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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

Трима наши осъдени за банкови  
измами в Ню Джърси » на 17

Земетресение погуби десетки 
в Турция

Журито в процеса срещу Лора:
През цялото време гледахме  
дявола в очите » на 19

847.296.4646

Двама българи от Атланта 
арестувани за АТМ измами

Кунева втора в САЩ, трета 
в България » на 6-7

Най-старата избирателка в  
Ню Йорк – на 81 » на 10

Вял интерес към вота в  
Канада » на 15

ГЕРБ затвърди господството си 
над България » на 16

Калфин втори само на  
Западното крайбрежие » на 12

Опашка на изборите в Дес Плейнс, 
в Чикаго-град – празно » на 8-9

ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ

БАЛОТАЖ
Плевнелиев срещу Калфин

» на 4
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За 15-те години, откакто работя като журналист, 
не съм виждал по-малоумна Централна избирателна 
комисия. Неориентираните действия преди, по време 
и след изборите в неделя доведоха до тотална истерия 
и дезорганизация, липса на прозрачност и съмнения за 
опорочен вот.

Когато от ЦИК обявиха абсурдните си технически 
изисквания за подаване на заявления за гласуване в 
чужбина, си казах – ОК, може би има някаква логика и 
резон (не открих такива, но им дадох the benefit of the 
doubt, както казват американците). Но за първи път 
ЦИК не можа да възпроизведе каквито и да било меж-
динни резултати до рано сутринта в понеделник. Сай-
тът им седеше необновен в неделя през нощта, а ако 
искате да разберете кой как е гласувал в САЩ – няма 
как да го направите от дипломатите ни тук. Причината? 
От ЦИК им забранили (чрез Външното министерство). 
Ако решиш да потърсиш някой от двамата говорите-
ли на комисията в България – Ралица Негенцова или 
Бисер Троянов – получаваш или сигнал свободно, или 
секретарка ти казва, че говорителят в конкретния мо-
мент се оправдава за хаоса по някоя от националните 
телевизии. Двама говорители хич не са достатъчни, ако 
ЦИК са решили да са единствените, които да подават 
информацията за медиите в България и чужбина.

Междувременно, членове на секционните комисии 
в България висят по нощите с чували с бюлетини пред 
зала „Универсиада” където трябва да бъдат отчетени 
резултатите от вота.

Въпреки усилията на ЦИК изборният ден в САЩ и 
Канада протече сравнително добре и нормално. Тук 
гласуваха около 2500 души – няма как да ви кажем 
точно колко, защото не получихме информация от ЦИК 
до редакционното приключване на този извънреден 
брой на BGVOICE. Избирателната активност в САЩ е 
два пъти по-ниска от тази на парламентарните избори 
през 2009 г. когато своята бюлетина пуснаха почти 6 
хиляди българи.

Единственият проблем за дипломатите ни дойде в 
малките часове на нощта, когато онлайн системата на 
ЦИК не искаше да приеме техните отчети.

Иначе вотът на българите в Северна Америка се 
оказа интересен. Те поставиха на второ място граждан-
ския кандидат Меглена Кунева, която остана трета в 
България. В пресконференцията си тя каза, че хората, 
които са я подкрепили, са „умни, независими, гръбна-
кът на обществото”. „Един изправен гръбнак”, отбеляза 
единствената дама в президентската надпревара. Явно 
по-голяма част от този изправен, демократичен гръб-
нак живее в чужбина. В родината червеният Ивайло 
Калфин получи повече гласове от бившия еврокомисар 
и така отива на балотаж срещу кандидата на управля-
ващата партия ГЕРБ Росен Плевнелиев другата неделя.

Новинарският лидер BG VOICE разположи най-голе-
мия екип от репортери в Северна Америка и България, 
за да ви съобщи последната информация за изборите 
– онлайн на нашия сайт www.BG-VOICE.com, който в 
неделя счупи всички рекорди по посещаемост и в този 
извънреден брой на вестника. 

Тази седмица ви срещаме и със семейството на 
българската студентка Лора Николова, която преди 
7 години беше застреляна заедно с приятеля си в 
Атланта. В четвъртък съдебните заседатели решиха, че 
убиецът Джошуа Дракър заслужава да умре. Техните 
думи, вълнения и коментар на присъдата може да 
прочетете на страница 19. Там обясняваме и защо ще 
минат десетилетия, преди смъртната присъда евенту-
ално да бъде изпълнена.

Макар и извънреден брой, не сме пропуснали 
интересните репортажи, пътеписи и истории, както 
и хороскопа ви за ноември. Надявам се да намерите 
вашата тема. Ако нещо ви вълнува – пишете ни!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Централна 
Истерична 
Комисия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SТ.PAUL, MN
НОВО училище „Св Кирил и 
Методий“
1111 Summit Ave.

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

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

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

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

Къде да ни намерите?

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

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

АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE - НА СТР. 55
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Земетресение погуби десетки в Турция
Властите предполагат, че под разрушените сгради може да има още хиляди жертви

Турция отново преживя 
кошмар. След като в края 
на миналия век бе ударе-
на от мощно земетресе-
ние, причинило хиляди 
жертви и разрушения, 

в неделя ново силно земетресение 
с магнитуд от 7.3 по Рихтер разлюля 
Североизточната част на страната. 

Часове след първия трус областта бе 
разтърсена и от вторичен със сила 5.1, 
съобщиха от Геофизичния институт на 
САЩ. Броят на жертвите от първия трус 
все още не е уточнен, но може да дос-
тигне 1000 души, съобщи ръководите-
лят на сеизмологичната обсерватория 
към Босфорския университет Мустафа 
Ердик на пресконференция в Истанбул, 
предаде РИА „Новости”. Над 200 души са 
ранени и хоспитализирани в болница.

Първият трус, ударил град Ерджис 
в окръг Ван, е с магнитуд 7.3 и е бил в 
10:41 часа по Гринуич. Епицентърът е 
бил около 19 километра 
североизточно от турския 
град Ван и на 7.2 киломе-
тра дълбочина. Трусът е 
продължил около минута.

Късно вечерта в неделя 
бяха изнесени 
първите официални 
данни за загиналите 
с уговорката, че 
не са окончател-
ни. Потвърдените 
жертви са 70, 
предаде Ройтерс, като се позова 
на високопоставен източник 
от управляващата Партия на 
справедливостта и развитието 
(ПСР). Под развалините все още 
има неизвлечени тела. Най-мал-

ко 10 души са загинали в град Ван и 60 
в Ерджис, на около 100 километра на 
север, съобщи заместник-председате-
лят на ПСР Хюсеин Челик. Той изрази 
опасения, че жертвите може да се 
окажат повече.

Епицентърът на втория трус е бил на 
20 км северозападно от град Ван, на 
дълбочина 9.6 км. В града при първото 
земетресение са се срутили около 10 
сгради, под руините има хора, съобщи 

кметът на града пред турската телеви-
зия НТВ. Държавният канал ТРТ съобща-
ва за много пострадали местни жители. 

В про-
винцията 
цари 
паника, 
хората са 
излезли 
на ули-
ците и не 
искат да 

се прибират по домовете си. 
Земетресението е почувства-
но и в съседните провинции, 
както и в Армения и Иран. 

Съединените щати следят с 
голяма тревога съобщенията 
за земетресението в Турция и 
са готови да й окажат помощ, 
каза президентът Барак Оба-

ма, цитиран от „Ройтерс”. „Ние сме рамо 
до рамо с нашия съюзник Турция в този 
труден момент и сме готови да помог-
нем на турските власти”, се казва в пис-
мено изявление, в което президентът 
изказва съболезнования на семейства-
та на жертвите от земетресението.

Турция е разположена в една от 
най-земетръсните зони на границата 
между Европа и Азия. През 1999 г. трус с 
магнитуд 7.4 уби 18 000 души, припомня 
„Ройтерс”.

Земетресение от трета степен е регистрирано в 16:09 часа в неде-
ля и в България, съобщи БНР. Епицентърът е бил на 150 км югоиз-
точно от София, на територията на страната. Трусът е усетен в с. 
Широка лъка, община Смолян. Няма данни за щети и пострадали, 
съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението”.
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Александър 
Михов

alexander@bg-voice.com Ванина 
Цонева

vanina@bg-voice.com
Николета 

Кравченко
nikoleta@bg-voice.com

Симеон 
Гаспаров

simeon@bg-voice.com

Илина 
Лазарова

Ilina@bg-voice.com

Ясен 
Дараков

yasen@bg-voice.com

Любомира 
Кривулева

lubomira@bg-voice.com

Божидар
Божков

bojkov@bg-voice.com

Ваня 
Ефтимова

vania@bg-voice.com

BG VOICE разположи най-големия екип от репортери в Северна Америка и редактор в ЦИК за пълното от-
разяване на Избори 2011 - минута-по-минута на www.BG-VOICE.com и с извънредно издание на вестника
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Плевнелиев – първи,
Кунева – втора в САЩ, трета в България
В ЦИК тотално неадекватни, куп изборни нарушения в най-зле 
организираните избори в новата ни история

Божидар Божков
bojkov@bg-voice.com

Ясен дараков
yasen@bg-voice.com

Безпрецедентен изборен 
хаос, търговия с гласове 
и неадекватна Централ-
на избирателна комисия, 
която часове наред не бе 
в състояние да се произ-

несе с предварителни данни – така ще 
бъде запомнен вотът от 23 октомври 
2011 г. В САЩ преобладаващите отзиви 
са за по-скоро спокойно преминал 
изборен ден. На някои места наистина 
се случи подаването на бюлетините да 
бъде забавено, както например в Ню 
Йорк, Дес Плейнс и Сейнт Питърсбърг 
по обед.

Кандидатът за президент на ГЕРБ 
Росен Плевнелиев отива на балотаж с 
номинирания от БСП Ивайло Калфин.

 За двойката Росен Плевнелиев и 
Маргарита Попова са гласували 39.7 
процента от избирателите, сочат 
данните на агенция „Алфа рисърч” от 
паралелното преброяване на 90 про-
цента от извадката. Ивайло Калфин и 
Стефан Данаилов (БСП) събират 28.5%. 
Трета остава гражданският кандидат 
Меглена Кунева - Любомир Христов с 
13.7%.

Българите в Северна Америка обаче 
са наредили по друг начин кандидати-
те. Според вота тук Кунева е втора, а 
Калфин остава трети.

BG VOICE разположи най-големия 
репортерски екип в САЩ и Канада, за 
да проследим отблизо как гласуват 
сънародниците ни тук. На следващите 
страници може да намерите подробна 

информация за изборния ден в четири-
те консулски окръга на САЩ и Канада. 

Тук нарушения на изборния ден не 
бяха отбелязани, но в България карти-
ната беше съвсем друга. Само до обед 
в деня на изборите бяха образувани 17 
досъдебни производства за 

търговия с гласове 
в областните дирекции на МВР в 

Стара Загора, София, Плевен, Пловдив 
и Благоевград, съобщиха от Вътрешно-

то министерство. Сутринта в двора на 
училище в столичния кв. „Факултета” 
полицаи забелязали мъж, който отмя-
тал данни в тетрадка. При проверката 
се оказало, че човекът е без документи, 

но пък надлежно проследявал как 
гласуват 80 души, описани в тетрадката. 
При разпита настоявал, че това били 
все негови роднини.

Първо РУП в Благоевград пък задър-
жа мъж, който направил опит да изнесе 
шест бюлетини от избирателната сек-
ция в с. Церово. Протокол за преду-
преждение е съставен на гражданин, 
противозаконно събирал и копирал 
лични карти на жители на кв. „Шести” в 
Нова Загора.

 В хасковската окръжна прокуратура 
е постъпил сигнал от кандидат за кмет 
на Любимец за съмнения в контроли-
ран вот. В жалбата се твърди, че застъп-
ници на друг кандидат са причаквали 
избирателите пред секцията и са отбе-
лязвали имената им в специален спи-
сък. В самото Хасково пък е задържан 
мъж по подозрение за купуване на гла-
сове. Сигналът е получен на тел.112. На 
място до избирателни секции в квартал 
„Орфей” е изпратена оперативна група, 
която е арестувала заподозрения. 
Според официално съобщение на МВР 
информация за нарушения, свързани 
с изборната кампания, са постъпили 
в Благоевград, Бургас, Варна, Велико 
Търново, Видин, Враца, Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, Плевен, Русе, Разград, 
Силистра, София-град и София-област, 
Сливен и Ямбол, тоест почти навсякъде 
в страната.

