-536-7034. 
3125367034 №9727
TYRSIM SHOFIORI S NORMALNA SHOFIORSKA 
KNIJKA I CHIST RECORD ZA TRANSPORTIRANE NA 
KOLI S DODGE RAM 3500 (PICK UP TRUCK) 51’ LONG 
TRAILER ZA LOKALNI DOSTAVKI I EAST COST(ME, MA, 
PA, OH). NEZABAVNO BIHME ISKALI DA NAZNACHIM 
SERIOZNI I OTGOVORNI HORA, OPITA NE E OT 
ZNACHENIE(PREDLAGAME OBUCHENIE)! V KUSHI VSEKI 
WEEKEND! NACHALNO ZASPASHTANE 0.40$ NA MILQ 
ILI PROCENT! ADRESS: 43135 N US HIGHWAY 41, ZION, 
IL 60099, E-MAIL GZZEXPRESS@GMAIL.COM. TEL 
307-5547001(MICHELLE) 309-807-2474 X 102 (STEVE) 
№9675
COFFEE BAR FAVORITE NABIRA PERSONAL - 
Bartender / Waitress. Moje i bez opit, nie predlagame 
obuchenie. Govorimi ezici English ili Serbian. Telefon 
773 964 0953 Radina. Molya obajdaite se mejdu 10 am 
i 7 pm. 7739640953 №9679
-2000$ weekly paychecks -2 or 3 days off weekly -all 
new trucks -dadicatet, runs with 100%drop&hook -6 
months exp,no more then 2 moving violations in last 3 

years,cleen criminal record 6308807920 №9680
ПОМАГАМ ПРИ ПОДГОТОВКА НА УРОЦИ НА 
УЧЕНИЦИ ДО 6 КЛАС. РАБОТЯ В АМЕРИКАНСКО 
УЧИЛИЩЕ И ИМАМ 9 ГОДИНИ СТАЖ, КАТО УЧИТЕЛ В 
БЪЛГАРИЯ. 2245784674 №9688
Salon in Lakeview is looking for EXPERIENCED FRONT 
DESK AND NAIL TECHNICIANS. Pls call 773-935-3300 
№9692
Предлагам работа в компания за ПОЧИСТВАНЕ НА 
ДОМОВЕ тел.224-425-2197 №9693
LIMO DRIVER- CAREY-EMBARQUE-NO HARD CARD- 
TEL 2242100161 2242100161 №9696
Транспортна компания с постоянни товари от IL - $ 
2.60 Up /mile набира OWNER - OPERATORS с reefers 
с Clean records ONLY.За повече информация: 847-
418-6269. №9633
Trucking company is looking for CDL DRIVERS for 
reefers. Paid full and empty miles 50c per mile. For 
more info, please call: 847-912-3565. №9637
Home FREIGHT DISPATCHER, 2.5% from gross 
revenue. 224-659-3189 №9643
Bar & Restaurant Avantgarde BG Hiring WAITRESSES 
& BARTENDERS 21+ 5241 N. Harlem Ave Chicago IL 
60656 Contact # 773.969.1300 №9644

ГЛЕДАМ ДЕЦА целоднедневно и по часово в домът 
си в Mount Prospects! Предлагам домашно приготве-
на храна включваща две закуски и топъл обяд. Тел: 
2247899297 №9662
Търся работа като HOUSEKEEPER за къщи или 
офиси в Чикаго-град.Имам опит в тази дейност. 
16302908266 №9599
GLEDAM DECA v udobno za vas vreme za poveche 
informacia na tel 224 595 0229 №9602
PRAVQ PODSTRIGVANE BOQDISVANE NA KOSA 
KOLA MASKA MANIKUR I PEDIKUR na niski ceni za 
poveche informacia na tel 224 595 0229 №9603
CDL ШОФЬОР за ЛОКАЛНА РАБОТА. Клас А, 
HazMat-желателно, 53’ ремаркета-сух товар. Всяка 
вечер и уикенда вкъщи. Възможност за $1000+ на 
седмица. 847.630.0458 №9604
Търся ШОФЬОРИ за рифери- 50с пълни и празни 
мили. 847-912-3565 №9609
Търсят се РАБОТНИЦИ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУК-
ЦИИ , добро заплащане за повече подробности се 
обадете на тел 2246456504 №9615
CDL TRUCK DRIVERS Driving for FedEx Ground 
SINGLE DRIVER DAY TIME JOB HOME EVERY EVENING 
Requirements: CDL class A DOUBLES-TRIPLES 
ENDORSEMENT CLEAN RECORD CALL: 708-837-7373 
№9618

Looking for LIMOUSNE DRIVER.25 years and older. 
Pay Commission +Tip.New Equipment Clean driving 
record.Must speak English No Chauffer licence hard 
card needed Please call or text 847-875-0384 №9621
Търси CDL ДРАЙВЕРИ за UPS и FedEx drop and 
hook работа,0.50-0.55$ миля телефон 847-682-6568 
№9579
ТЪРСЯ ШОФЬОРИ само с обикновен Illinois driver’s 
license за нови луксозни седани -- Kalin 312-330-
2766.. №9583
Family owned trucking company looking for 
an EXPERIENCED CLASS A CDL FLATBED or 
CONESTOGA DRIVER. Job Requirements: Valid class 
A CDL license Minimum of 2 years driving experience 
Minimum of 1 year flatbed experience Updated 
medical card Pre-employment drug screen We Offer: 
50cents/mile $50 per extra pick and drop $50 for tarp 

We pay on 1099 Form 7087175822 №9584
Euroclean cleaning company tarsi da naeme JENA 
ZA POCHISTVANE NA KASHTI v raiona na Palatine. 
Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia 
tarsete Petya na (773)600-0019 №9590
Осигурявам ГРИЖА ЗА ДЕЦА по техните домове. За 
информация тел.224-659-1799 №9593
Very Simple-we need a REGIONAL DRIVER-300-500 
miles per day,300$ per day 4 o5 5 days per week.Easy 
loads in the mid-west.Truck is 2008 Pete. 18443494349 
№9517
ГРИЖИ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ почасово или целоднев-
но.Предлагам занимания,игри и следобеден сън за 
децата.При нужда позвънете 847 630 0821 Милка 
№9548
LIMO DRIVER wanted! Busy company -$800- $1200 
weekly! Driver must have hard card. тел. 7738144268 
№9550
ГЛЕДАМ ДЕЦА в уютният си и просторен дом в 
Mount Prospect. По часово и целодневно и в удобно 
за вас време. Предлагам две закуски , топъл обяд и 
много грижи и забавни моменти за малките малчу-
гани. За повече информация :(224)789-9297 №9529
CDL DRIVER CLASS A needed at the trucking 
company (Over The Road) $0.46/mi (solo) ; $0.50/mi 
(for the team) per mile, based on experience. 3000+ 
miles per week Paper Logs Good Equipment East, 
South, Midwest Dry Van 24 Hour Disp Call: 847-520-
8004 Aleks P.S. Please do not contact if you wouldn’t be 
able come to our office in Wheeling, IL №9532
ГЛЕДАМ ДЕЦА в Shaumburg (близо до 90магистра-
ла) , в приятна обстановка с много играчки и децки 
забавления , предлагам вкусна домашна храна,с 
дългогодишен опит съм .За повече информация 
тел.773-510-3951 ; 773-225-7593 №9534
365 Express have AVAILABLE POSITION IN SAFETY 
DEPARTMENT, we are looking to hire someone with 
experience. Please give us a call if you’re interested. 
847-630-8751 №9483
365 Express is looking for OTR DRIVERS, with 2 years 
of experience. We offer 2015 VOLVO and $0.50 per mile 
2500/3500 miles. №9484
Търси се ШИВАЧ(КА) предимно за дамско и сват-
бено облекло. Ателието се намира на Touhy and 
California. Работно време и заплащане по договаря-
не. №9492
Ресторант „Avenue BG” - търси СЕРВИТЬОРКИ. 
Може и без опит - 8478242222 №9501
CDL DRIVER със double and hazmat,с минимум 1го-
дина опит.За работа в Fedex.Заплащане 0.50 cents на 
миля.(708)-870-5490 №9508
Tarsya CDL Driver za 2011 Volvo kamion s manual 
skorosti. Za driver s Haz Mat - $0.60 cpm, bez HazMat - 
$0.50 cpm na vsichki realni mili, $50 na stop, plashtam 
zabavyaniyata i safety bonusi. Syobrazyavam se s 
driver za destinacii i vreme za pochivka. Direct deposit 
na vsichko, koeto e zavyrsheno do Ponedelnik v 
Petak syshtata sedmica. Korektnost i profesionalno 
otnoshenie. Za poveche info:224-659-1690 Evgeni 
№9473
Ako imate nyjda ot beibi siter molq obadete se na 
tel.708 856 7009-Zlatka.Imam opit v otglejdaneto na 
deca ot bebeshka vazrast. №9432
ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ, почасово или цело-
дневно. Имам голям опит и съм учителка в БУЦ „ЗНА-
НИЕ”.Предлагам прекрасни условия за отглеждане и 
възпитание на вашето дете. Живея в Hoffman Estates 
na Golf i Salem.Тел. за контакт : 847 987 9524. №9459
ТЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ в FRANKLIN 
PARK .Тел: 773 710 7650 №9464
ТЪРСЯ РАБОТА НА ЛИВИНГ в българско семей-
ство. Имам дългогодишен опит в обгрижването на 
деца. За повече информация : (224)7899297 №9405

Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в домашни условия. 
Предлагам две закуски и топъл обяд . Имам усло-
вия за игри и забавления . За повече информация: 
2244253371 №9406
Transportation company is hiring a DISPATCHER with 
fluent English and good customer service skills No 
experience necessary For more info call 773-580-4032 
№9409
Transportation company is hiring PERSONAL 
ASSISTANT For more information call 773-580-4032 
№9417
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА. Предлагаме работа за дете-
гледачки, болногледачки и домашни помощнички в 
американски, руски и български семейства. PHONE 
847 778 0370 №9421
Trucking company is hiring experienced OTR CDL 
CLASS A TRUCK DRIVERS.Reefers. - dependable 
equipment - excellent pay based on your experience 
and performance(reefers 45-50c per mile) - 3000+ 
miles per week - friendly atmosphere - minimum of 1 
year CDL class A experience - Clean MVR ,no DUI - No 
criminal background - Responsibility and reliability 

3123699901 №9377
ГРИЖА ЗА ДЕЦА B просторна къща в Бенсенвил, 
Illinois (Irving Park Road & York street), на 5 минути от 
летище О’Hare. Двете закуски и обядът са домашно 
приготвени. Има приспособен етаж за игри, а когато 
времето позволява децата играят на двора. За пове-
че информация: 773-931-8516 №9364
Gledam deca v udobno za vas vreme za poveche 
informacia na tel 224 595 0229 №9368

Pravq postrigvane boqdisvane na kosa kola maska 
manikur I pedikur na niski ceni za poveche informacia 
na tel 224 595 0229 №9369
Nail Salon is seeking nail technicians and we have an 
open position for a front DESK COORDINATOR. Please 
call 773-935-3300 №9294
GLEDAM DECA v udobno za vas vreme za poveche 
informacia na tel 224 595 0229 №9310
Pravq PODSTRIGVANE BOQDISVANE na kosa kola 
maska manikur I pedikur na niski ceni za poveche 
informacia na tel 224 595 0229 №9311
Horse Power Transportation is hiring OTR CDL 
DRIVERS. Min. 1 year experience, clean driving record. 
Practical miles paid 0,45 cpm. We have Volvo trucks10, 
13or automatic transmission and trailers no older than 
3 years. We have a repair shop also. More information 
on 630-656-1450. №9313
НАБИРАМЕ ХОРА за почистване на офиси вечер 
след 6:00. За повече информация : 847-312-3672 
№9317
Truck Service Shop is looking for parts guy/ CUSTOMER 
SERVICE GUY with or without experience. For more 
info please call 630-303-9101 ask for Bobby. №9288
ТЪРСЯ ЖЕНИ ЗА ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ. Part time 
.Добро заплащане! №9230
Транспортна компания търси КЛАС А CDL – 
DRIVERS. Неограничени мили. Изисква се чист ре-
кърд. Заплащане 45 – 50 цента в зависимост от оп-
ита. За контакт и повече информация: 312-203-2829 
№9235
Транспортна компания търси OWNER OPERATORS. 
Неограничени мили. Индивидуален подход според 
изискванията на Owner Operator-a. Изисква се чист 
рекърд. За контакти: 773-770-4774 №9236
Транспортна компания ТЪРСИ ШОФЬОРИ или 
КОНТРАКТОРИ за стеди курсове Чикаго – Инди-
анаполис – Чикаго. За повече информация: 773 770 
4774 №9237
We are currently looking for a motivated professional 
CDL DRIVER to run OTR with great home time and a 
good consistent paycheck. Starting pay from $0.50- 
$0.53cpm. Minimum 1200$ per week guaranteed. 
Home every week! Qualified candidates must have 
the following attributes: *Experience preferred *Clean 
driving record *CDL A required for position For more 
information, contact EP Trans 224-616-1387 (Ivo) 
№9124
Търся CDL DRIVER с HazMat за 2011 Volvo с ръч-
ни скорости. Плащам $0,55 цента на миля- пълни 
и празни. Плащат се всички допълнителнителни 
стопове, забавяния и бонуси за къси товари. Ако 
предпочитате на твърдо заплащане, мога да ви га-
рантирам $1500 на седмица + мили повече от 3000 
платени на $0.55 цента. Всичко отработено до поне-
делник се плаща в петък. Съобразявам се с изисква-
нията на шофьора за почивка и дестинация на това-
рите. Cell: 224-659-1690 №9134
Trucking company hiring TRUCK DRIVERS cdl class a, 
for over the road,300 miles guarantee per week 0.47 
cents per mile ,all miles is paid.for more info call 630-
779-9945 №9135
Диспечер с 12 год опит търси CDL-A DRIVER за нова 
2016Cascadia с автоматични скорости. Добри мили и 
заплащане. 50c-52c. Ph-847-254-2504, 224-717-9656 
№9027
ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL за регионална работа .1250 $ 
твърдо на седмица.Събота и неделя в къщи.Може и 
OTR.7735269175 №9036
ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL-A, Volvo автоматик, хладил-
ник, I-pass, драйвен. Заплащане $1300 на седмица и 
по 50 цента на миля, за всяка миля над 2400. С два 
почивни дни. За повече информация на тел.: 630-
857-8397. №9038
Търся работа като БЕЙБИ СИТЕР, имам опит в гле-
дането на бебета и малки деца. Имам опит и препо-
ръки. Мога да гледам детето ви във вашият или в 
моят дом. Тел.: 708-856-7009 Златка №9040
Търся part time HOUSEKEEPER в Buffalo Grove, il. 
За подробности це обадете на тел. 773-456-5439 
№8594
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ с опит и хазмат. Високо за-
плащане и много мили са гарантирани. За повече 
информация - 360.970.6448 №8437

Coast to Coast
Уважаеми граждани, Аз да ви представя една готова 
предоставянето на кредит, за да (индивиди, компа-
нии, като например сдружения) в беда или търсят за 
помощ при решаването на някои от финансовите си 

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 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата.

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bulmedia Group 1409 W Willow Ln, Mt. Prospect, IL 60056.

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

Логопед Деяна Гюдженова-Маринска В ло-
гопедичният кабинет се откриват и извърш-
ват корекции на следните езиково-говорни 
аномалии: -дислексия;алалия;запъване;диза
ртрия; - заекване;афазия;дислексия;риноди
зартикулия и други. За контакт:3124042725 и 
marinskadeyana@gmail.com 

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ - CDL CLASS A - OVER THE 
ROAD - ВСИЧКИ МИЛИ ПЛАТЕНИ, ОТЛИЧНО 
ЗАПЛАЩАНЕ Volvo trucks, dry van Предлагаме 
работа и на OWNER OPERАTORS. Моля обадете 
се на 312-231-4472 7732429494 №9705

ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ -по възможност с опит по-
стоянна работа .Заплащане според опита.Тел. 
773-865-0406 7738650406 №9616 

Търся CDL-A клас шофьор минимум 1 година 
опит заплащане 0.50цента на миля, всички 
мили платени.3000 и повече мили за седмица.
(КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ)Фирмата се намира в 
Waukesha Wisconsin 2624221272 №9617 

VPS valet parking service търси да назначи 
работници на фул и парт тайм.North West 
suburbs, добро заплащане в кеш. За контакти: 
847-361-5802 №9041

Small transportation company is looking 
for a CDL - A driver for over the road trips. 
Compensation up to 50 cents per mile, depending 
on driver’s experience and driving/safety record. 
Excellent miles, detention and every weekend 
home. Professionalism, individual attention and 
assured income. 773-817-7803 or 773-562-2990. 
Thank You 7735928852 №9592 

Обява на седмицата
Аз съм мъж на 46 г. живея в Чикаголенд и търся запознанство със сери-
озна жена. Моля търсещите мъже-банкомати и мъже-документи жени, 
да не пишат. Адресът ми е : iv69ivanov@abv.bg. №9620

Looking for Local Driver in Chicago area 
Required CDL class A Pay $18.00per hr weekly 
settlments Start Immediately. Tel.: 8475633060 
№9262



56

BG VOICE www.BG-VOICE.com

проблеми или да започне собствен бизнес. - Избор 
на количество от 5 000 до € 500 000 - Избор на срок 
на изплащане: 25 години максимум. - Годишен про-
цент на погасяване 2, 20% лихва. С оглед на това, аз 
ви моля да ми пишете или да ми пишете, ако се инте-
ресувате. Е-мейл: marsdupas2@gmail.com 063254891 
№9719
VERILA TRANS INC IS LOOKING FOR OWNER 
OPERATORS. We’ve got friendly dispatch service with 
a negotiable dispatch fee. We are able to give you 
LOKAL, REGIONAL, and OVER THE ROAD loads. Make 
your owner schedule and be home when you wont. 
If you are interested in working with VERILA TRANS 
please call GERI 708-831-8432 or send us an e-mail at 
verilatrans@gmail.com 7088318432 №9713
Mnogo otgovorna, socialen rabotnik, absoluten 
profesionalist, TARSI RABOTA KATO DETEGLEDA4KA 
v balgarsko ili smeseno semeistvo, obi4ashta decata na 
48 g. vdovica. Nqmam viza. 00387603595228 №9683
PART TIME JOB NEED STUDENTS FOR PART TIME JOB. 
,OWN CAR REQUIRED. FLAYERS 2-3 HR A DAY $20 HR 
773 968 7970 №9627
OWNER OPERATOR-48 STATES REEFER, VAN ,POWER 
ONLY,ONE YEAR EXPERIENCE,$,150-$3,00/MILE, $1,70 
POWER ONLY 80% HOOK&DROP,NO TRAILER CHARGE. 
24/7 DISPATCH (8470)553 -4122 (630)847 -5936 №9575
Търся ШОФЬОР НА КАМИОН(CDL-A) за регионал-
на или OTR работа.50 цента за миля. TEL:7735269009 
№9497
Търся работа като ДЕТЕГЛЕДАЧКА в българско или 
смесено семейство. Майка съм на пет, вече порасна-
ли деца. Работя като социален работник в община 
,,Социални дейности и здравеопазване’. Имам голям 
опит, а и професионално съм подготвена. Отгово-
рен, спокоен и добър човек. На 49г. тел. за връзка 
00359882695073 или на имейл-ronita1965@abv.bg 
№9017

Под наем

Chicago + suburbs
(224) 392 6309 Давам три САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ 
в къща зад Механата. DES PLAINS 2243926309 №9729
Давам ПОД НАЕМ 3 ПАРКО МЕСТА за bobtail . 
Algonquin Rd and Elmhurst Rd асфалтиран паркинг 
без право на ремонти . $150 text me only at 630-373-
5681 6303735681 №9731

ДВЕ СПАЛНИ С БАНЯ, гранитен плот и нови кух-
ненски уреди. Гараж и пералня и сушилня. Георги 
8479622520 8479622520 №9711
Давам САМОСТОЯТЕЛЕН ЕТАЖ ОТ КЪЩА под 
наем в Елк Грове Вилидж. Две спални, пералня, су-
щилня след ремонт. Цена $1500 Тел: 2063665944 
2063665944 №9714
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ в Schaumburg за моми-
че,$500 наем,всичко включено 8478046160 №9720 
ШОФЬОР OTR ТЪРСИ СЪКВАРТИРАНТ/КА за 2 
BR, почти обзаведен, втори етаж, близо до Pavilion 
(станция Cumberland на синьото метро). Наем $450; 
включва вода, газ и отопление. Токът се плаща от-
делно. Тиха, спокойна среда. Моля оставете съоб-
щение ясно назовавайки телефонния си номер, за 
да мога да ви се обадя. Land line phone 1-773-714-
9962.  №9725
Predlagam STAQ POD NAEM ! Izgoden naem i dobro 
mestopolujenie : Summerdale ave, 60656 ! Za vruska 
emai : ashedev@yahoo.com 7733491025 №9726
Давам СТАЯ под наем с интернет и самостоятелна 
баня в West Chicago.Тел. 773-804-8334 7738048334 
№9678
2 BDR 2 BATHROOM in Streamwood. 1100 sf нов ла-
минат и кухненски уреди,кварцов плот и пералня и 
сушилня в апартамента 8479622520 №9685
Сам мъж ТЪРСИ СЪКВАРТИРАНТ за 2 BR, почти 
обзаведен, втори етаж, близо до Pavilion (станция 
Cumberland на синьото метро). Наем $450; включва 
вода, газ и отопление. Токът се плаща отделно. Тиха, 
спокойна среда. Моля оставете съобщение с теле-
фона си. Home Phone 1-773-714-9962. №9691
АПАРТАМЕНТ. 3 спални, 2 бани, двор и парко 
място. $900/месец. 1,280кв.фт. 5050 W. Division Str, 
Chicago, IL 60651. Напълно уборудвана кухня с 
хладилник и газова печка/котлони.Минимум срок 
9 месеца. Първи и последен месечен наем преди 
настаняване. $800 възвращаем депозит. Кредитна 
История не е задължителна. Наематяля плаща ток, 
вода и газ. Домашни любимци не са разрешени. 
7085295675 №9701
Даваме нови ТРЕЙЛЪРИ под наем с включена за-
страховка - 750$. 3124042610 №9646
АПАРТАМЕНТ под наем в Elk Grove Village. 2 спални, 
2 бани, 2 собствени места за паркинг, в комплекса 
има басейн и тенис корт. Близо до Woodfield Mall. 
Изгодна цена! 8472198461 №9654
СТАЯ от апартамент в Elk Grove Village със собствена 
баня, собствено место за паркинг, в комплекса има 
басейн и тенис корт. Близо до магазини и Woodfield 
Mall. Изгодна цена! 8472192272 №9655
СТАЯ от къща под наем в Prospect Heights. Безплат-
на перална и сушилня, много място за паркинг, ху-
бав двор. Близо до магазини и магистрали. Изгодна 
цена! 8472192272 №9656

Davam pod naem STAIA ot dvustaen obzaveden 
apartament v Palatine ot 1 noemvri.Mesechen naem 
400 dolara.Za vrazka pozvanete na tel.8473222125 
Emil. 8473222125 №9664
СТАЯ под наем в просторен town house 3 bedroom 
2 bath Roselle границата между Schaumburg и 
Elk grove village. Наем $500 и 30% от сметките 
7738173071 7738173071 №9668
davam STAIA pod naem v Schaumburg. tel. 708 415 
0590 Georgi 7084150590 №9624
Давам СТАИ ПОД НАЕМ в Дес Плеинс и Нортбрук. 
Телефон за информация 773-934-4547 №9570
Давам под наем OБЗAВЕДEНA CТAЯ в нoв garden 
апартамент. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени. Имa 
пepaлня, cyшилня, caтeлит и интeрнeт. Des Plaines, 
близo дo Mexaнaтa. Цeнa $420. Oт November 1. 
Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-208-1538 №9594
Дава под наем ПАРКИНГ МЕСТА за камиони и ре-
маркета 847-454-3003 №9554
Давам под наем ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ 380 sq ft. Ста-
ша за truck company. 2045S Arlington Hts rd Arlington 
HTS,IL. ph#847-254-2504/224-717-9656. №9555
Davam pod naem PARKING MESTA za koli po 50 $ na 
mesec v Schiller Park tel: 773 603 1015 №9485
давам ДВЕ СТАИ ПОД НАЕМ в Prospect Heights 844 
e. old willow rd. Едната стая е със самостоятелна 
баня. Апт. е тристаен 1 етаж ,обзаведен,Персонално 
garden Patio. Паркинг, басейн, в комлекса. №9507
Търся СТАЯ под наем в Чикаго град.Стаята ми е не-
обходима от 1 октомври.Консумативите бих искала 
да са включени. №9450
Давам СТАЯ ПОД НАЕМ самостоятелна за трик 
драйвер $ 500 включва всичко даже пералня от 
09/15/15 стратегическо място 101E.Parkview Dr. 
Northlake IL 60164. Tel. 708 415 4630 Margarita №9467
$450 СТАЯ ПОД НАЕМ в South Elgin за жена в ху-
бава къща, ток , вода, гас и интернет са включени. 
7732453126 №9402
Давам обзаведена стая под наем в Woodridge. Tel.: 
773 517 3559 №9416
2 СПАЛНИ 2 БАНИ АПАРТАМЕНТ В ЕLK GROVE 
Village. Идеална локация, близо до Woodfield мола, 
магазини, и магистрали! 2 места за паркинг, басейн, 
и тенис корт в комплекса. Изгодна цена! 8472192272 
№9301
POD NAEM OBZAVEDENA STAJA v Des Plaines. Tel: 
847-609-3535 №9312
МОМИЧЕ ТЪРСИ СТАЯ ПОД НАЕМ в кварталите 
Arlington Heights, Elk Grove Village, Mount Prospect, 
Rolling Meadows, Shaumburg или Des Plaines около 
Harper College.16038412080 №9285
Давам ПОД НАЕМ ONE BEDROOM APP. в Elk Grove 
Village. В комплекса има pool и fitness. $950. tel. 773-
799-7783 №9227
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ в Elgin в близост до Rd.59 
и 19. Удобно за шофъор на тир. Паркинг за тирове 
на 2 мили в East Dundy. Телефон за връзка: 630-389-
7125. №9013
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ в бейсмент за жена в 
Arlington Heights,IL , безплатно ползване на пералня 
и сушилня и интернет.300$.PH-224-717-9656 №9026