Изчезнали бюлетини в няколко насе-
лени места принудиха ЦИК да направи 
поръчка за отпечатването на нова 
партида със защита. Най-фрапиращият 
случай с изчезнали изборни книжа бе 
в Пирдоп, където 1000 бюлетини са се 

изпарили по 
пътя им меж-
ду област-
ната адми-
нистрация и 
общинската 
избирателна 
комисия. По 
поръчка на 
ЦИК са отпе-
чатани нови 
с различна 
защита, за да 
се предо-
тврати въз-
можността за 
злоупотреба. 
Според 
членовете 
на ЦИК това 
е достатъч-
но, за да 
направи 
невъзможно 
използването 
на изчезна-
лите книжа, 

но от Комисията така и не излязоха с 
официално решение как ще се постъпи 
в този казус.

 963 бюлетини липсваха и в Козло-
дуй. От ЦИК посъветвали служителите 

Назначеният от Борисов кандидат-президент Росен Плевнелиев изглежда доволен от резултата на пресконференцията в неделя вечерта

снимки: в. Дневник



24-30 октомври 2011 7

Първите коментари

„Благодарен съм на българите, че разбраха и с този вот днес потвърдиха, че 
трябва да харчим толкова, колкото изкарваме”, каза премиерът Бойко Борисов 
на пресконференцията на ГЕРБ. Има висока избирателна активност, което прави 
изборите легитимни, допълни той. „Когато Плевнелиев победи, победата е за 
Плевнелиев и Попова. Ако бяха загубили, загубата щеше да е за мен”, коменти-
ра премиерът. „Гарантирам, че от другата неделя, когато Росен Плевнелиев и 
Маргарита Попова отидат в президентството, аз на тях ще се обаждам само по 
работа”, подчерта Борисов. 

„Изборите развенчават мита, че вотът на българските граждани от турски ет-
нос е монолитен”, коментира кандидат-президентът от ГЕРБ Росен Плевнелиев. 
„Даваме ясна заявка за президентска двойка, която надпартийно ще управлява”, 
подчерта Плевнелиев. 

„Нашата отговорност е да не губим темпото, нещо повече - да го ускорим”, 
каза Йорданка Фандъкова, която спечели изборите за кмет на Столичната 
община. 

„Битката не е БСП срещу ГЕРБ, а е за бъдещето на България”, заяви лидерът на 
червените Сергей Станишев. „За втори тур сме изправени пред две ясни въз-
можности – едната е едноличен режим. Както парламентът се превърна в печат 
на решения, вземани другаде, така и президентът ще се превърне в това, каза 
Станишев. На пресконференцията на ГЕРБ преди малко ясно беше показано – 
кой командва и кой трябва да изпълнява указания”, коментира Станишев. 

„Аз не мисля, че една партия в парламента трябва да бъде дискриминирана. 
Ние вече казахме, че няма да търсим партийни коалиции. Ние ще търсим цен-
ности, които излизат над партията. Подкрепата на ДСП не изисква каквато и да 
било цена. Разчитам на подкрепата на много хора”, каза кандидат-президентът 
на БСП Ивайло Калфин. Той допълни, че е готов за всякакви дебати с Плевне-
лиев. 

„Тези близо половин милион души, които са ме подкрепили, те са умни, те са 
независими, те са гръбнакът на обществото. Един изправен гръбнак. Не бих им 
казала как да гласуват. Те ще решат”, заяви кандидат-президентът Меглена Ку-
нева, която остана с трети изборен резултат. Кунева ще гласува на втори тур на 
президентските избори, но не разкри кой ще подкрепи. По думите й българите 
искат мажоритарни кандидати. 

„Ще направим всичко възможно Калфин – Данаилов да получат подкрепата 
от нашите избиратели”, заяви лидерът на ДПС Ахмед Доган. „Ние сме убедени, 
че изборът на президент е знак за избора на следващия период на развитие на 
страната. Изборът на Плевнелиев не ни вещае нищо добро от гледна точка на 
демократичния модел”, допълни той.

Ахмед Доган и неговите избиратели може да обърнат резултатите на балотажа

на ОИК да започнат изборния ден, 
защото така и така имат достатъчно 
количество. Сигнал за изчезнали 
350 бюлетини беше подаден и от с. 
Куделин, Бреговско. Липсата е била 
установена чак при разпределението 
им в секционната комисия.

От „Зелената партия” в Кубрат пък 
се оплакаха, че номерът им изобщо не 
фигурира в бюлетината за общински 
съветници. Нови бюлетини се наложи 
да се печатат за изборите в Хасково и в 
село Гугутка, Ивайловградско. 

Междувременно снимка на сайта „За 
честни избори” потвърди опасенията, 
че бюлетините са прозрачни. На сним-
ката, на която е заснета бюлетина за 
президентските избори, ясно се вижда 
отбелязаните квадратчета с номера на 
претендентите. Подобен сигнал дойде 
и от Торонто. Преди това в петък ЦИК 
излезе със становище, че бюлетините 
са изготвени съгласно изискванията 
на Изборния кодекс и не представлява 
проблем да бъдат използвани.

В Плевен са открити бюлетини, пред-
варително маркирани с „Х”. В Свищов са 
раздавани готови интегрални бюле-
тини за президентския вот, в които е 
отбелязан номер на конкретна канди-
датпрезидентска двойка. Манипулации 
са вършени и с избирателните списъци. 
В столицата граждани сигнализираха, 
че в тях фигурират имената на техни 
починали роднини. Столичният кв. „На-
дежда 1” постави рекорд с 444 души, 

регистрирани на един адрес.
Сериозно количество сигнали има и 

за незаконна агитация. Нетрадиционен 
метод за пропаганда бе използван в с. 
Ново Железаре, община Хисаря. Върху 
домашна коза с боя бяха изписани 
номерът на бюлетина на кандидат за 
кмет и абревиатурата на политическа 
партия. Козата се мотаела из селото и 
покрай избирателната секция, преди да 
бъде арестувана. На нарушителя обаче 
няма как да се наложат санкции, тъй 
като такъв не бе открит, а никой не си 
призна добичето да е негово.

Традиционно, най-големият алъш-
вериш се разигра в ромските махали, 
като цените на сделките варираха от 5 
докъм 250 лева.

Месец след драмата в Катуница и 
привидната загриженост на политици-
те към проблемите, които причиняват 
ромите, техният глас пак се оказа най-
ценен. Във Варна мургави избиратели 
се хвалеха, че за вота си получават 
между 50 и 100 лв. Екип на „Нова теле-

визия” бе псуван и замерван с камъни, 
след като се разходи из махалите на 
селата Оризаре и Гильовци, Несебър-
ско. Ромите там бяха спазарени срещу 
200 лв., а лъскави автомобили кръс-
тосваха гетата в цялата предизборна 
нощ. Съмнения за нередности имаше 
и в Дългопол. В несебърското село 
Трънково БСП подаде сигнал за оставян 
червен лак върху бюлетините с цел да 
бъдат обявени за невалидни.

Във Варна над 
18 000 застъпници

бяха регистрирани за изборите. Горе-
долу толкова бяха и на предишния мес-
тен вот. Част от тях въобще не наблю-
даваха изборния процес, а влизаха в 
схема за купуване на гласове. В Царево 
се случи нещастен случай - 41-годишна 
застъпничка почина от инфаркт пред 
секцията.

На целия този фон правеше впе-
чатление хаосът, в който работеше и 
продължава да работи и в часовете 
след редакционното приключване на 
BG VOICE ЦИК. За първи път от повече 
от 10 години на медиите бе забране-
но да обявят прогнозни резултати от 
изборния ден в 19.00, тъй като ЦИК 

удължи гласуването с близо час. При-
чината бе, че в отделни населени места 
все още имаше опашки пред секциите. 
Политически активисти от БСП твърдя-
ха, че в някои села изборите продъл-
жили до 22.00 часа. Нито до полунощ в 
изборния ден, нито осем часа по-късно 
от ЦИК бяха разпространили каквито 
и да са предварителни резултати на 
официалния си сайт от броенето на 
секционните протоколи. Това принуди 
медиите да преповтарят или данните 
от екзитполовете на социологическите 
агенции, или резултати от паралелно-
то преброяване, които все пак бяха 
неокончателни. По тази причина до 
последно не стана ясно в Кърджали 
ще има ли балотаж или не и как точно 
се разпределя класацията в някои от 
големите градове.

И в БСП всичко е усмивки, може би защото разчитат на подкрепата на ДПС на предстоящия балотаж

„Те са умни, те са независими, те са гръбнакът на обществото”, заяви Меглена Кунева за хората, които са 
гласували за нея
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Опашка на изборите 
в Дес Плейнс, в 
Чикаго-град – празно
Ако изборите бяха в Чикаго, 
Плевнелиев печели на първи тур

6 сутринта. До 1 часа там имаше около 
65 гласували, а числото нарасна до 98 
в края на изборния ден. Обстановката 
беше тиха и нямаше опашки.

„Всеки трябва да гласува, за да не оти-
де моят глас при неправилния политик“, 
категоричен е Георги Ботев. „Надеждата 
ми е, че следващия път, когато се върна 
в България, ще е променено и не трябва 
да стоя тук.“

Гласуването продължи и семейства 
с деца идваха, за да дадат своят глас. 
„Важно е да се гласува. Надявам се Бъл-
гария да стане по-развита и да се подо-
бри стандартът на живот”, коментира 
Николай Петков, който беше дошъл да 
направи своя избор с жена си и малката 
си дъщеря Ана Петкова.

По-оживено премина избирателният 
ден в другата секция в Чикаго, пред-
градието Дес Плейнс. Там  своя глас 

пуснаха 663-ма души.
В ранния следобед се образува 

голяма опашка. Тогава своя глас дадоха 
най-много хора. Младите  хора казаха, 
че гласуват за по-доброто бъдеще на 
България, докато по-възрастното поко-
ление има ясно мнение за какво дава 
гласа си.

 „Гласуваме за по-доброто бъдеще 
на роднините ни в България  и за 
бъдещето на държавата‘‘, каза Младен 
Първанов, който беше дошъл  със се-
мейството си, за да  гласуват. Алексан-
дър Аврамов, на 24 г., също се надява с 
гласа си да спомогне за едно по-светло 
бъдеще на България. „Упражнявам 
правото си да гласувам и надявам се, за 
доброто на България.‘‘

Георги Станчев, от друга страна, беше 
категоричен, че вотът му е наказателен 
срещу управниците, които са довели 

николета кравченко
nikoleta@bg-voice.com

илина лазарова
Ilina@bg-voice.com

Кандидатът на ГЕРБ 
Росен Плевнелиев би 
спечелил изборите на 
първи тур, ако се гледат 
гласовете в Чикаго. Тук 
той събра над 68% от 

гласовете. Това му даде повече от 50% 
преднина пред втората в класиране-
то Меглена Кунева (с 14,11%). За да 
изберат следващия държавен глава в 

най-големия български град в чужбина, 
бюлетина подадоха едва 761 души – 
далеч по-малко от 2203-мата гласопо-
даватели на парламентарния вот през 
2009 г.

За пръв път в Чикаголанд не се гласу-
ва в българските църкви. Избирателна-
та секция в Чикаго-град бе на 6818 „Уест 
Белмонт”. Първата бюлетина беше пода-
дена още при отварянето на секцията в 
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страната ни до това състояние. „Аз 
гласувам против тези, които смазаха 
държавата ни и я доведоха до това 
и състояние. Гласувам за тези, които 
работят за Бълария, които правят нещо 
за държавата.‘‘

Организацията беше на добро  ниво 
и в двете избирателни секции в Чикаго 
и региона. В Дес Плейнс само имаше 
леко напрежение поради големия брой 
хора, дошли да гласуват едновременно 
в ранния следобед, и образувалата се 
опашка от чакащи. Хората попълваха 
задължителните декларации за гласу-
ване, практика, която за пръв път се 
прилага тук. Това породи някои затруд-
нения заради изискването те да бъдат 
попълнени със синя химикалка. Според 
Силвия Юрукова това изискване създа-
ва известен дискомфорт. ”Бавно вървят 
опашката и попълването на декларации 
и изискването да е точно с определен 

цвят”, каза жената.
„Много бавно върви опашката, хората 

всичко пишат на ръка. Даже имаше 
хора, които се отказаха, като видяха 
опашката”, твърди Атанаска Стоева. 
Според  друг гласуващ - Николай Кощу-
дов, нивото на организация „не е много 
високо, но е много добро за българско-
то общество в Чикаго‘.‘

Стефан Йовчев и семейството му бяха 
едни от късно дошлите гласуващи в 
неделя. Специално споделиха, че днес 
синът им пуска бюлетина за пръв път. 
Семейството научило за изборите и кои 
са кандидатите от BG VOICE и благодари 
на екипа на новинарския лидер, който 
беше разпънал новинарско бюро в 
секцията. 