Atlanta
Trucking company is hiring experienced OTR CDL 
CLASS A TRUCK DRIVERS.Reefers. - dependable 
equipment - excellent pay based on your experience 
and performance(reefers 45-50c per mile) - 3000+ 
miles per week - friendly atmosphere - minimum of 1 
year CDL class A experience - Clean MVR ,no DUI - No 
criminal background - Responsibility and reliability 
3123699901 №9378

New York
Balgarka ot NEW YORK si tarsi kvartira v NEW YORK city 
i v zelia state NEW YORK. Stan №9308

Услуги

Chicago + suburbs
Live Pain Free with MedCare We specialize in: 
-PHYSICAL THERAPY -MASSAGE THERAPY -LASER 
TREATMENTS -SHOCK-WAVE THERAPY -ULTRA-
SOUND -KENISIO-TAPING We ALSO have a cutting 
edge technology the AlterG Anti-Gravity Treadmill. 
This treadmill has the capability to defy gravity by 
lifting you to relieve stress on joints while walking 
and running! We are located at 1873 Waukegan Road, 
Glenview, IL 60025 Our phone number 847.724.7600 
№9670
Професионален ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН за Ва-
шия бизнес. Дизайн на рекламни материали и мо-
билни уеб сайтове. Митко Динев 224-334-0294 или 
http://dinev.today №9681
ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ Ако Вашия компютър 
работи бавно има Вирус загрява издава странен 
звук има син екран няма видео или Ви се струва че 
нещо не е наред е време да ни се обадите. 773-245-
3126 №9684
ПОМАГАМ ПРИ ПОДГОТОВКА НА УРОЦИ НА УЧЕ-
НИЦИ ДО 6 КЛАС. РАБОТЯ В АМЕРИКАНСКО УЧИ-
ЛИЩЕ И ИМАМ 9 ГОДИНИ СТАЖ, КАТО УЧИТЕЛ В 
БЪЛГАРИЯ. 2245784674 №9687
GLEDAM DECA v domashni uslovia. Jiveia v Elk Grove 
Village.Za poveche informacia na tel:224 875 1082 
№9601
РЕМОНТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУ-
ШИЛНИ, СЪДОМИЯЛНИ, ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИ-
ЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ. 

Подмяна на електрически и газови Бойлери. Търсе-
те Свилен 847-962-0242  №9606
HEATING AND COOLING- Ремонт и инсталация 
на отоплителни и охладителни системи за дома: 
Furnace, AC, Humidifiers and Water Heaters. Инспек-
ция при закупуване на жилище. Замерване на CO. 
847-840-6347- Тодор 8478406347 №9613
За да излекувате вашата болка посетете Алексан-
дър, ПРОФЕСИОНАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ ЛЕЧИ-
ТЕЛ, чакръкчия, травматология, дискова херния, 
изкълчено и навехнато , гръбначен стълб и гръба-
чни искривявания,тазобедрената става, седалищен 
нерв, коксантроза , акупунктура , плексит , масаж с 
мед, професионално почистване на ушите , миома и 
много други женски проблеми , включително и рак 
на гърдата , и други т. н . 7737961050 №9564
УШИВАНЕ НА ЗАВЕСИ И ПЕРДЕТА.Изработва-
не на нестандартни: -- покривки за маси /кръгли, 
елипсовидни, трапецовидни/ -- ранъри, подложки 
за чинии, декоративни покривки за блок-маси -- по-
кривки за легло,спално бельо и възглавници,детски 
и юношески спални комплекти тел.:8473738039 
№9580
ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ Ако Вашия компютър 
работи бавно има Вирус загрява издава странен 
звук има син екран няма видео или Ви се струва че 
нещо не е наред е време да ни се обадите. 773-245-
3126 №9581
ФОКУСНИК/MAGICIAN/CLOWN/ За рожденни дни 
на деца Иван 708 415 0590 №9538
АМЕРИКАНЕЦ ТЪРСИ БЪЛГАРКА (50 plus years) с 
добро сърце за спътник в живота. tel 708 415 0590 
email avren1939@yahoo.com Jerry №9539
ГРИЖИ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ -почасово или целоднев-
но.Разполагам с обособен детски кът и обезопасена 
градина за игра.Предлагам домашно приготвена 
храна-обяд и две закуски,игри,занимания и следо-
беден сън за дечицата.При нужда позвънете 847 630 
0821 Милка №9547
ПОПЪЛВАМ ВСЯКАКВИ ИМИГРАНТСКИ ПЕТИ-
ЦИИ. (I-130) (DS-260). 10 години опит в тази сфера. 
Приемливи цени. Ивелин - 708 415 0590 №9558
ФОКУСИ/КЛОУН/БАЛОНИ за деца - Рожденни дни 
и други случаи. Стан 7083075522 №9559
Esthetic Studio-ЛИЦЕНЗИРАН КОЗМЕТИК извърш-
ва професионална грижа за кожата: за лице-едно 
часов или половин часов тритмънт,релаксиращ 
масаж,ароматерапия.Кола маска за жени-
ръце,крака,вежди,лице,бикини;за мъже- 
ръце,крака,гърди,гръб,нос,уши.Цените са достъп-
ни.Търсете Мариана на тел.773-895-6041. №9518
Treniram gelae6i da rabotqt kato DENTAL 
ASSISTANT. №9477
ПРАВЯ БУТИКОВИ АРАНЖИРОВКИ ОТ СУХИ 
ЦВЕТЯ и естественни материали в различни 
размери.Подходящи са за подарък,за вашия 
дом или офис.Само по поръчка !Телефон за кон-
такт:224-425-6746 №9498
ГЛЕДАМ ДЕЦА,ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО.На-
мирам се в Mount Prospect.За контакт телефон 224-
425-6746. №9499
ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ -FRANKLIN PARK .TEL: 
773 710 7650 №9465
Продавам semi TRUCK VOLVO 630, 2005 година, 
1160000 мили - $13000. Двигател D12. 10 ръчни 
скорости Итън-Фюлер. Намира се в Bolingbrook, IL. 
Добро, работно състояние. Много части сменени. 
Имам фактури за всички ремонти и смяна на масло. 
За контакти - 630-857-8397. №9460
ПРАВЯ ПОГАЧИ за всякакъв повод. Може да ги 
разгледате на страничката ми във Фейсбук ,,Кули-
нарни вкусотийки’’ ,кликвайки на албуми. Телефон 
за поръчки 872 484 3052 Виолета №9400
9242Свободен мъж.ТЪРСИ ДАМА до 50 г,за съв-
местно съжителстване.Живея в addison ,желателно 
е да имате кола.Статута е без значение.Рабатя като 
локал драйвър.Моля само сериозни обаждания. 
6303139766. Тишо №924

COAST TO COAST
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В МАЯМИ! покупко 
попродажби,под наем,инвестиции . Георги Киров 
Real Estate Broker. (305) 807-6754 kirovusa@gmail.
com №9697
Нов, луксозен ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА отвори врати 
в бившата Резиденция на Т.Живков ЛИПНИК, край 
Русе. B комбинация от модерни условия и запазен 
ретро стил, в обстановка максимално близка до 
домашната, посрещаме и се грижим за Вашите ро-
дители. 24-часово наблюдение, посещения от ква-
лифицирани психолози и социални работници. Ин-
дивидуално меню за хранене, богати възможности 
за разнообразно прекарване на свободното време. 
www.residencia.bg Тел.: +35981182233 №9543

ПРОДАВАМ

Chicago + suburbs
Продава се BMW 325 xi 2003 г., 153 000 мили. От-
лично състояние. Цена по договаряне. Тел. (347) 
260-9683 3472609683 №9730
Продавам комплект машини за промишлен-
но производство на БОЗА.Тел.773 814-5200 
7738145200 №9707
Beautiful Des Plaines Condo For Sale - 465 Graceland, 
#402 1,500 square feet features 2 bedrooms, 2 full 
baths corner unit with balcony, heated garage 
parking, in unit laundry room, walk in closet in master 
and large eat in kitchen plus dining area in 10 yr. old 

building. Unit is immaculate and in excellent condition 
- ready to move in! Great natural light and wonderful 
walk to town and train location. List Price $234,900. 
Please email Diane Kacprowski, Keller Williams Realty 
Partners at dkacprowski@gmail.com to schedule a 
showing. 8478587742 №9723
Lake in the Hills.Totally rehab 3br ranch on corner lot: 
new siding, roof, garage door, windows, hot water 
heater, newer furnace. Large kitchen combined with 
dining room. Modern cabinets, granite countertops, 
SS appliances, 5 burner stove. Updated full bathroom: 
new bathtub, ceramic tiles, vanity, Kohler toilet. 
Screened porch for outdoor entertainment. Close to 
beach and park. Easy access to Randal Rd and I- 90. Tel: 
630-234-2642. 6302342642 №9724
Prodavam BMW 328i 1998 god. na 151000 miles v 
mnogo dobro sastoianie i otlichen vanshen vid.Novi 
gymi ,cluch . 3000 USD. 2242414947 №9631
Продавам НОВА КРАСИВА КЪЩА на централен 
булевард гр. Варна с търговски обект на два ета-
жа – 130 кв.м.- оборудван , разработен в момента е 
даден под наем. Офис на първи етаж 50 кв.м.- пре-
красен- в момента даден под наем.Мезонет на 2 и 3 
етаж с размери 90 и 90 кв.м.чиста жилищна площ.+ 
20 кв.м. тераса + 4 кв.м. тераса с отделно стълбище.
Всичко 410 кв.м.-370000 евро Двор , земя закупена 
с паркоместа.Красива къщата - става за живеене и 
за бизнес.На централно място на 15 мин от морето 
и на 20 мин от летището. С акт 16 от 2010 г. Пред 
къщата спирка до всички точки на града и компле-
ксите. На 50 м. 2 басейна, градини, ясли , училища, 
голям супермаркет. На 50 м голям спа комплекс. 
Между двата МОЛА.т. 0886034394 ana.1950@abv.bg 
№9647
Продавам KIA SORENTO, 2003 година на 115.000 
мили, в отлино техническо и визуално състояние. 
Телефон: 331-425-5534 №9598
Prodavam MEHANICHNI I ELECTRICHESKI 
INSTRUMENTI . Novi i upotrebqvani. Tel: 630 386 
5280 №9600
2009 HONDA FIT SPORT, silver color,5dr,в 
добро състояние175,000 miles,с нови 
спирачки,дискове,климатик и гуми за $4800. 
Teл:708-870-5490 №9611
DRY VANS FOR SALE,2006 Great Dane, aluminum, air 
ride, swing doors, tel: 847-912-3565 №9622
Prodava 2012 MITSUBISHI OUTLANDER Sport SE 
4x4. Mili: 32,500; Tialo: SUV; Vunshen Tzviat: Morsko 
Sinio; Vutreshen Tzviat: Cheren; Indentifikatzionen 
nomer na kolata: JA4AR4AU0CZ006958; Gorivo: 
Benzin; Transmisia: Avtomatik i 4x4 po jelanie; 
Dvigatel: 4 tsilindura, 2L, Purvi sobstvenik na SUV, 
zapazena i durjana v garaj prez godinite. Mnogo extri 
- podgriavashti predni sedalki, leti djanti, bezkliuchov 
start na avtomobila, tumni zadni stukla, bezjichni 
razgovori v kolata(razbirai „bluetooth” sistema)..Za 
poveche informacia i seriozni kupuvachi se obadete. 
Tzena: $15,699. 8477913073 №9582
Prodavam 2 CHIFTA SKI v mnogo dobro systoqnie. 
630 386 5280 №9595
CHRYSLER SEBRING 2002 година. 145ml $1700 в 
добро състояние. за контакти 630 440 9117 №9549
Продавам ФРИЗЬОРСКИ САЛОН 45 кв.м в центъра 
на София, бул. Ал. Стамболийски 22. $125,000. Силва 
Нейкова (224) 334-1717 №9512
PRODAVAM MERSEDES C230 kompresor 2003 na 
140 000 ml №9475
Продавам камион VOLVO 2007Г.10 speed stick shift.
Камионът е на 720000 мили,в отлично състояние и 
е с нови гуми.ТЕЛ:7735269175 №9495
FOR SALE AUDI A6 2,8L. YEAR 1999 STATION 
WAGON, 164000K, BLACK LEATHER INTERIOR №9298

COAST TO COAST
ПРОДАВА СЕ КЪЩА напълно ремонтирана в Lake 
in the Hills. 3 спални, една баня. Нов сайдинг, по-
крив, гаражна врата, прозорци, бойлер, нова пещ, 
нова водна инсталация. Голяма кухня, в съчетание с 
трапезария. Модерни шкафове, гранитни плотове, 
SS уреди. Напълно обновена баня: нова вана, кера-
мични плочки. Веранда за забавление на открито. В 
близост до плажа и парка. Много добри училища. 
Лесен достъп до Randal Rd и I- 90. Тих спокоен квар-
тал. Ниски такси - $3400. Трябва да видите! Цена 
$179,900. Тел: 847-854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com №9722
LUXURIOUS VACATION PROPERTIES AT BLACK 
SEA BULGARIA for sale by investor. No middle man 
no commission. PIPGROUP.NET Call USA 7273666563 
№9638
Продавам КАМИОН VOLVO 2007 с двигател volvo 
ved-12.10 speed stick shift.720000 мили.Камионът е в 
отлично състояние и с нови гуми. тел: 773-526-9175 
№9496

Atlanta
искане за кредит онлайн Ние сме специализирани 
в областта на финансиране, инвестиции и заеми 
между физически лица, ние предлагаме нашите 
услуги на всички лица, с добър характер и особе-
но в състояние да изпълни своите ангажименти. 
Имаме говорил във всички долупосочени области 
на финансиране: ГОТОВИ: Персонал, изграждане и 
ремонт, търговски, студент, Auto, други / Разни, биз-
нес, селско стопанство, информационни техноло-
гии, интелектуална собственост, услуги компания, 
промишлени, художници, мода, медицински, ме-
дии, ипотечни, недвижими имоти. За допълнителна 
информация свържете се с нас. Kaloyandimitrova@
Outlook.com Моите почитания №9470

ПОД НАЕМ ГОЛЯМА СТАЯ С ПЕРСОНАЛНА 
БАНЯ В ОБАЗАВЕДЕН ТРИСТАЕН АПАРТА-
МЕНТ ПЪРВИ ЕТАЖ С GARDEN PATIO.ПАРКИНГ 
И БАСЕИН В КОМПЛЕКСА. 844 E. WILLOW RD. 
PROSPECT HEIGHTS IL TEL. 847-420-1712 847-
630-9977 847420172 №9706
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Драма като сапунка се разигра 

в пловдивския окръжен съд. 

Там бе гледана мярката за 

неотклонение на Гюлхан 

Исмаил, Боян Ангелов и пловдив-

чанката Лили Строгова, обвинени 

от прокуратурата в трафик на 1.5 кг 

хероин. Те отричат дрогата да е тяхна 

и за по-голяма убедителност Боян взе, 

че призна публично за любовна афера 

с Лили. Обясненията му в залата бяха 

чути от съпруга на Строгова, който 

бе в залата, но побесня и изхвърча от 

съда видимо ядосан. „Аз съм мъжът 

й. Аз не знам за такова нещо, напус-

кам залата. Не издържам да слушам 

повече”, се провикна към съдебния 

състав рогоносецът. По-късно той все 

пак призна, че с Лили били разведени, 

но по-късно пак се събрали и заживели 

сн. „Монитор“

Мъж разбра в съда, че е 
рогоносец

Тази двойка похарчи повече от 200,000 лири стерлинги за пластични операции, за да заприлича на 
любимите си кукли Барби и Кен. Анастасия Рескос (20 г.) и половинката й Куентин Деар (23) били обсебени от 
тези кукли от най-ранна детска възраст

Лили (с очилата) въртяла двама мъже

сн. KME

заедно. Боян пък разказа, че с Лили се 

познавали от турски казина. Тя била 

чистачка на тоалетни там, а той – страс-

тен комарджия. Много се обичали, но 

само се целували и нищо повече, влезе 

в интимни подробности обвиняемият. 

„Нямах никаква представа, че Лили 

има любовна връзка, както и че се 

занимава с наркотици. Потресен съм”, 

коментира мъжът на Строгова – Атанас, 

след делото. Гюлхан пък се запознала 

с другите двама пак покрай казината, 

защото и тя обичала да играе комар. 

Боян и Лили бяха задържани на бул. 

„Иван Вазов” в Пловдив на 17 октом-

ври. У мъжа били открити 495 грама 

хероин, а в хотелската му стая в София 

– още един килограм. Окръжният съд 

ги остави в ареста, за да не се укрият и 

да не извършат ново престъпление.
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Марияна Беличовска 

спечели най-големия 

конкурс за производ-

ство на хляб в Белгия 

– „Насъщен хляб”. Марияна е създала 

хляба „Неврокоп” по своя рецепта. 

Името на продукта не е случайно, 

тъй като детските си и ученически 

години тя прекарва в Гоце Делчев. 

Нейният хляб е направен от чер-

вено вино без алкохол, пармезан, 

мащерка, розмарин, естествена квас 

за хляб, с която самата тя много се 

гордее. Ето рецептата:

Продукти:

брашно – 630 г (високо ниво на 

глутен);

вода – 325 г;

бяло вино – една малка чашка;

мая – суха, едно пакетче;

захар – 3 щипки;

сол – 1 щипка;

чесън – на прах;

босилек;

риган;

зехтин.

За да се получи добро тесто с 

добре изразен аромат на подправ-

ките, се смесват чесънът, риганът и 

босилекът със зехтина и се оставят 

да престоят 20-ина минути. След 

това прибавяме брашното, водата 

и виното, като преди това маята е 

разтворена във водата. Полученото 

тесто се разбърква добре до получа-

ване на еднородна смес, след което 

се оставя да втаса и се използва за 

пица или мекици.