В третата избирателна секция, която е 
към консулски окръг Чикаго – Детройт, 
гласуваха 87 души.

Сн.: Николета Кравченко

Огромна опашка се оформи в секцията в Дес Плейнс в ранния следобед Един от последните гласували в секцията в Дес Плейнс беше генералния консул в Чикаго Симеон Стоилов

Новото изискване за попълване на декларация за гласуване забави изборния процес
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Най-старата избирателка в Ню Йорк – на 81
Във Филаделфия гласува шампионът ни по борба Валентин Йорданов

От Ню Йорк

Резултатите в големите 
градове на Източното 
крайбрежие се оказват 
различни от тези в Бълга-
рия, където е ясен бало-
тажът между Плевнелиев 

и Калфин. Избирателите в консулски 
район Ню Йорк са поставили на второ 
място Меглена Кунева, а Ивайло Калфин 
е на трето. Това включва секции в Ню 
Йорк-град, Атлантик сити, Бостън и Фи-
ладелфия. Ето и крайните резултати:

Ню Йорк: 328 гласували
Росен Плевенлиев - 149, Меглена 

Кунева - 87, Ивайло Калфин – 50
Бостън: 220 гласували (валидни 

218 бюлетини)

ванина Цонева
vanina@bg-voice.com

Росен Плевенлиев - 106, Меглена 
Кунева - 58, Ивайло Калфин - 25, Витков 
- 20, Христов - 9, Сидеров - 2

Филаделфия: 116 гласували
Росен Плевенлиев - 61, Меглена Куне-

ва - 18, Ивайло Калфин - 14, Христов - 9, 
Сидеров - 8, Витков - 4

Атлантик сити: 39 гласували
Росен Плевенлиев - 19, Меглена Куне-

ва - 6, Ивайло Калфин – 6.
Избирателният ден по секции проте-

че спокойно и без инциденти. Секциите 
останаха отворени до 8 часа вечерта. 

В Ню Йорк активността е по-скоро 
висока от тази в останалата част на 
Америка. Най-ранобудният гласопо-
давател е бил 
пред консул-
ството в 6:20 
сутринта, само 
20 минути след 
отварянето на 
избирателната 
секция.

Най-възраст-
ният гласопо-
давател в Ню 
Йорк е 84-го-
дишната Златка 
Костова. Малко 

по-млада от нея е Наталия Белчева, на 
79 години. Тя никога не пропуска да гла-
сува но това е първият път, в който дава 
своя глас от САЩ. Повечето хора имат 
представа как и за кого да гласуват. Все 
пак имаше няколко запитвания за това 
как точно се гласува и с какво се отбе-
лязва вотът (кръст). Имаше и няколко 
души със забравени лични документи, 
поради което не успяха да гласуват.

По обед пред 
консулството 
се събра тълпа, 
тъй като вече 
имаше опашка 
от чакащи 
да гласуват, 
а също така 
и урок на 
детския танцов 
ансамбъл. 
За известно 
време гласу-
ващи и деца 

почти запушиха входа на консулството, 
но след няколко минути тълпата оредя. 
В голямата си част родителите оставяха 
децата на урок и на свой ред се нареж-
даха на опашката да гласуват.

За бъдеще и надежда за младите 
хора, деца и българи гласуваха хората 
в Ню Йорк днес. Две от най-младите 
гласоподавателки, които всъщност гла-
суваха за пръв път, живеят от 10 години 
в Ню Йорк и изявиха надежда да се 
върнат в България в следващите 10. За 
едно по-добро бъдеще беше също чест 
отговор на въпроса „За какво гласувате 
днес?”.

Във Филаделфия гласува шампион-
ът ни по борба Валентин Йорданов. 
Според председателката на секцията 
там хората са в чудесно настроение. 
За дошлите да гласуват се предлагаха 
кебапчета и кюфтета пред секцията, 
много от хората оставаха да се видят 
с приятели и да се насладят на топлия 
следобед.

Опашка от избиратели се вие в тясното коридорче на консулството в Ню Йорк





12

BG VOICE www.BG-VOICE.com

Калфин втори 
само на Западното 
крайбрежие

От Лос Анджелис

Кандидатпрезидентската 
двойка Росен Плевнели-
ев и Маргарита Попова 
получиха над 64% от 
гласовете на шепата 
българи, гласували 

на Западното крайбрежие. От общо 
216 гласували в двете секции – в Лос 

люБомира кривулева
lubomira@bg-voice.com

Анджелис и Лас Вегас, 137 дадоха вота 
си за представителите на ГЕРБ. 62 от 
гласовете идват от секцията в консул-
ството ни в Ел Ей, останалите 75 са от 
Лас Вегас.

Западното крайбрежие е единстве-
ното място в САЩ, където втори са кан-
дидатите на 
БСП – Ивай-
ло Калфин 
и Стефан 
Данаилов, 
събирайки 
едва 29 вота 
в двете сек-
ции. Трети 
са независи-
мите Мегле-
на Кунева 
и Любомир 
Христов с 23 
гласа.

Реално изборният ден в 
Ел Ей приключи в 7:15 РМ, 
когато бе пуснат и последният 
– 98-ми вот, но иначе и двете 
урни затвориха в 8 РМ местно 
време. Избирателната актив-
ност за окръга бе по-голяма 
в първите часове на деня, но 
по начало заявилите желание 
бяха малко – едва 132-ма. 

Желаещи да гласуват от 
избирателния окръг на За-
падното крайбрежие имаше 
в Сан Франциско, Сан Диего, 

Фи-
никс, щата 
Аризона, 
и Сиа-
тъл, щата 
Вашинг-
тон. Поради 
малкия 
брой 
заявления 
обаче бяха 
сформи-
рани само 
двете сек-
ции, уточни 

председателят на комисията в Лос 
Анджелис Богдан Атанасов. 

В Ел Ей повечето от явилите се пред 
урната бяха категорични, че гласуват 
против комунистите. Майка и дъщеря 
Евгения Хилгенстайн и Ина Хоум не 
скриха, че са гласували за ГЕРБ и канди-
датите Росен Плевнелив и Маргарита 
Попова. И двете вярват, че гласуват за 
доброто на България. Тино Динков пък 
сподели, че пуска вота си за интелигент-
ния човек, визирайки Меглена Кунева, 
и за промяна на манталитета и просто-
тията у българина.

Izbori LA.jpg 

Izbori LV.jpg

В Лас Вегас изборите се проведоха в сградата на българското училище

Председателят на комисията в Лос Анджелис Богдан Атанасов 
брои бюлетините в края на изборния ден
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Слаб интерес към изборите по Източния бряг
Едва 700 души пуснаха бюлетина в 5 секции от Вашингтон до Маями

ванЯ ефтимова
vania@bg-voice.com

За разлика от София, във 
Вашингтон не се извиха 
опашки пред изборния 
пункт. Консулът ни в 
американската столица 
Пламен Георгиев дори с 

известно облекчение в гласа сподели, 
че страховете за забавяне и проблеми 
така и не са се материализирали. „Денят 
премина дори по-спокойно, отколкото 
очаквахме”q заяви той пред BG VOICE. 
През целия ден така и не се е обра-
зувала истинска опашка, а хората са 
минавали бързо.

 На други места обаче се случи пода-
ването на бюлетините да бъде забавено 
в определени моменти, както например 
в Ню Йорк, Дес Плейнс и Сейнт Питърс-
бърг по обяд.

 „Денят премина дори по-спокойно, 
отколкото очаквахме,” заяви пред BG 
VOICE консулът ни във Вашингтон 
Пламен Георгиев. Той обясни, че засега 

още не може да сподели данните от 
вота, защото от ЦИК са настояли те да 
имат монопол върху разгласяването 
им и дипломатическото представител-
ство трябва да спазва разпоредбата. 
В петте секции в консулски район 
Вашингтон (Атланта, Вашингтон, Форт 
Лодърдейл, Сейнт Питърсбърг и Ор-
ландо) гласуваха около 700 души. И тук 
кандидатът на ГЕРБ Росен Плевнелиев е 
първи, следван от независимата Мегле-
на Кунева и Ивайло Калфин от БСП.

В Атланта, въпреки че дошлите да гла-
суват 167 души се оказаха почти двойно 
повече от записалите се предварител-
но, денят също мина нормално, обясни 
председателят на изборната комисия 
Жанет Генова. Това е далеч по-малко от 
477-те души, които пуснаха бюлетина на 

парламентарните избори 
през 2009 г. Най-впе-
чатляващото събитие в 
Атланта бе пристигането 
на семейство, пътувало 
с шестмесечното си бебе 
цели три часа, за да пода-
дат гласа си. 

Там победител е двой-
ката, подкрепена от ГЕРБ 
Росен Плевнелиев и Мар-
гарита Попова с 98 гласа. 
Втора остава Меглена 
Кунева с 28 гласа, а трети 
Ивайло Калфин със само 
18. За Светльо от „Хипо-

дил” пък в Атланта са били подадени 
два гласа. 

 В Сейнт Питърсбърг 
хубавият слънчев ден 
също подпомогна за 
добрата изборна ак-
тивност. Освен някой и 
друг проблем с липсата 
на валиден паспорт 
или декларации, по 
грешка попълнени 
с черен химикал (по 
закон трябва да е син), 
вотът премина по-ско-
ро безпроблемно. 

В Орландо пък се 
гордеят с перфектната 
си организация. Както 
разказа членът на 

комисията Милка Чорбаджийска, там 
няма нито едно погрешно вписване в 
избирателния списък или пък невалид-
на бюлетина. Гласувалите са 72 души. 

За по-висока избирателна активност 
проблемът си остават разстоянията, 
особено в огромна страна като Амери-
ка, коментираха гласуващи. Разкрива-
нето на още няколко секции донякъде 
ще реши проблема, но истинската 
промяна може да дойде само с широ-
комащабна реформа на самата изборна 
процедура. Може би пък тазгодиш-
ните проблеми и дезорганизацията в 
България най-после ще дадат тласък 
на отдавна дебатираното електронно 
гласуване, се надяват българите в САЩ.

В Орландо се хвалят с перфектна организация

В Атланта избирателната активност е далеч по-ниска от изборите през 2009 г.

Сн.: Дани Берковски

Сн.: Олег Сапунджиев
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Вял интерес към вота в Канада
3 пъти по-малко гласували сега в сравнение с изборите през 2009 г.

От Торонто

Избирателната ак-
тивност в 
Канада е 
доста слаба, 
видя екип 
на BG VOICE. 

До края на изборния ден в 
Торонто гласуваха едва 259 
българи. За сравнения на 
парламентарния вот през 2009 
там своята бюлетина пуснаха 
малко над 1000 души. В столи-
цата на Онтарио и околностите 
в момента дом намират около 
20 000 българи.

В Торонто победител с 
61.38% е Росен Плевнелиев 
от ГЕРБ. След него се нарежда  
гражданския кандидат Мегле-
на Кунева с 12.35%. Трети с 

александър михов
alexander@bg-voice.com

8.88% е Ивайло Калфин от БСП и непо-
средствено след това е националистът 
от „Атака” Волен Сидеров с 8.10%. Оста-
налите гласове са разпределени между 
другите 14 кандидати. 

В Торонто много хора получиха отказ 
да гласуват заради изтекли документи 
за самоличност.