Българка 
смая Белгия 
с хляб с вино

Подобно на нестинарите и шиитите в Мианма ходят върху жарава на празника си Ашура

сн. „Ай Би таймс“

Сн. „Вяра“

Страхотен скандал се разрази 

на летище „Портела” в Ли-

сабон. Пътниците останаха 

като ударени с мокър пар-

цал, когато на екраните край лентата 

за багажа тръгна горещо порно. 

Случката е от миналия понеделник. 

Хората чакали куфарите си на терми-

нал 1, когато били изненадани 

от продукцията XXL. Видеото 

със скандала е качено по-късно 

в социалните мрежи от един от 

пасажерите. В момента админи-

страцията на „Портела” уточнява 

кой е гледал порно в работно 

време и е виновен за гафа.

Пуснаха порно на летището в Лисабон

 Партито на бездомниците

Родителите на неосъществена 

булка решиха да оползот-

ворят по най-добрия начин 

храната от проваления 

сватбен банкет на дъщеря си, като 

поканят бездомници да похапнат на 

корем. Приемът за $35,000 трябвало 

да се осъществи в луксозен хотел в 

Сакраменто, Калифорния. Малко пре-

ди важното събитие обаче младите 

Куин Дуейн и Ландън Боръп решили, 

че не са достатъчно влюбени, за да се 

обвържат до живот.

Въпреки разочарованието си 

изумените родители на 27-годишната 

Куин преценили, че колкото и да им е 

мъчно за разтурената сватба, по-до-

бре е да помогнат на 

хора в нужда.

Така фамилията 

поканила хора в 

затруднено положе-

ние, които да пируват 

на неосъществения 

прием за 120 души. 

На сърдечната 

покана откликнали 

90 бездомници, 

самотни възрастни 

хора и семейства, 

тънещи в мизерия. 

Те се насладили на изисканото меню, 

което включвало ордьоври, салати, 

италианска паста, сьомга и деликатесни 

Пир за клошари след провалена сватба

стекове. Като жест на уважение към 

щедрите домакини част от гостите 

дори се облекли официално за случая.

сн. „Дейли мейл“
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Швейцарският фотограф Франко Банфи рискува живота си и се гмурна в Амазонка, за да направи снимки на огромните анаконди, които се спотайват там

сн. „Пикса нюз“

Руският милиардер Дмитрий 

Риболовлев, който освен 

всичко друго е и собственик 

на футболния клуб „Монако", 

успя да се разведе със съпругата си 

Елена, а покрай нея и с част от мили-

оните си. Риболовлев се жени през 

1987 година, има две деца от съпру-

гата си. През 2008 година Елена Рибо-

ловлева подаде документи за развод 

в съда в Женева, където живее през 

последните години. През 2014 г. съдът 

присъди половината от състоянието 

на олигарха в размер на $4.5 милиар-

да на Елена, както и друго имущество. 

Милиардерът оспори решението и 

през юни на втора инстанция намали 

размера до $603 милиона, както и 

къщата им в Швейцария. Разводът 

съвпадна с новината, че Екатерина 

Риболовлева, дъщеря на Рибо-

ловлев, ще се омъжва на леген-

дарния остров Скорпиос, на който 

преди 47 г. гръцкият корабен маг-

нат Аристотел Онасис се ожени за 

Жаклин Кенеди. Тържеството ще се 

състои на луксозен круизен кораб. 

На него са поканени 50 гости от 

двете фамилии на младоженците.

Елена Риболовлева стана известна, 

когато през 2014 г. бе арестувана в Ки-

пър, тъй като фирма „Домус тръст“ я бе 

обвинила, че задигнала от тях огърли-

ца за приблизително 50 милиона лева. 

Дмитрий и Елена Риболовлеви

сн. „Лайф нюз“

Руски богаташ се разведе с жена 
си и с $603 милиона и къща

Пиян ирландец се събле-

че чисто гол на борда 

на самолет, излетял 

от Дъблин за Турция, 

и поиска секс със стюардесите. 

Човекът е бил на борда на машина 

на компанията „Сън експрес“ заед-

но с голяма група свои приятели 

според сръбското министерство на 

извънредните ситуации, на чиято 

територия извънредно е кацнал 

самолетът. Нещата стартирали 

нормално. Но щом машината се 

отлепила от земята, ирландецът 

започнал да си разхвърля дрехите 

и накрая тръгнал да си развява 

мъжкото достойнство под носа на 

стреснатите стюардеси. Поискал си 

и секс. След като жените му отказа-

ли, той станал зверски агресивен и 

тръгнал да чупи седалки и да рита 

останалите пътници. Това му пове-

дение обаче било посрещнато с ръ-

копляскания от неговите приятели. 

Малката подробност е, че прияте-

лите на агресивния елемент носели 

пижами и халати за баня. Екипажът 

се принудил аварийно да кацне на 

летище „Никола Тесла” в Белград. 

Там 120-те пътници били свалени и 

отведени на сигурно място. Заради 

екшъна полетът закъснял с 10 часа. 

Сръбските власти поели разнос-

ките на хората да си хванат други 

удобни за тях самолети. Ирланде-

цът е задържан и срещу него ще се 

води дело.

Ирландец 
приземи 
самолет 
след секс 
скандал

Елена получила от компанията огър-

лицата с брилянти още през 2009 г. 

за временно ползване. Предала я на 

дъщеря си и въпреки напомнянията 

не я върнала, нито платила стойност-

та й.

Британец стана пленник на гарван

Британец се превърна в 

пленник в собствения си 

дом, след като гарванът, 

който излекувал, не искал да 

се раздели с него и изпадал в истерия, 

когато не са заедно. 53-годишни-

ят социален работник Уорън Хоум 

спасил преди три месеца падналата 

от гнездото птица и я прибрал у дома 

си. Кръстил гарвана Ръс – на името на 

известния австралийски актьор Ръсел 

Кроу. Когато пернатото укрепнало и 

било напълно възстановено от раната 

си, Уорън го предал в приют за живот-

ни, който се намирал на петнайсетина 

километра от дома му в Стокпорт в по-

крайнините на Манчестър. Но веднага 

след като се прибрал вкъщи, получил 

телефонно обаждане от служителите в 

приюта. Те молели г-н Хоум да си вземе 

обратно птицата, защото тя страдала 

неудържимо по него и не преставала 

да грачи. В слушалката на телефона се 

чували неистови писъци и имало голя-

ма вероятност Ръс да се самонарани. В 

момента, в който птицата и стопанинът 

й се събрали, тя веднага се успокоила. 

Но Ръс изпадал в истерия всеки път, 

когато господин Хоум се опитвал да 

излезе задълго. Британецът си потър-

сил заместник, за да прави 

компания на привързания 

си домашен любимец, но той 

не признавал никой друг. „Не 

мога да отида на почивка, не 

мога да отсъствам дори през 

уикенда заради Ръс", жалва се 

г-н Хоум. Гарджето непрекъс-

нато си мислело за него като 

за негов татко. Ръс прекрасно 

съжителствал с двете деца и 

съпругата на г-н Хоум, с кучето им Мег и 

котката им Один. Спасителят на птицата 

възнамерявал да й построи воалиера 

в градината на дома, за да може тя да 

сн. „Дейли мирър“

стане по-самостоятелна и един ден да 

бъде пусната на свобода и да отлети, 

ако, разбира се, пожелае някога да се 

раздели със своя осиновител.

100-годишната Фелимина 

Ротундо е натрупала 40 години 

в бизнеса с пране. Иначе 

трудовият й стаж е цели 85 

години. Жената пере дрехи и се зани-

мава с химическо чистене по 11 часа 

на ден шест дни в седмицата в Колидж 

лоундри шоп в Ню Йорк. „Излезте и 

е сега в САЩ. Фелимина е катего-

рична, че ще продължава да работи, 

докато вече не може да ходи.

правете нещо! Излезте и се трудете! 

Прекалено много възрастни хора се 

пенсионират прекалено млади. Не 

смятам, че хората би трябвало да седят 

просто така, без да правят нищо, това 

е загуба на време” – смята работливата 

дама. Според нея 75 г. са почтена въз-

раст за пенсиониране, а не 67 г. – както 

100-годишна работи по 11 часа

сн. „Дейли мейл“
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25-годишната фотомоделка Мелани Гайдос се отличава от общоприетите норми за манекенка. Но тези, които 
я познават, твърдят, че тя притежава своя енергия, харизма и огромна вътрешна красота

сн. „Биг пикча“ 

Майката на 12-годишно 

момиче, сгазено от 

влак, получи сметка за 

възстановяване на щети, 

нанесени на пътната инфраструктура. 

Тя трябва да плати на белгийските 

железници 19,000 евро за разходи, 

причинени от падането на дъщеря и 

върху релсите.

Шарлот Нунес загина миналия 

ноември, падайки върху 

релсите пред идващ 

влак, докато си правила 

селфи с приятелка на 

перона. Тъй като жерт-

вата е непълнолетна, 

щетите на компанията 

трябва да бъдат платени 

от майка и. Карла Нунес 

била информирана за 

това още през лятото, но 

едва сега се решила да 

говори с медиите.

„Писмото ми дойде 

като удар с чук. Тези 

хора нямат ли деца, 

че постъпват толкова 

чудовищно”, възкликва 

почернената майка. Тя 

даже мислела да отиде 

до дома на генералния 

директор на белгийските железници, 

за да го попита „какво, по дяволи-

те, е накарало фирмата да постъпи 

Майка трябвало да плати щети 
от смъртта на дъщеря си

така”. Новината предизвика вълна от 

негодувание срещу държавната жп 

компания, като мнозина настояха тя 

да пише със съчувствие на близките, 

вместо да им праща чекове. В защита 

на фирмата обаче се оказа, че тя иска 

финансови обезщетения само от хора, 

които имат близки и застрахователни 

полици. Такъв е и случаят с Шарлот и 

нейната майка. Застрахователите ще 

платят чека, изпратен от жп превозва-

ча, но според медиите това е удар по 

неговия имидж.
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Списанието ми предложи 

да напиша спо мен за 

кината в София, което 

означава, че вече съм 

достатъчно възрас-

тен, щом имам и мога 

да пиша спомени. Дневници пишат 

младите, ста рите – спомени. Разбира се, 

не съм чак толкова стар, че да пом ня 

първите стъпки на кинематографа в 

София. Не съм виждал и не съм прес-

тъпвал в шапитото на „Гранд електрик 

биоскоп”, в което софиян ци са могли да 

се дивят на първите филмчета на ран-

ния „синематограф”. То било разпънато 

първо близо до Шарен мост, днешния 

Лъвов мост, а след това в празното 

пространство меж ду градската баня и 

джамията. Жалко, голям почитател на 

нямото кино съм. Бих дал много да мога 

да надникна вътре, да видя трепка щите 

образи по бялото платно, да чуя гласа 

на „рекомандьора”, който трябвало да 

обяснява на несвикналите с новото зре-

лище софиянци какво се случва: дали 

„той” сега ще изневери на жена си, или 

само се кани да открадне чан тичката на 

дамата и защо едни сега ги има, а после 

изведнъж се появяват други...

Но не ми било писано... Пак въз-

растови „огра ничения” не са ми дали 

възможност да видя и строежа на пър-

вото софийско кино „Модерен театър”, 

а следователно и да присъствам на 

премиерата на „Българан е галант” на 

Васил Гендов и не мога да взема учас-

тие в спора: кога точно се е случило 

това епохално събитие, за което спорят 

колегите, дали е било през 1910-а или 

през 1915-а?

Не съм заварил през 30-те години 

на миналия век новите луксозни по 

европейските стандар ти кина „Балкан” и 

„Роял”, не съм гледал там филми. Роден 

съм малко по-късно, но пък ходя на 

театър и в Младежкия, и във Военния, 

сега настанени в тези кинотеатри, които 

на времето били гордостта не само на 

киното в София. По-големият ми брат 

го водели в кино „Капитол” на „Екзарх 

Йосиф” (до него сега е Домът на киното), 

където гледал „Крачун и Малчо”. Не го 

пускали във „Феникс”, защото там пуб-

ликата не била подходяща, предимно от 

малцинства та. Не знам защо за родите-

лите ми „Капитол”, в района на Халите, 

превърнал се по-късно в кино „Се-

вастопол”, изглеждал по-надежден от 

„Феникс” на „Дондуков”. И това кино не е 

запа зено, по-късно там издигнаха нещо, 

наречено „Комбинат 

за битови услуги”. 

Има го и днес, макар 

че не знам на какви 

„битови услуги” се 

радват софиянци?

Моите спомени 

започват малко 

по-късно. Колкото и 

странно да изглежда, 

първите ми спомени 

са свързани с летни 

кина. А те се намира-

ха в развалини. След 

бомбардировките на 

сегашните братя по 

оръжие – англоаме-

риканците, в София 

имаше много разру-

шени сгради, градът 

още не беше се 

окопитил и не беше 

зализал раните от 

войната. Макар Бъл-

гария да е била само 

формално участник 

в нея, после диците от бомбите бяха 

конкретни. И местата, където за първи 

път съм видял образите 24 ка дъра в 

секунда, са летни кина, които работеха 

в такива разрушени от бомбите сгради. 

Едното, ако не се лъжа, се казваше 

„Република” и се на мираше на „Руски”, 

срещу австрийското посол ство, по-къс-

но там имаше Музей на революци ята, 

а известно време изнасяше предста-

вления и театър „Сфумато”, сега там има 

някаква без лична административна 

сграда, чийто облик няма нищо общо 

с прекрасния архитектурен ансамбъл 

на тази част от стара София. Странно, 

не помня филмите, но много добре си 

спомням колоните на входа, останали 

незасег нати, от разрушената сграда.

Другото кино беше на ул. „Шипка”, 

близо до мястото, където живеехме. 

В остатъците от някакво посолство, 

мисля, че е било румънско то, опъва-

ха бяло платно и вечер дечурлигата 

с възторг преживяваха филмовите 

перипетии. А те не бяха лоши. Въртяха 

заглавия, останали отпреди войната, 

предимно холивудски про дукции, „Ска-

зание за сибирската земя” още не беше 

дошло до нас. Така, докато не се намеси 

новата власт и известни културни 

„мениджъ ри” с брадви се разправили 

с идеологически вредната кинопро-

дукция: просто насекли лен тите... През 

зимата хълмчетата, образували се от 

рухналите стени, се превръщаха в чу-

десни, макар и къси пързалки, по които 

летяхме с не по-малко въодушевление 

от това от екранното зрелище.

Истинските кина на детството ми 

са две – „Влайкова” и „Левски”. (Не съм 

предполагал, че мно го по-късно ще 

бъда, макар и за кратко, упра вител на 

вече реституираното и станало частно 

кино „Левски”, но то е друга история...) 

Двете кина бяха на еднакво разстояние 

от къщата ни, в края на улица „Шипка”. 

И ние, децата, кога то не тичахме из дво-

ровете, не ритахме, не се „сражавахме” с 

фунийки и не ходе-

хме из Борисовата 

градина, все бяхме 

в тези две кина.

За мен те са 

първото истинско 

докосване до тайн-

ствения, загадъчен 

и примамил ме за 

цял живот свят на 

киното. Прекара-

ли сме часове в 

тъмните салони. 

Всяко от тези кина 

за мен е свързано 

с яркия спомен от 

конкретен филм. 

Във „Влайкова” 

гледах „Бродяга”, 

вече беше секнал 

изворът на старите 

предвоенни копия. 

Филмът на Радж 

Капур беше първият дошъл отдалеч, 

от тази непозната и екзотична страна 

и се бе превърнал в истинско събитие, 

нещо като „Сага за Форсайтови” или „На 

всеки ки лометър” след време. За мен 

това е първото неосъзнато докосване 

до такова сложно явле ние като езика 

на киното. Много преди да на уча какво 

е монтаж, преди да прочета Миха-

ил Бахтин и да разбера смисъла на 

сложната дума „хронотоп”, „Бродяга” ми 

подсказа, че киното някак си умее да 

борави с времето. Във фил ма на Радж 

Капур има епизод, от който зрите лят 

трябва да разбере, че героят е порас-

нал. Вместо например надпис: „минаха 

еди колко си години...”, там решението е 

друго: в първия кадър малкият изпъл-

нител на детето Радж под хвърля с ръка 

някаква питка... Следва монта жен пре-

ход (тогава не съм знаел какво е това) 

и в следващия кадър „същата” питка 

подхвър ля порасналият Радж. И трябва 

да осъзнаеш, че са минали години! В 

детската група някои бяха впечатлени 

повече от песента „Авара му...”, превър-

нала се в истински шлагер по улиците 

на София, но само един от приятелите 

ми (той ми е близък приятел и до днес, 

макар да не се за нимава с изкуство, 

компютърджия е, май един ственият, 

получил Димитровска награда, без да е 

партиен член) беше забелязал и беше 

силно впечатлен от този иначе толкова 

елементарен повествователен похват. 

Но ни беше за първи път. Не съм го 

забравил и досега...

„Левски” е свързано с други емоцио-

нални спомени, с възникващия интерес 

към другия пол. Какво ли сме разбрали 

от „Фанфан Ла лето”, който сме гледали 

поне по път-шест пъти. Още не знаех-

ме кой е Жерар Филип, и коя – Джина 

Лолобриджида, но интимните им сцени, 

колко ли са били интимни, ни бяха 

на правили силно впечатление. Обсъж-

дали сме ги цели вечери... А Ив Монтан 

в „Големият син път”? Тази толкова мъж-

карска и толкова тро гателна история.