Като цяло изборният ден премина без 
инциденти и хората имаха ясна пред-
става за кого дават вота си. Основен 
проблем за хората, които живеят извън 
България, е, че не познават достатъчно 
добре кандидатите, споделиха много от 
гласуващите. След направен експе-

римент от BG VOICE, 
установихме, че едва 3 
от 10 запитани българи 
на възраст от 18 до 55 г. 
в Торонто имат предста-
ва кои точно са трите 
най-популярни прези-
дентстки кандидатури. 

Очаква се тази седми-
ца на балотажа интере-
сът да се повиши и да 

гласуват хора, които не са го направили 
на първия тур.

В Канада гласуваха още в Монреал и 
Отава.

Към 5 часа следобед в Монреал гласа 
си бяха дали около 220 души. През 2009 
бройката обаче е била около 800. 

За двата града нямаме финални 
данни заради отказа на председателите 
на избирателните комисии да обявят 
резултатите заради нареждане на ЦИК.Сн.: Мартина Чаушева
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ГЕРБ затвърди господството си над България

Управляващата партия 
ГЕРБ изпълни програма-
та си максимум и спече-
ли повечето областни 
градове още на първия 
тур или влиза с по-до-

бър резултат във втория. Това показаха 
първите данни на социолозите, както 
и тези на ЦИК от преброени 15% от 
секционните протоколи (до редакцион-
ното приключване на броя - около 8.00 
часа BG в понеделник). Още преди края 
на изборния ден лидерът на БСП Сергей 
Станишев обяви, че соцпартията ще 
подкрепи всички претенденти, които 
са срещу ГЕРБ, и ще очаква другите 
формации да отговорят със същото за 
техните кандидати. Веднага след това 

управляващите подадоха жалба в ЦИК 
срещу него, тъй като това е нерегламен-
тирана кампания.

В национален мащаб ГЕРБ печели 
38% от гласовете за общински съвет-
ници. БСП е втора с 24.1%, като според 
социолозите за социалистите са гласу-
вали с около 100 хил. души повече. ДПС 
е взела 6.6%, но е свалила чувствително 
резултатите си в сравнение с парла-
ментарните избори. Причината за това 
е невъзможността за изборен туризъм 
– законът изискваше уседналост на 
избирателите.

Почти сигурно е, че в София Йордан-
ка Фандъкова печели от раз с 51.4% от 
гласовете. Втори е Георги Ка-
диев (БСП) с 23.1%. Кандидатът 
на „Синята коалиция” Прошко 
Прошков е трети с 12.5%. На 
първи тур печели и сегашни-
ят кмет на Бургас Димитър 
Николов с 69%. Първите 
данни от ЦИК потвърждават 
тези резултати: междинните 
резултати от 15% от протоко-
лите на секционните комисии 
отреждат 51.4% за Фандъкова  
и дори 71.6% за Николов в 
Бургас.

В Пловдив на балотаж оти-
ват Иван Тотев (ГЕРБ) с 35.6% и 
сегашният кмет Славчо Атана-
сов (ВМРО-НИЕ) с 27.6%. Във Варна до-
сегашният кмет Кирил Йорданов, който 
се яви от името на управляващите, а 
преди това бе няколко пъти кандидат 

на БСП, успя да вземе 33.1%. 
Изненадващо негов опонент 
на балотажа ще е не човек на 
левицата, а аптекарският бос 
Веселин Марешки (независим) 
с 21.3%. В Благоевград Атанас 
Камбитов (ГЕРБ) има 41.7% 
срещу Емил Костадинов (БСП) 
с 22.4%. 

В Разград на балотаж отиват 
Валентин Василев (ГЕРБ) с 

37.4% и Денчо Бояджиев (независим, 
подкрепен от БСП) с 30.28%. Кандида-
тът на ДПС - депутатът Хасан Адемов, 
успя да изкара колкото за трето място 
- 25.7%. В Русе на втори тур са Пламен 
Стоилов (ГЕРБ) 47.3% и Искрен Весели-
нов („Синята коалиция” - ВМРО ) - 17.9%. 
В Ямбол на балотаж другата неделя ще 
се явят Георги Славов (ГЕРБ) с 39.4% 
срещу Мариета Сивкова (БСП) с 19.3%. 
Във Велико Търново Даниел Панов 
(ГЕРБ) има 34%, а Николай Илчев (БСП) 
21%.

Много оспорвана е битката във Вра-
ца, където Николай Иванов (подкрепен 
от БСП) и Петя Аврамова (ГЕРБ) имат 

по около 35%. В Плевен настоящият 
кмет Найден Зеленогорски е изненад-
ващо на второ място с 29.8 %. Той бе 
изместен от Димитър Стойков (ГЕРБ) 

с 33.3%. В Ловеч Корнелия Маринова 
(ГЕРБ) е с 39.6%, а Минчо Казанджиев 
(БСП) - 36.2%. В Силистра на балотаж са 
Юлиян Най-
денов (ГЕРБ) 
и Тихомир 
Борачев (БСП). 
В Сливен 
Кольо Милев 
(БСП) е с почти 
равни резул-
тати с Йордан 
Лечков (ГЕРБ) 
и двамата 
отиват на 
балотаж.

Интересен 
феномен е 
Кърджали, 
където според 
социолозите Хасан Азис успява да вземе 
едва 46.5% и ще се яви на балотаж с 
Илия Илиев от ГЕРБ, който получава 
27.5%. От ДПС обаче обявиха свои дан-
ни, според които Азис печели безпро-
блемно. В центъра на Кърджали дори 
бе играно хоро на победата, а Азис даде 
изявления като новия-стар кмет на гра-
да. ЦИК засега не потвърждава избора 
му. 15% от пребро-
ените протоколи му 
дават 42%.

Втори тур ще има и 
в Търговище, и Хаско-
во. В Търговище на 
балотаж отиват Кра-
симир Мирев (БСП) 
срещу Иван Неделчев 
(ГЕРБ), а в Хасково 
сегашният кмет Ге-
орги Иванов с около 
40% от гласовете ще 
се яви срещу Иван 
Панайотов (ГЕРБ). 
Доминацията на ГЕРБ 
и БСП е нарушена в 
Монтана, Пазарджик 
и Шумен. В Монта-

на досегашният кмет Златко Живков 
(СДС) почти сигурно печели от първи 
тур с 50.5%. В Пазарджик Тодор Попов 

(„Синята коалиция”) има 65.7%. В Шумен 
на първи тур печели настоящият кмет 
Красимир Костов (БСП), който обаче е 
бил подкрепен от ДПС. Според първите 
данни на ЦИК той печели 56%. За разли-
ка от всички тях село Бело поле е отлич-
ник. Там кметът беше избран още в 9.30 
сутринта. Това е досегашният кмет Иван 
Стойчев, който бе единствен кандидат.

Фандъкова гласува (вероятно за себе си) в София

Димитър Николов изби рибата в Бургас, като спечели още на 
първи тур с резултат, с какъвто обикновено печели ДПС в своите 
си региони

Лоши новини за кмета на Варна Кирил Йорданов. Чака го тежък балотаж срещу 
собственик на аптеки, където лекарствата винаги са на промоция

Славчо Атанасов също не събра народно доверие да стане отново кмет на 
Пловдив от раз. Ще ходи на поправителен в неделя

На повечето места, 
където не печели, 
партията на Бойко 
Борисов отива 
на балотаж със 
сериозна преднина
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Двама българи от Атланта 
арестувани за АТМ измами
Трима наши осъдени за банкови измами в Ню Джърси

Двама българи, които 
живеят в Атланта, са 
в ареста, след като 
полицията в Тенеси ги 
арестува по подозрения 
за измами с банкови 

карти в няколко града в щатите Тенеси 
и Джорджия. 

28-годишния Атанас Георгиев от 
София и 27-годишния Койчо Драгиев 
от Стара Загора са били арестувани във 
вторник следобед, след като скиминг 
устройство е било поставено на банко-
мат на Regions bank в Нашвил, Тенеси, 
според говорителя на полицията в 
Долтън, Джорджия, Брус Фрейзър. 

„Ние сме издали заповеди за арест 
на двамата за кражба на самоличност 
и вероятно ще има други обвинения 
и агенции, които ще се включат в раз-
следването”, каза още в интервю за AJC 
Брус Фрейзър. Георгиев и Драгиев са 
заподозрени за поставянето на скиминг 
устройство и върху банкомат в Долтън, 
Джорджия. 

Скиминг устройствата се инсталират 
върху процепа за вкарване на карта на 
АТМ и запечатват номерата на картите. 

Миниатюрна камера пък запечатва ПИН 
кодовете на нищо неподозиращите 
клиенти. 

Служител на банката в Долтън открил 
устройството, след като то задействало 
аларма на АТМ-а. Георгиев и Драгиев 
са разследвани и за още два подобни 
инцидента в Тенеси – в района на Неш-
вил и Ийст Ридж, което е предградие на 
Чатануга. 

Служител на охраната на Regions 

Bank видял българите до банкомата на 
Dickerson Pike в Нашвил във вторник 
следобед. Разследващите проверили 
видео от камерите на други АТМ-и в 
района и видели как заподозрените 
вероятно покривали камерите на бан-
коматите с лепящи бележчици. 

Полицията в града била уведомена и 
те спрели Атанас и Койчо в карания от 
тях сребърен Volkswagen Touareg. Два-
мата мъже имали и ключове от „Ауди” 

според говорителя Фрейзър. Полиция-
та в Долтън търси червено „Ауди”, което 
се виждало на запис от охранителна ка-
мера в града. Колата още не е открита. 

Койчо Драгиев е син на бившия 
собственик на фалиралия български 
ресторант в Атланта „Родопи” и е родом 
от Стара Загора. Атанас Георгиев живее 
от близо 10 години в Атланта и очаква 
дете.

Междувременно трима българи от 
Ню Йорк бяха осъдени да лежат във 
федерален затвор заради участието си 
в схема за кражба на данни от банкови 
сметки на 358 жители на щата Ню Джър-
си, вследствие на което са присвоени 
$278 144.

26-годишният Лъчезар Лазаров от 
Куинс е осъден на 5 години затвор; 
25-годишният Георги Никифоров, също 
от Куинс, ще лежи 5 години без 3 месе-
ца, 28-годишният Виктор Кафалов от 
Бруклин - 32 месеца. Те бяха арестувани 
в края на м.г.

Тримата ще трябва да платят и глоба 
от $190 000. По информация на проку-
ратурата българите са нелегални, след 
като визите вече са им изтекли.
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САЩ напълно ще изтеглят 
войските си от Ирак
Президентът на САЩ Барак Обама обяви в петък, че американски-

те войски ще бъдат изтеглени от Ирак през тази година, което 
ще сложи символичен край на почти 9-годишната война, съобщи 
„Ройтерс”.

След продължили няколко месеца преговори с официални 
представители в Багдад не се стигна до споразумение за възмож-

но оставане на няколко хиляди американски военни като инструктори в Ирак. В 
петък Обама каза, че ще се придържа към плановете за изтегляне на оставащите в 
страната 40 000 войници до края на годината.

„След близо девет години американската война в Ирак ще приключи”, заяви 
президентът.

Изявлението му е повратен момент в продължаващата повече от осем години 
и половина военна операция, която администрацията на предишния президент 
Джордж Буш започна за сваляне на иракския диктатор Саддам Хюсеин въз основа 
на непотвърдени и до ден днешен подозрения, че режимът разполага с оръжия за 
масово унищожение. 

„Ройтерс” коментира, че в навечерието на кампанията за президентските избори 
догодина Обама ще се съсредоточи върху решаването на икономическите про-
блеми на САЩ и ще се стреми да прекрати близо десетилетната война в мюсюл-
манския свят, която сериозно навреди на имиджа на страната, значително увеличи 
военните й разходи и отне живота на хиляди американци.

В разгара на кампанията през 2007 г. при управлението на президента Джордж 
Буш в Ирак имаше 190 000 американски военни. Близо 4500 намериха смъртта си 
там, а само военните разходи на САЩ за операцията вече надвишават 700 млрд. 
долара.

Президентът на САЩ Барак Обама разговаря с министър-председателя на Ирак Нури ал Малики чрез 
видеоконферентна връзка. Въпреки продължилите месеци наред разговори не се постигна споразумение за 
оставане на контингент от няколко хиляди военни в Ирак след края на 2011 г.

Екип военноморски инструктори от САЩ напусна по-рано през октомври иракския град Ум Каср. До края на 
годината ще си заминат всички американски военни

Сн.: Ройтерс
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Журито в процеса срещу Лора:

През цялото време гледахме дявола в очите

Съдебните заседатели, 
които пратиха убиеца 
на българската сту-
дентка Лора Николова 
и нейния приятел на 
смърт, показаха своето 

отвращение към Джошуа Дракър. „През 
цялото време гледахме дявола в очите”, 
каза единият от заседателите на бащата 
на Лора - Никола, който беше всеки ден 
в съда. „Изключително мъчителен беше 
целият процес за нас”, сподели той пред 
BG VOICE.

В хода на делото той видя кървави 
снимки и чу свидетелски показания 
за последните часове на дъщеря му и 
нейния приятел - 40-годишния Анд-
рю Робъртсън. „За мен е важно да се 
разбере това, което 7 години чакам да 
бъде разбрано – че дъщеря ми никога 
не е намесвана в истории с наркотици 
и боклуци, а че е попаднала на лошото 
място в лошото време”, каза Никола Ни-
колов. До него през цялото време беше 
синът му Георги, който живее в Бостън. 
Съпругата му Искра дойде в залата едва 
за прочитането на размера на присъ-
дата. А тя беше най-тежката, позволена 
от законите на щата Джорджия – смърт 
чрез инжекция. Решението дойде от 
същите съдебни заседатели, които само 
за 30-ина минути прецениха, че Джошуа 
Дракър е виновен за двойното убийство 
Лора и Андрю.

Те стигнаха до това решение, след 
малко повече от 2 часа, в които засе-
даваха, и още седем дни показания от 
свидетели на прокуратурата и защитата. 
В 3:38 РМ миналия четвъртък следобед 
12-те мъже и жени в съда в предгради-
ето на Атланта Мариета се затвориха, за 
да решат съдбата на Дракър. Те имаха 
три опции - доживотен затвор с право 
на по-ранно освобождаване, доживотен 
без право на ранно освобождаване и 

Ясен дараков
yasen@bg-voice.com

смърт.
Цялото семейство на Лора - майка й 

Искра, баща й Никола и брат й Георги, 
изслушаха решението, след което благо-
дариха на прокурорите и хората от отде-
ла за връзка с роднините на жертвите.

„Аз дойдох 
да получа 

справeдливост и я 
получих”,

заяви за BG VOICE Никола Николов. 
Фактите, изнесени по време на процеса, 
изчистиха името на дъщеря му Лора, че 
е била забъркана в престъпен живот, 
както бяха писали някои български 
медии. Семейството беше удовлетворе-
но от това.

„Не мога да правя абсолютно никакво 
сравнение между правосъдието в Бъл-
гария и това тук. Аз присъствах на този 
процес от сутрин до вечер неотлъчно. 
И знаете ли – аз мога да го сравня само 
с това, което съм гледал по филмите – 1 
към 1, коментира след края на процеса 
Никола Николов. Не мога да ви опиша 
какво беше отношението на всички в 
съда към нас – като се почне от обикно-
вените полицаи, портиери, стенографки 

до водещите фигури в 
процеса – прокурорката, 
директорката на службата 
за връзка с роднини на 
жертвите – изобщо не 
съм очаквал в такава сте-
пен. Това не са суперлати-
ви, а само факти.” 

Когато Дракър чу при-
съдата си, той се облегна 
и завъртя на стола си към 
родители, годеницата 
и други поддръжници, 
които плачеха. Той ги 
успокои с думите: „Всичко 
е ОК, всичко е добре.”

Когато полицаите в 
залата се опитаха да го 
накарат да замълчи, той 
им каза: 

„Какво 
ще ми 

направите, да не 
би да ме убиете?”
В заключителните си пледоарии пред 

съда прокурорът Ан Харис заяви, че 
Дракър заслужава най-тежкото наказа-
ние, защото убийствата са извършени с 
шокираща „умисъл и грубост”. 

Адвокатът на убиеца Джими Бери 
обаче поиска милост от съдебните 
заседатели. Двама независими лекари 
свидетелстваха по-рано, че Дракър има 
умствено разстройство в резултат на 
употреба на наркотици и е биполарен. 
Според Бери клиентът му се променил 
в затвора.

„Не искам, а ви моля да пощадите 
живота му”, каза Бери пред журито.

Прокуратурата твърди, че на 5 април 
2004 г. Дракър заедно с неговата позна-
та Мелиса Макреър отишли до къщата 
на Андрю и Лора, за да купят наркотици. 

Четиримата седели на масата, когато 
убиецът поискал марихуана. Андрю 
станал да вземе и тогава Дракър го 
застрелял.

„Аз чух изстрел, отскочих от стола 
и се обърнах и видях как Андрю пада 
на земята. Помислих си, че е мъртъв”, 
каза на подсъдимата скамейка Мелиса 
Макреър, която все още не е получила 

присъдата си по същите обвинения. Тя 
представи себе си като неволен съучаст-
ник в престъплението, който разчитал 
на алкохол и наркотици в тази ужасява-
ща ситуация.

В този момент Лора скочила върху 
Дракър и започнала да го удря. „Тя го уд-
ряше с ръце. Той я държеше за блузата. 
А тя не спираше да крещи: „Ти го уби, ти 
го уби.” Аз също виках „Джош, не, не”... 
отново и отново. И тогава той застреля 
Лора”, разказва Мелиса.

Именно това боричкане беше в 
основата и на защитата, които поискаха 
от съдебните заседатели да оневинят 
напълно Дракър за убийството на Лора. 
Според тях пистолетът е гръмнал сам 
- два пъти, докато те са се боричкали. 
„Това е било напълно неволна, случайна 
стрелба. И въпреки нещастието по об-
стоятелствата на това дело не е крими-
нално убийство”, заяви във финалните 
си пледоарии адвокатът на подсъдимия 
Джозеф Вингери.

В последните дни на процеса Дракър 
няколко пъти изказа недоволство от 
своята защита пред съдията. Според 
него те не повикали пред съда важни 
свидетели, които можели да обърнат 
хода на процеса. Дракър искаше също 
да бъде разпитан. До края на процеса 
обаче това не стана, но не по негово 
желание. „Аз искам да свидетелствам, 
но моите адвокати не смятат, че е добра 
идея”, заяви Дракър. След финалните 
пледоарии той поиска прекратяване на 
делото, но съдията не разреши това и 
30 минути по-късно журито го призна за 
виновен.

Те не приеха обясненията на защита-
та, че стрелбата по Андрю Робъртсън 
е била жестоко отмъщение за сестрата 
на Дракър - Аманда. Тя е инвалид след 
свръхдоза наркотици, които Дракър 
твърди, че били купени от Андрю 
- приятеля на Лора. Въпреки че не 

свидетелства, Аманда беше доведена 
с инвалидна количка в съдебната зала 
през последните два дена.

Джорджия е един от 34-те щата, които 
все още имат и прилагат смъртно нака-
зание. Присъдата на Дракър по закон 
ще бъде обжалвана в сложен юридиче-
ски процес, който понякога отнема десе-
тилетия, преди тя да бъде изпълнена.Лора Николова

Бащата на Лора – Никола Николов и брат й Георги бяха в залата всеки ден от процеса

Смъртната присъда на Дракър ще бъде автоматично обжалвана в сложен процес, който понякога отнема 
десетилетия
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Добра идея ли е да инвестираме 
в злато?

невена ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

В тези времена на иконо-
мическа и политическа 
несигурност някои 
инвеститори залагат 
на златото като добро 
капиталовложение. През 

август, веднага след като Standard & 
Poor’s понижи оценката на американ-
ските държавни ценни книжа от ААА на 
АА+, цената на ценния метал достигна 
над $1700 на унция. За сравнение, в на-
чалото на 2001 г. златото се търгуваше 
за по-малко от $275 на унция. Разбира 
се, никой не може да предрече в каква 
посока ще се движи цената на ценни-
те метали в следващите месеци или 
години, но ако сериозно се замисляте 
дали да не започнете да влагате пари в 
злато като застраховка срещу бъдеща 
инфлация или някое друго икономиче-
ско или политическо бедствие, трябва 
да сте наясно с данъчните последици от 
подобно решение.

Да речем, че закупите златно кюлче 
от 10 унции за $17 000 и цената про-
дължи да се покачва. Да предположим, 
че продадете това кюлче след няколко 
години за $26 000.  Това означава, че сте 
реализирали печалба от $9000. Да до-
пуснем, че настоящите данъчни ставки 
са все още валидни, тогава би трябвало 
да дължите на IRS (Internal Revenue 
Service – американската данъчна служ-
ба) не повече от 15% върху дългосроч-
ната си капиталова печалба, т.е. би тряб-
вало да платите $1350 данъци, нали?

Ето тук грешите. IRS счита доходите, 
придобити от продажба на произве-

дения на изкуството, килими, антики, 
метали (кюлчета от злато, сребро или 
платина), скъпоценни камъни, пощен-
ски марки, монети и алкохолни напитки, 
за „колекционерски” доходи. Дълго-
срочните колекционерски печалби се 
облагат според вашата редовна ставка 
за данък „Доход”, но не повече от 28%, 
т.е. дори и нормалните ви доходи да се 
облагат с 35%, печалбите ви от злато ще 
бъдат обложени само с 28% данък. 

Един познат, който бе наясно с 
гореизложената информация, ми 
спомена, че смята да вложи голяма част 
от спестяванията си в т.нар. exchange 
traded funds (ETFs) – фондове, които 
се търгуват на борсата – за да избегне 
данъчното облагане от 28%.  Проблемът 
с неговия план обаче се крие във факта, 
че ETFs като SPDR Goldtrust (GLD) или 
iShares Gold Trust (IAU) купуват златни 
кюлчета и ги съхраняват в банкови тре-
зори. Това означава, че инвеститорите 
биват облагани все едно че притежават 
пропорционална част от едно златно 
колекционерско кюлче. Други фондове 
като PowerShares DB Gold Fund (DGL) 

инвестират в златни futures contracts – 
те залагат на бъдещи сделки със злато, 
които се ръководят от много сложни 
данъчни правила. Така че трябва да 
сте внимателни и е най-добре да се 
посъветвате с опитен данъчен експерт, 
преди да инвестирате в златни ETFs.

От друга страна, дългосрочните пе-
чалби от златни mutual funds (взаимни 
фондове), които инвестират в минни 
компании за скъпоценни метали, се 
квалифицират за доста благоприятни 
данъчни ставки за капитални печалби. 
Ето защо аз посъветвах моя познат 
да разучи добре различните взаимни 
фондове и да избере такъв, който би му 
донесъл най-големи приходи благода-
рение на по-ниските данъчни ставки.

Друга клауза в данъчните закони 
също може да повлияе на инвести-
ращите в злато: като цяло не може да 
държите колекционерски материали 
в IRA (Indivudual Retirement Account – 
индивидуална пенсионна сметка). Ако 
използвате $5000 в рамките на вашата 
IRA, за да закупите злато, IRS счита тези 
$5000 за изтеглени пари, върху които 

трябва да платите данъци. А ако сте по-
млади от 59 години и половина, ще се 
наложи да платите и 10% глоба, защото 
нямате право да теглите пари от IRА, 
преди да сте навършили 59 години и 
половина. 

Разбира се, както е случаят с всички 
закони, и този данъчен закон има някои 
изключения. Разрешено е да закупите 
в рамките на своята индивидуална пен-
сионна сметка определен вид златни 
кюлчета – от 1 унция, 10 унции, 100 
грама или 1 килограм. Не може да за-
купите колекционерски монети, но пък 
е разрешено да притежавате American 
Eagle или Canadian Golden Leaf златни 
монети в рамките на своя IRA. 

Така че, вземайки предвид сложнос-
тта на данъчните правила, що се отнася 
до печалбите от златни инвестиции, 
най-добрият съвет е да сверите плано-
вете си с добър данъчен счетоводител 
или данъчен адвокат, преди да закупите 
или продадете ценни метали, за да не 
се окаже, че накрая сте загубили много 
повече пари, отколкото сте се надявали 
да спечелите.