Днес може би само най-възрастните 

помнят, че на площад „Славейков” е 

имало цели две кина: „Славейков” и 

„Култура”. За съжаление и двете днес 

са превърнати в магазини, на мястото 

на „Славейков” продават козметични 

продукти, а двата салона(!) на „Култура” 

са поделени меж ду две големи вериги 

за хранителни продукти, те напоследък 

май са едно, но все едно – кината ги 

няма... А там сме седели с часове да се 

на слаждаваме на най-веселия филм 

от детството ми – „Отмъщението на 

копчето”. Можеше, за щото в „Култура” 

практикуваха американския принцип 

от епохата на нямото кино: купуваш 

билет и може да останеш колкото сеан-

са ис каш. Само светват лампите и след 

кратка пауза пак започва същият филм. 

Какво щастие! Може да се смееш и да 

се наслаждаваш на нелепите комични 

ситуации до насита.

А „Сепастопол”? Какво чудо беше 

първата сед мица на френското кино! 

Какво ли не правехме като гимназисти, 

за да попаднем на „Вещицата” с Марина 

Влади и на „Скандали в Клошмерл”! 

Разбира се, напразно, но вълнението го 

помня и до днес. Гледахме ги по-късно, 

но как завиж дахме на щастливците, 

успели да се промъкнат заедно с роди-

телите си!

Продължава в следващия брой

София и нейните кина
ВЛАДИМИР ИГНАТОВСКИ 

сп. „Кино“

Опашка пред кино „Петър Берон”, но не за билети, а за участие в сбирка на „Екогласност“, 1989 г.

Старото кино „Република“ после е превърнато в Музей на революцията, 1979 г.
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оказва изключително трудно, тъй като 

площта е осеяна с неизбухнали бомби 

от „Тайната война“. Повечето делви са 

разположени на тревни площи около 

селата и оризовите им насаждения. 

Днес няколко хиляди безстрашни 

туристи идват от цял свят всяка година, 

за да видят тази загадка с очите си, там, 

където американските бомбени кра-

тери все още бележат равнината, а зе-

меделските производители използват 

стари бомбени части, за да си правят 

земеделски инструменти.

Първоначалните изследвания на 

Равнината на делвите започват от 

френския геолог и археолог Мадлен 

Колани, която стартира разкопките в 

началото на 1930 г. Тогава тя предпо-

лага, че каменните делви са свързани 

с праисторически погребални прак-

тики. Археологическите разкопки на 

изследователи от Лаос и Япония през 

изминалите години са подкрепили това 

тълкуване с откриването на човешки 

останки, погребални предмети и кера-

мика наоколо.

Равнината на делвите е датирана към 

Желязната епоха и е едно от най-ва-

жните места за изучаване на праисто-

рията в страните от Югоизточна Азия. 

Тя има потенциала да 

хвърли светлина вър-

ху връзката между все 

по-сложните човешки 

общества и мегалитни-

те структури, като ни 

предоставя информация 

относно социалната ор-

ганизация на общностите 

през Желязната епоха в 

региона. Каменните делви 

не са украсени с изклю-

чение на една-единстве-

на на площадка 1. Тази 

делва има издълбан върху 

външната си повърхност 

човешки барелеф. Ар-

хеолозите са направили 

паралели между „леко-

водолаза“ на площадка 

1 и скалната живопис в 

пещерите в планината 

Хуашан в Гуанси, Китай, 

и могат да се свържат с 

цивилизация и култури 

чак в Индонезия. Картини-

В планините на Северен 

Лаос, в провинция Сиан-

гкхуан, се намират едни 

от най-старите археоло-

гически чудеса на Юго-

източна Азия. Поредната 

загадка, оставена ни от мистериозни 

древни хора, предназначена за мисте-

риозни цели. Равнината на делвите е 

може би най-загадъчната туристическа 

атракция в региона. Разположена е в 

планинската и до днес комунистическа 

страна, като е открита за туристи преди 

малко повече от десетилетие. Хиляди 

каменни „делви“ са разпръснати в под-

ножието на Анамския хребет, разделящ 

Лаос и Виетнам. Досега са регистри-

рани около 90 площадки, като във 

всяка се намират от една до няколко 

десетки делви, като общо надхвърлят 

3,000. Изследванията показват, че са 

били създадени преди 2000 години и са 

изработени от пясък, варовик и гранит 

от древен народ, който и до днес е 

неизвестен.

Най-високата делва е около 2 и по-

ловина метра и тежи повече от 6 тона. 

Всички делви са изработени от една-

единствена каменна плоча. На пръв 

поглед изглежда, че са разположени на 

случаен принцип – някои са изправени, 

други легнали в различни посоки. До-

пълнителни изследвания показват, че 

някои от групите делви са със същото 

разположение, което формират различ-

ни съзвездия.

Съществуват много спекулации за 

целите на делвите – чаши за пиене на 

гигантска раса. съдове за събиране на 

дъждовна вода, погребални урни и т.н. 

Повечето от делвите са празни, но в 

няколко от тях са били открити тела, ин-

струменти, както и миниатюрни статуи 

на Буда. Формата им е цилиндрична. 

По-широки при дъното, отколкото при 

гърлото. Изследването им обаче се 

във формата – например малки отвори 

или двойно пробити в двата края бур-

кани, но те са разпространени само в 

една област.

При първоначалните си разкопки 

Мадлен Колани намира на площадка 

пещера. Това е естествена варовикова 

пещера с отвор на северозапад и две 

изкуствени дупки в горната част. Те се 

интерпретират като комини на пещ. 

Това я кара да тълкува Равнината на 

делвите като гробище от Желязната 

епоха. Вътре в делвите тя открива оцве-

тени стъклени перли, изгорели зъби и 

кости, понякога от повече от едно лице. 

Около каменните делви намира и ями с 

човешки кости, фрагменти от кера-

мика, железни и бронзови предмети, 

стъклени и каменни мъниста, керамич-

ни тежести и въглен. Костите и зъбите 

показват признаци на кремация. Пред-

полага се, че ямите са от вторични по-

гребения – практика, при която тялото 

на починалия се оставя да се разлага, 

или „дестилира“, за да изсъхне тялото и 

меката тъкан да изгние преди кремаци-

ята. А това е практика, често срещана 

в Тайланд, Лаос и други региони и до 

настоящия момент. През времето на 

престоя на тялото в ямата се смятало, 

че душата на починалия претърпява 

постепенна трансформация от земното 

към духовния свят. Обредното разла-

гане е последвано от кремация и вто-

рично погребение. Така обединяващата 

теория е, че телата на бедните хора са 

поставяни в ями, а тези на благород-

ниците и богатите хора – в урни, за да 

изсъхнат. Това обяснява големия им 

размер. След като са били кремирани 

в пещерата, пепелта на елита е връща-

на в урните или може би погребвана 

на свещено място, освобождавайки 

делвите за повторна употреба. Инте-

ресно е да се отбележи, че сред някои 

тайландски племена, обитавали района 

до XI век, хората от горните класи са 

кремирани, за да освободят духа си на 

небето, докато обикновените хора са 

погребвани, за да останат духовете им 

на Земята.

те, които изобразяват хора с вдигнати 

ръце и свити колене, са датирани към 

500-200 г. пр.н.е.

Фактът, че повечето от делвите имат 

улеи по гърлото, кара археолозите да 

смятат, че са имали капаци. И в дейст-

вителност на дълбочина от 20 до 60 

см под повърхността на площадка 1 са 

намерени няколко каменни капака, но 

малкият им брой ни кара да предпо-

лагаме, че по-голямата част от тях са 

направени от нетрайни материали. 

Каменни капаци с рисунки на животни 

са били забелязани на няколко от пло-

щадките. Животните, изобразени на ба-

релефите, се смятат 

за маймуни, тигри и 

жаби. Но нито един 

капак не е бил наме-

рен на място около 

делвите.

В областта са от-

крити и множество 

каменни дискове. Те 

са плоски от едната 

страна и се разли-

чават от каменните 

капаци. Това са 

маркери, които са 

били поставени на 

повърхността, за да 

покрият или марки-

рат гробна яма. Тези тежки дискове се 

намират по-рядко от каменните делви, 

но са в непосредствена близост до 

тях. Изработени са от подобен камък, 

но необработен, и са били поставени 

умишлено, за да маркират гробно мяс-

то. На север от Сиангкхуан се намира 

широка мрежа от умишлено поставени 

необработени камъни, маркиращи 

сложни погребални ями и камери, 

известни като Стоящите камъни на 

Хуафан. Според 

изследванията на 

Мадлен Колани 

те са датирани от 

Бронзовата епо-

ха. Материалът, 

от който са изра-

ботени каменни-

те паметни плочи 

в Сиангкхуанг 

обаче, е подобен 

на материала на 

каменните делви.

По-голямата 

част от делвите 

са изработени от 

пясъчник от хора, 

които са познава-

ли необходимите материали и техники 

за обработването им. Предполага се, че 

за това са използвали железни длета, 

въпреки че няма убедителни дока-

зателства. Забелязват се и различия 

във формата им. Докато разликите в 

повечето случаи се дължат на избора и 

обработката на скалата, има и различия 

Загадката на лаоските делви

Д-Р СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Стоящите камъни на Хуафан

Чаши за пиене на гигантска раса, съдове за 
дъждовна вода, погребални урни?
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