BG ТЕЛЕГРАФ
Искат пак доживотен затвор 
за обвинения за убийството на 
Белнейски

Прокуратурата отново поиска доживотен 
затвор за Лазар Колев, който бе обвинен за 
убийството на сестрите Белнейски. Проце-

сът приключи миналия петък на втора инстанция. 
Прокурорът по делото настоя съдът да потвърди 
присъдата от по-долната инстанция и наказанието 
„доживотен затвор без замяна”. На същото станови-
ще бяха и родителите на пострадалите.

Защитата на Колев поиска той да бъде признат за невинен и оправдан изцяло 
по повдигнатите му обвинения, понеже от събраните по делото доказателства 
не можело да се направи извод, че той е извършил престъпленията, в които е 
обвинен. Самият Колев заяви в залата, че е невинен.  Росица и Христина Белней-
ски бяха убити в нощта срещу на 29 януари 2006 г. Телата им бяха открити на 31 
януари в местността Грамадите край Брацигово.

Прокуратурата проверява 
сделката за “24 часа” и “Труд”

От няколко месеца прокуратура-
та проверява сигнал по повод 
на сделката с покупката на вест-

ниците „Труд” и „24 часа”, заяви главният 
прокурор Борис Велчев. Той не каза 
какъв е този сигнал, но уточни, че няма 
да се меси в спора между собственици-
те на изданията. Миналата седмица съ-
дия-изпълнител описа имуществото на 
вестниците. Това стана, след като двама 
от собствениците – Любомир Павлов и 

Огнян Донев, успяха да елиминират третия – Христо Грозев. Той подаде жалба 
в съда, а оттам наредиха предварителен запор на имуществото като удовлетво-
рение на евентуален бъдещ иск. Засега двата вестника продължават да излизат. 
Грозев обяви, че ще поиска блокиране и на банковите им сметки, което вече 
може да се отрази на производствения процес и на изплащането на заплатите 
на журналистите.

Български алпинист загина в 
Хималаите
Българският алпинист Николай 

Проев е загинал по време на 
експедиция в Хималаите, съобщи 

„Нова телевизия”. Проев е бил част от 
група, организирана от Националната 
спортна академия, която е изкачила 
връх Чаку. Той е покоряван само вед-
нъж преди това от японска експедиция. 
Алпинистът е загинал на слизане от 
върха. Започнала е организация по 
репатрирането на тленните останки 
на загиналия, съобщиха от Министер-
ството на външните работи. Николай Проев е част от Клуба по алпинизъм към 
Националната спортна академия. Експедицията по изкачването на връх Чаку в 
Хималаите е стартирала на 3 октомври и по план трябваше да завърши на 27-и. 
Много българи се опитаха да атакуват Хималаите и неговия най-висок връх 
Джомолънгма, но само 12 успяха: Камен и Петя Колчеви, Христо Проданов, 
Методи Савов, Иван Вълчев, Кирил Досков, Николай Петков, Аврам Аврамов, 
Дойчин Василев, Петко Тотев, Христо Христов, Дойчин Боянов, Николай Петков. 
Не всички, изкачили върха, успяха да се завърнат.

Спипаха хейтър, заплашвал 
актрисата Виолета Марковска

Младата актриса Вили Марковска 
станала една от жертвите на хей-
търски атаки в социалната мрежа. 

За това разказа самата тя пред bTV. По 
думите й ставало въпрос за психопат, който 
отправял заплахи за нея, за семейството 
й и за мястото, където живее. Актрисата 
сигнализирала в ГДБОП и специалистите 
бързо открили кой е авторът на анонимните 
заплахи. Марковска не уточни в какво точно 
са се изразявали заплахите.

Лазар Колев



АФГАНИСТАН: 
10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

лилиЯ ПоПова
в. “Труд”,

специално за BG VOICE

На фронта за 
сърцата и умовете

Самим (името му е смене-
но) e преводач в Кабул. 
Често работи с чужди 
журналисти - организи-
ра срещи и интервюта. 
Мечтата му е да стане 

журналист и фоторепортер и от време 
на време пише и снима за различни 
сайтове. Обожава поезията.

В богатата си биография, въпреки 
че още не е навършил 30 г., младият 
пущун от провинция Газни има три 

години “стаж” при талибаните. Между 
2003 и 2006 г. обикаля с тях различни 
краища на Афганистан - Кандахар, Хост, 
Газни, Пактика и Кабул, за да заснема на 
видео акциите им за пропагандни цели. 
Твърди, че не е убивал... Ходил е на 
училище една-единствена година през 
живота си. Работил къде ли и какво ли 
не из различни краища на Афганистан и 
Пакистан. Сам се научил да чете и пише, 
сам се записал на курсове по английски 
и днес е много добър. Активно сърфира 
в интернет, интересува се от всичко по 
света... Дълбоко вярващ е - не пропу-
ска нито една от 5-те молитви, изучава 
Корана... Обеща ми един ден да напише 
сценарий за филм по живота си - Холи-
вуд ще го лапне като топъл хляб.

Самим отива при талибаните по 
“идейни съображения”, твърди днес - 
вярвал в чистата ислямска република. 
Напуснал ги, защото се разочаровал. 
“Лош мениджмънт, не ги беше грижа за 
цивилните, нямаха ясна идея какво би 
трябвало да бъде едно истинско ислям-
ско правителство,

наемаха крадци и 
наркомани

лаконичен е той и добавя: “Атакуваха 
както конвои на чуждите войски, така и 
афганистанските сили.”

Днес талибаните контролират много 
населени места, особено в южните 
пущунски провинции. Централната 
власт, пратена от Кабул - губернаторът, 
представителите на министерства, 
полицията и армията, най-често са в 
по-големите градове. И от това, което 
ми разказваха хора, чиито семейства 
живеят в контролираните от талибани 
места, не звучи сякаш има някакъв 
гигантски проблем. Напротив - казват, 
че редът е по-добър, а правосъдието - 
бързо, право и ефективно. Разбира се, и 
военните сблъсъци са по-чести.

Самият Самим се разхожда с дълга за 
кабулската мода брада и носи тради-
ционните дрехи шалвар камиз. Казва, 
че ако си скъси брадата и обуе модни 
дънки и риза, няма да може да припари 
до дома си в Газни. Ще стане жертва на 

талибаните. Баща му и братята му са 
притеснени, че той работи с чужденци, 
смятат, че може да стане цел на бившите 
си съратници. Питам го кои в крайна 
сметка са талибаните и как функцио-
нира цялата организация. Та - твърди 
Самим - талибаните събират личния 
си състав изцяло на идейна основа, от 
доброволци. Момчета, пратени в реди-
ците им със съгласието на семействата. 
Обучават ги и ги хранят. Не им плащат. 
А храната събират от доброволни даре-
ния. Ролята на талибаните в селищата, 
които управляват, е, че контролират 
сигурността - почти няма кражби и 
други битови престъпления, твърди 
Самим. Когато има някакъв спор - било 
то за земя, било фамилна или племен-
на свада, убийство и пр., талибаните 
вземали бързо и справедливо решение. 
Също така

талибаните явно 
са еволюирали 

- вече се грижат за образованието на 

За много жени бурката е защита от мъжките погледи



децата - контролират дали учителите си 
вършат работата (предполагам, следят 
дали ислямът се преподава според тех-
ните разбирания в мъжките училища).

Според Самим главният враг за тали-
баните са чуждите войски. Тяхно главно 
условие да седнат на масата на прегово-
рите с правителството в Кабул е всички 
чужденци да се пръждосват. Тутакси. За-
това и пропагандната част от дейността 
им е свързана с това да убеждават 
хората да не помагат на чужденците. А 
оръжието идвало от чужди спонсори... 
Кои са те - не смее да твърди.

Самим казва, че талибаните имат па-
ралелни структури на властта във всяка 
област - губернатори, съдии, районни 
шефове... чиято работа е да ръководят 
движението, както и да знаят точно 
какво се случва. Доколко всички коман-
дири на партизански отряди следват 
указанията на централната власт/власти 

обаче не е ясно. Според анализатори 
има поне два центъра на талибанската 
власт, и двата в Пакистан - в Квета и в 
Северен Вазиристан.

В последно време бунтовниците 
стават все по-силни - докато в първите 
години след “прогонването” им атента-
тите в Кабул, особено самоубийстве-
ните, бяха истинска рядкост, 2010 г. бе 
обявена официално за най-смъртонос-
ната и за чуждите войски в страната, 
и за цивилните, загубили живота си 
в резултат на военните действия. 711 
чужди военни, от които

498 американци, 
загинаха в 

Афганистан
през м.г. Цивилните жертви са 2400, а 
загиналите афганистански войници и 
полицаи - над 1000.

За повечето анализатори не същест-
вува военно решение на конфликта 
- талибаните няма как да бъдат оконча-
телно и безвъзвратно победени, защото 
те са органична част от афганистанско-
то общество. Самият президент Хамид 
Карзай нееднократно е казвал, че те са 
“братя афганистанци”. Затова и може би 
единственият начин да се сложи край 
на кървавата война е те да станат част 
от политическата система.

През 2010 г. Ричард Холбрук, покой-
ният вече архитект на Дейтънското 
споразумение, което сложи край на 
войната в Босна, каза, че е време за 
разговори с талибаните. 

Последното дипломатическо назна-
чение на Холбрук бе именно специален 
представител за Афганистан и Пакистан, 
а последният му успех на това поприще 
- да види, че съветът му е приет.

Разговори има. И между хората на 

Обама и талибаните, и между правител-
ството в Кабул и бунтовниците. Какво се 
случва на тях... не е публично известно. 
Кой какви компромиси ще трябва да 
направи най-накрая също е рано да се 
предскаже.

Цели на преговорите биха били 
поне част от водещите фигури сред 
талибаните да прекъснат връзките си 
с “Ал Каида”, да преустановят бойните 
действия и да се включат в политиче-
ския живот на страната, явявайки се на 
избори. Примерно да заемат мястото на 
крайната десница. А основната тежест 
на преговорите трябва да се изнесе от 
Карзай и правителството, смятат във Ва-
шингтон, САЩ да играят само поддър-
жаща роля - за статута на талибанските 
затворници в американските арести и 
за приемането на талибаните от между-
народната общност.

Мненията на афганистанците са 

разделени по въпроса дали талибаните 
трябва да станат част от политиче-
ската система. Все пак повечето хора 
са съгласни да ги приемат, но само и 
единствено ако религиозните бойци са 
готови да приемат безусловно консти-
туцията на Афганистан.

Преговорите са също толкова риско-
во занимание, колкото и войната. При 
техен провал резултатът може да е

жестока 
гражданска война

на етническа основа - талибаните полу-
чават подкрепата си основно от пущун-
ските племена, а въоръжените групи, 
които са антиталибански, са основно от 
непущунските племена. Точно от такъв 
сценарий се страхуват много от прия-
телите ми в Кабул - че при оттеглянето 
на САЩ от страната местните играчи ще 
повторят случилото се след прогонва-
нето на СССР.

В пъзела не бива да бъде забравян 
и един от най-важните играчи - роди-
ната майка на талибаните Пакистан 
и печално известната й шпионска 
централа ИСИ, която е обвинявана във 
финансиране и въоръжаване на бойни 
групи в Афганистан, чрез които постига 
собствените си цели в страната...

Който и афганистанец да попита-
те - пущун или непущун, ще ви каже, 
че Пакистан е виновен едва ли не за 
всички беди в Афганистан. Ако светът 
се справи с Пакистан - в Афганистан ще 
има мир! Разбира се, продължават те, 
Иран, Индия, Русия, Узбекистан и Китай 
също имат своите интереси и се опитват 
да се месят.

Докато ги слушам, разбирам на какво 
се дължи кърваво спечеленото прозви-
ще на Афганистан като “гробницата на 
империи”...

Бузкаши е любимата игра на афганистанците. В празнични дни се провеждат турнири в покрайнините на 
Кабул - нужно е само голо поле. Бузкаши е древна игра, в превод означава “да грабнеш козата”. За топка 
служи обезглавена коза или теле. Играчите яздят в галоп на коне, целта е всеки състезател да хване козата и 
да я пусне в очертан кръг



Ранената птица

Обама е ястреб.
Това е закономер-

ният извод, до кой-
то стигнаха много 
коментатори в САЩ 
не особено дълго 

след като Муамар Кадафи срещна 
своя край при гротескни, но съвсем 

очаквани обстоятелства. 
САЩ водеха „изот-

зад“ акцията 
срещу ли-

бийския 
дик-

та-
тор, започнала 
мина- лата пролет, която 
дос- тигна до зловеща 
яко- бинска развръзка.

 Освен това носите-
лят на Нобеловата награда 
за мир вече може да се 
похва- ли с бойни успехи, 
които бяха само мечта за 
смя- тания за ястреб негов 
предшественик Джордж Буш. Няма 
нужда да споменавам нещо повече 
от разчистването на сметките с Осама 
бин Ладен. После обаче дойде ред 
на още двама видни джихадисти, 
намерили кончината си в йеменската 
пустиня след американски разстрел 
от безпилотен самолет.

Нека добавя към това и рекордния 
брой депортирани нелегални чужде-
нци (400 хил.), който надмина всичко 
постигнато по време на уж суровия 
Буш. С подобни безкомпромисни 
действия Барак Обама циментира по-
зициите си на безкомпромисен лидер 
във външната политика.

Обама е гълъб. 
Американският президент може да 

бъде и птицата на мира, казват други, 
и като доказателство за това изтъкват 
обявеното изтегляне на последните 
40 хил. американски войници от Ирак. 
Пясъците на Месопотамия погълнаха 
вече достатъчно долари на амери-
канските данъкоплаци без особени 
резултати. Последният – и далеч не 
най-фрапиращ – случай на разхище-
ние бе програмата за трениране на 
иракската армия, която уж подобрява 
качествата на военнослужещите. Но 
когато се тегли калемът, излиза, че 
всеки участник в нея е струвал близо 
6 милиона долара годишно! За толко-
ва могат да бъдат обучени космона-
вти, а не обикновени войници с „Ка-
лашников“. Причината за очевидната 

фира в тази програма е, че едва 12 
цента от всеки долар отиват директно 
за обучение. Всичко останало е за 
настаняване, заплати и сигурност на 
американските инструктори – и така 
за почти милиард долара.

Обама слага край на подобни без-
умства с изтеглянето, или поне се на-
дявам, че това е истинската развръзка 
на авантюрата, започнала през март 
2003 г. Тя вече донесе твърде много 
кръв и страдания срещу минимални 
резултати (отстраняването на един 
диктатор и толкова). Сега още един 
си отиде след активна американска 
намеса, по-евтино, но пък и в далеч 
по-малка държава. Интересен е въ-
просът какво ще се случи в стратеги-
чески важната Сирия и дали младият 
Асад трепери в очакване, или се смята 
за недосегаем?

Президентът разпореди на първия 
си дипломат, Хилари Клинтън, да 
скръцне със зъби на Иран, като пре-
дупреди аятоласите да не си правят 
прибързани изводи от изтеглянето 
на американците от Ирак. И за да 
подсили тази закана, върховният 
главнокомандващ на САЩ одобри 
продажбата на Израел на най-силните 
противобункерни бомби, които могат 
да бъдат използвани срещу иранските 
ядрени обекти при нужда.

Така че също е много интересно да 
видим доколко тази новонамерена 
твърдост във външната политика 
ще помогне на Обама да спечели 
изборите догодина. Започвам да съм 
по-уклончив, когато ме питат дали 
смятам, че президентът ще получи 
втори мандат. Тежко вървящото 
съвземане от икономическата криза 
напълно реално може да торпилира 
шансовете му за преизбиране дори и 
когато републиканската опозиция не 
може да излъчи поне един кандидат 
със сериозна и кохерентна визия за 
бъдещето на държавата, която да не е 
извадена от песнопойката на „Чаена-
та партия“. Обама изглежда обсаден 
отвсякъде и дори съпартийците му не 
гласуват достатъчно ентусиазирано 
за неговите програми. Републикан-
ците пък му правят сечено при всеки 
възможен повод.

Не знам дали американският 
президент е гълъб или ястреб, но със 
сигурност в момента е ранена птица.

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

христофор караджов
Лос Анджелис

БЛОГ
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КАзАНА ДУМА „Социалистическата всестранно раз-
вита личност е един пълен с комплекси 
ужас“

– писателят Калин Терзийски вижда чудови-
ща от близкото минало пред в. “Монитор“

„Нощта е бременна с нови тенденции, 

нови явления и неидентифицирани фено-

мени“ – Ахмед Доган коментира в НДК току-що 

обявените първи резултати от изборите

„Дясното у нас представлява 
двадесетгодишен многократно пукан и 
вулканизиран плондер, който продъл-
жава да се надува от хора с мръсен дъх
“ – сценаристът на филма „Дзифт“ виж-

да по свой начин българската 
политическа десница в интервю 

за „24 часа“

„Вие може да давате уроци на големи-
те в ЕС. Те нямат уроци, които да дадат на 
България“ – бащата на валутния борд Стив 
Ханке пред „24 часа“ е на път да измести Во-
лен Сидеров по патриотични послания

„Все повече ситуацията на-
подобява на това, че едва ли 
не избираме голмайстор на на-
ционалния отбор“

– социологът Антоний Гълъбов 
обобщава протичането на прези-
дентския вот пред БНТ
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12 години неделно училище „Св. Иван Рилски“

Неделно училище 
„Св. Иван Рилски“ 
празнува за 12-и път 
празника на своя 
патрон и покровител 
тази събота вечер. 

Учениците показаха интересна програ-
ма, като рецитираха български стихове, 
пяха български песни и представи-
ха интересни сценки.  По време на 
празника децата участваха и в конкурс 
„България в моите очи“ със свои ориги-
нални рисунки, за които присъстващите 
гласуваха, за да изберат победител. 

„Учителите и приятелите ми са тук. 
Учим за българския език, защото сме в 
Америка. Трябва да знаем откъде сме и 
за нашата култура,“  сподели Алексан-
дър Карсилян от 6-и клас. „Трябва да 
се прави празник за Св. Иван Рилски, 
защото нашето училище е кръстено на 
него.“ 

Важен гост 
на събитието 
бе Алдерман 
Тим Кулертон 
от 38 дистрикт, 
който е голям 
почитател и 
поддръжник 
на училището 
и черквата „Св. 
Иван Рилски“. 
„Българите са 
много щаст-
ливи хора и е 
хубаво да ви-
диш щастливи 

семейства да празнуват и да посещават 
черквата. Ние всички искаме най-до-
брото за децата и семействата си и 
трябва да празнуваме своята национал-
ност,” сподели Кулертон.

„За мен българското училище и 
църква са открай време бистрото на 
нашия народ. Църквата ни се чувства 
задължена към училището като майка 
към своите деца,“ каза отец Валентин от 
„Св. Иван Рилски.“

Децата останаха доволни от своето 
представяне и се чувстваха горди, че 
показаха красотата на България на 
празника „Св. Иван Рилски“ чрез своите 
изяви.

николета кравченко
nikoleta@bg-voice.com

Възпитаничка на училище „Св. Иван Рилски“ рецитира 
български стих.

Отец Валентин (втори отляво) от черквата „Св. Иван Рилски“ заедно със свои колеги пастори - 
Владимир, Георги и Росен, и Алдерман Тим Кулертон (в средата)

Деца и семейства се събраха да отпразнуват празника на „Св. Иван Рилски“ заедно с 
неделното училище

Снимки: Николета Кравченко
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TV АКЦЕНТИ
Tr io

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Дългоочак-
ваното 
завръ-
щане на 
култовия 
сериал на 

bTV „Стъклен дом” е в 
понеделник, 31 октомври, 
от 20:00 часа (BG) или в 
удобно за вас време от 
TRIO Television. Авторите 
обещават новите епизоди, 
които ще са под надслов 
„Наказанието”, да бъдат 
изпълнени с много екшън, 
драматични емоции, 
интриги, романтични 
моменти, комични ситуа-
ции и още по-вълнуващи 
загадки.

Изключително напрег-
нати часове ще преживеят 

членовете на семейство 
Касабови, след като Камен 
бъде изваден от студе-
ните води на язовира. 
Животът му е в сериозна 
опасност, а лекарските 
прогнози не са обнадеж-
даващи. Пред жестока 
борба за оцеляване ще е 
изправен и Чарли, който 
беше прободен с нож 
от Албена. Ще бъде ли 
обаче намерен навреме и 
спасен от смъртта?   

На някой от персонажи-
те му предстои сериозна 
съдебна битка и той дори 
ще бъде признат за ви-
новен. Смъртна присъда, 
но постановена извън 
съдебната зала, заплашва 
пък друг от героите.

Най-сетне! 
Тръгва новият 
сезон на 
„Стъклен дом”

Четвъртък, 22:00 (BG)

“Великите влюбени на 
XX век“
Документална поредица, 
Великобритания, 2009

Четвъртък, 17:25 (BG)

Баскетбол: „Левски“ – 
„Апоел“
Мач от Балканска лига, 
пряко от София

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Фермер търси жена“
Риалити шоу

Четвъртък, 21:00 (BG)

“Етажна собственост“
Сериал, България, 2011

Четвъртък, петък, вторник 
и сряда 20:00 (BG)

„Листопад“
Сериал, Турция, 2009

Петък, 15:15 (BG)

„Поведение на модел“
Комедия с Джъстин Тим-
бърлейк



 2 24-30 октомври 2011

Вижте 
великите 
влюбени на 
миналия век

Документалната поредица на Би Би Си, която 
разказва за “Великите влюбени на XX век”, 
предлага през следващата седмица историите 
на Барбара Хътън и Кари Грант – във вторник, 

1 ноември, и Пиър Анджели и Джеймс Дийн на следва-
щия ден – 2 ноември, сряда. Тя се излъчва по БНТ1 от 
22.00 или в удобно за вас време от ШRIO Television.

Галеницата на съдбата Барбара Хътън и една от най-
големите холивудски легенди, звездата Кари Грант, имат 
вълнуваща съвместна биография, белязана от голяма 
любов, но и от сътресения...

Бунтарят на американското кино, легендата за някол-
ко поколения зрители Джеймс Дийн, загинал трагично 
при автомобилна катастрофа, е бил всъщност голямата 
любов на Марлон Брандо, както и той на него. Но за 
пред публиката той е голямата любов на нежната и 
красива Пиър Анджели. Тя така и не могла да го прежали 
и буквално умряла от мъка по него... Което не може да се 
каже за Брандо.

Ники Кънчев 
преборва 
икономическата 
криза
Мисия “Срещу фалита” ще 

е едно от предизвика-
телствата на поред-
ните епизоди от 

“Ники Кънчев под наем” по 
„Нова телевизия”. На 27 
октомври предаването 
ще ни срещне с 54-го-
дишна жена, която се 
опитва да спаси своя малък 
магазин от фалит. В този ден и 
на самия Ники Кънчев няма да 
му е лесно, тъй като ще трябва 
да седне на зъболекарския стол. 
А на следващия ден – 28 октом-
ври, петък, ще разберем какви 
трудности срещат младите в тър-
сенето на работа и как да накара-
ме един работодател да повярва, 
че ние сме правилният кандидат. 
В понеделник – 31 октомври, ще 
видим как продължава историята 
на 28-годишния участник от София, 
който никога досега не е имал 
приятелка. А в изданието от втор-
ник - ще стигне ли волята на една 
42-годишна жена, за да се пребори 
с дългогодишния си порок пушенето. “Ники Кънчев под 
наем” е от 15.30 (BG) или on demand от TRIO Television.

Кари Грант Пиър Анджели

Петък, 21:00 (BG)

“Фатално привличане“
Трилър с Майкъл Дъглас, 
САЩ, 1987

Петък, 17:25 (BG)

Футбол: ЦСКА - „Левски“ 
Среща от „А“ ПФГ, пряко 
от София

Петък, 21:00 (BG)

“Аз обичам България“
Тв състезание

Петък, 22:25 (BG)
„ХХ Международен 
музикален фестивал 
Откритие“
Международен конкурс 
за поп песни
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ТВ 7 
готви Star 
Machine

500 кандидати за трудна слава вече се запи-
саха за кастинга на Star Machine, най-новото 
шоу на TV7, което се очаква да стартира през 
ноември. За място в големия спектакъл до 31 
октомври можеха да кандидатстват професио-
нални актьори, студенти от арт и други висши 

училища и талантливи хора, които никога не са имали 
нищо общо със сцената и екрана, но откакто са родени, 
са мечтали за тях. Единственото ограничение в предсто-
ящото зрелище е закодирано в цифрите – кандидатите 
трябва да са навършили 18 години.

Който има талант, характер и воля да се пребори за 
участие в благородното състезание, влиза директно в 
“машината за звезди”. В нея ще се случват магически 
трансформации, реализирани от големи екипи – от пре-
подаватели по актьорско майсторство, пеене, пластика, 
фехтовка и танци, от експерти в стайлинга и PR-a, от арт 
мениджъри и арт агенти. До големия финал ще стигнат 
само 15 души. В мига в който изгаснат светлините на 
шоуто, всеки един от тях ще прекрачи прага на българ-
ската и международната развлекателна индустрия с 
благословията и протекциите на Star Machine и TV7. Поне 
така обещават организаторите, макар от досегашен опит 
да се знае, че малцина финалисти от риалити формати 
получават другарско рамо от продуцентите за по-ната-
тъшни изяви. ТВ 7 обяви, че шампионът на шампионите 
ще получи двегодишна стипендия в една от най-елитните 
академии в света.

Неделя, 16:30 (BG)

„Седемте епохи на рока“
Документална поредица, 
Великобритания, 2007

Събота, 21:45 (BG)

„Детето“
Драма с Жереми Рьоние, 
Белгия, 2006

Събота, 17:10 (BG)

“Приятелите ме наричат 
чичо“
Драма с Васил Михайлов, 
България, 2006

Понеделник, 20:00 (BG)

„Разбий Иван и Андрей“
Шоу

Събота, 23:30 (BG)

„Съмнения“
Драма с Мерил Стрийп, 
САЩ, 2008

Събота, 20:00 (BG)

„Като рокерите“
Екшън с Джон Траволта, 
САЩ, 2007

Събота, 21:00 (BG)

„Седем часа разлика“
Сериал, България, 2011

Неделя, 20:00 (BG)

„Умиротворителят“
Екшън, комедия с Ви 
Дизел



Ирина Флорин: 
Знаем кога е време за война и кога е време за любов

Почти съм сигурна, че няма нужда да я представям, 
защото Ирина Флорин е музикант, който знае как се 
правят хитове. Изключително прецизно избира с кого 
да работи, как да изглежда и какво да изпее. Има и 
невероятния шанс да наследи една прекрасна визия, 
за която обаче не спира да полага усилия. Еднакво ин-

тересна, известна и впечатляваща е както с песните си, така и с дрехите, 
които създава. Определено Ирина умее да носи и да раздава красота, 
да излъчва финес и да заразява с чар. По детски нежна и красива, по 
женски съблазнителна, по български талантлива, това е Ирина Флорин 
– загадъчна и ефирна като коприна в цвят лилав…

Здравей, Ирина! Не мога да не 
започна с това, че изглеждаш 
перфектно! На какво се дължи 
това – много грижи или наслед-
ство?

Изглежда е относително понятие. 
Това е въпрос на някакъв субекти-
вен критерий. За да отговоря, все 
пак ще кажа, че е ген плюс вой-
нишки режим, който спазвам без 
усилие. Ще добавя, че от малка още 
в четвърти клас започнах със спорт-
на гимнастика и до ден днешен не 

излизам от залите. Все по-малко се 
занимавам с класическия фитнес 
напоследък, понеже ходя на HYPOXI 
терапия, но не го спирам и има 
моменти, в които го предпочитам. 
Разхождам се често в парка, до 
който живея, и обичам да карам 
колело там.

Винаги си била различна, екс-
травагантна и загадъчна, това ли 
е тайната да си забелязан, да си 
уникален?

Просто гледам да си върша рабо-
тата. Опитвам се да разкривам себе 
си по нестандартен начин, а оттам 
и музиката, която правя. Търсенето 
в изкуството е най-силният момент. 
То е това, което прави любопитен и 
горещ погледа... Уникален(а) е мно-
го силна квалификация и ме ласкае 
по някакъв начин, но по-скоро ми 
поставя високи цели по трънливия 
път нагоре... Всъщност артистът е 
артист, докато усеща, че има път 
пред себе си. От друга страна, да си 

забелязан не е вече така трудно, но 
зависи с какво.

Смяташ ли че българката умее 
да се облича добре, да се гри-
жи за себе си? Знае ли, „кога е 
време за любов и кога е време за 
война”.

Сигурна съм и е очевидно, че 

българката е красива жена. Пробле-
мът с обличането е само финансов, 
но въпреки това тя съумява да е 
спретната и с вкус. На българката 
не й е лесно, но тя е силна, издръж-
лива и много способна. Вероятно 
фразата “...има време за любов, има 
време за война” най-добре й при-
ляга” (фраза от песента на Ирина „В 
трето лице”).

Изчезна за няколко години от 
музикалната сцена, защо?

“Изчезна” е хубав израз и ако съм 
успяла, значи е станало, както съм 
искала. На това му казвам вид “хи-
гиена на съществуването”. Необхо-
димост, в която можеш да си дадеш 
нужното внимание сам на себе 
си. А и от друга страна, да правиш 
албум, музика се иска сериозна 
емоция и мотивация. Все важни 
неща. Времето, в което се дръпнах 
от музиката, ме отнесе в един друг 
също толкова приказен и емо-
ционален свят – този на модата. 
През тези три години създадох пет 
ревюта, три от които на световно-
известните марки “CANON”, “ROCA”, 
“PHILLIP MORRIS”. Две колекции с 
моя бранд “IF by IRINA FLORIN” и 
“FLOLITA by IF”.

Кое е водещо за теб - музиката 
или модата?

Естествено, че музиката е най-
важна за мен. Тя е целият ми живот 
досега. А модата е приказка и като 
всяка такава трябва да е по-къса и 
ако може, да е кратка.

Как ти изглежда поп музиката 
в наши дни, чалгата превзе ли 
пазара, или за всички има място 
под слънцето?

Всяко нещо има място под 
слънцето, иначе няма да е честно. 
В поп фолка не всичко е лошо. Има 
автентични и оригинални изпъл-
нители като Софи Маринова, Азис, 
Ивана. Друг е въпросът, че всяко 
малко момиченце е решило, че ако 
има подобна визия, ще се похарчи 
добре и ще бъде щастлива. За мен 
по-скоро проблемът е в самия 
ПОП. Независимо от така популяр-
ните клубове за лайф музика, това 
въобще не храни. Заплащанията 
са оскъдни, а продуктите в попа 
(качествените) струват космически 
суми. Пазар няма ни за единия, ни 

за другия бранш. Всичко е илюзия. 
Космическите хонорари, с които 
се хвалят много от изпълнителите, 
са факт от миналото. Периодът е 
труден, и то от години насам.

Приемаш ли това, че чалга му-
зиката оформи и чалга общество 
в България?

Не искам да приема подобно 
нещо, но е факт, че животът и пси-
хиката на българина претърпяват 
твърде сериозни промени. Според 
мен населението ни има подобна 
нагласа и се чувства щастливо така. 
А и това е удобно за управляващи-
те.

Талантливи и гениални ли сме 
българите, или сме като всички 
останали, но преувеличаваме?

Както всички останали нации 
и нашата си има таланти. Дали 
преувеличаваме или не, не е важно, 
не е лошо да си го мислим. По този 
начин може би ще търсим и изку-
ството повече около себе си.

Има ли звезди в България?
Истинските звезди са на небето. 

Тук при нас имаме повече и по-мал-
ко известни хора. Някои са склонни 
да ги наричат звезди, не знам колко 
са искрени. Това дори не е от зна-
чение. Хората се измерват 
по това, което оставят.

Известните хора 
у нас умеят ли да се 
обличат добре?

Известните хора в 
България биха могли 
да се обличат и по-до-
бре. Засега неизвест-
ните са по-напред.

Имаш ли прияте-
ли в музикалните 
среди?

Имам, разбира се. 
С Момчил Колев сме 
близки, с Жоро („Оста-
ва”) и Биляна неговата 
приятелка - също, 
тя е автор на пет от 
текстовете в новия ми 

албум. Димитър Паскалев и Татяна 
Йосифова, с Ваня Щерева се чуваме 
и виждаме от време на време, Любо 
от „ТЕ” и т.н.

Има ли музикант, на когото се 
възхищаваш, творец, който е 
твой кумир?

Продължавам да се възхищавам 
на хъса на ЛИЛИ ИВАНОВА. Разбира 
се, че харесвам много от колегите 
си. Нина Николина, “Остава”, Мария 
Илиева, Белослава, Графа, Д2, Любо, 
Дичо и др. А от по-младите харес-
вам Нора и Деница, които изгряха 
в „Мюзик Айдъл”. Кумири са ми МА-
ДОНА, МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН, ЕЛВИС 
ПРЕСЛИ.

Иска ли ти се да работиш с 
някой, а досега не си имала 
възможност?

С удоволствие бих 
работила с 

нели русева
fortisimo.eu
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албум. Димитър Паскалев и Татяна 
Йосифова, с Ваня Щерева се чуваме 
и виждаме от време на време, Любо 
от „ТЕ” и т.н.

Има ли музикант, на когото се 
възхищаваш, творец, който е 
твой кумир?

Продължавам да се възхищавам 
на хъса на ЛИЛИ ИВАНОВА. Разбира 
се, че харесвам много от колегите 
си. Нина Николина, “Остава”, Мария 
Илиева, Белослава, Графа, Д2, Любо, 
Дичо и др. А от по-младите харес-
вам Нора и Деница, които изгряха 
в „Мюзик Айдъл”. Кумири са ми МА-
ДОНА, МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН, ЕЛВИС 
ПРЕСЛИ.

Иска ли ти се да работиш с 
някой, а досега не си имала 
възможност?

С удоволствие бих 
работила с 

всички, които изредих, стига да се 
появи подходящ проект. Нямам 
такъв случай досега.

От всички песни, които си 
изпяла, имаш ли любима, която е 
„твоята” песен?

Няма песен, която да не е минала 
през сърцето ми. По тази причина 
трудно бих фаворизирала опре-
делена песен. Бих си позволила 
да спомена заглавия, които са 
предпочитани от мен да пея, което 
е съвсем друго. И това са: “Мога”, 
“Друга”, “В трето лице”, “Вятърът 
спи”, “Копринена жена”, “Невинни 
слънца”, “Карма”, “Виновна” и т.н.

Копринена жена” стана тотален 
хит. Ирина е копринена отвън 
или отвътре?

Коприната – идеята в случая, е 
усещане за жена както отвътре, така 
и отвън. А аз дали съм такава, не 
зная?!

Обичана жена ли си, Ирина?
Дали съм обичана, не знам... Мога 

да кажа, че бих искала това да е моя 
привилегия. Аз да обичам е по-ва-
жно. Сигурна съм, че най-близките 
ми хора и моето семейство не могат 
без мен.

С какво се занимава твоят син, 
какво си мечтаеш за него?

Това, което искам за него, е да е 
здрав и да е щастлив от живота си. 
Да знае как да живее. Да има прио-
ритети. Да обича.

Има ли време, място, чувство, 
човек – нещо, което много да ти 
липсва?

Човек 
тряб-
ва 

да се научи да живее така, че да 
не му липсват много неща. Пак ще 
опрем до приоритетите. Трябва да 
си наясно какво, кое и кой е важен 
за теб. Тогава нещата се опростяват.

Ирина, творците са много 
чувствителни хора, теб какво те 
разплаква, ядосва, дразни?

Когато човек е наясно със себе 
си, трудно би изпаднал в подобна 
ситуация. Естествено, всеки жив чо-
век не подминава посредственост-
та леко, но в живота има от всичко.

Кое е най-екстремното нещо, 
което си правила?

Чак екстремно... опитвах се да 
живея на палатка край морето, но 
не ми се получи.

Обичаш ли да готвиш?
Обичам да готвя, но не го правя 

често. Готвя със замах и обикновено 
когато са ми на гости близки прия-
тели. Ритуално готвя на Великден и 
на Гергьовден агнешко. Не че само 
на тези празници го предпочитаме, 
но тогава по-често е в менюто ни.

Смяташ ли, че външната кра-
сота компенсира другите неща, в 
смисъл – всичко ли е позволено 
на красивите?

Не споделям това мнение. Ако 
един човек няма красива същност, 
той не би бил и привлекателен. Да 
живееш с мисълта, че светът ти е 
длъжен просто защото си красив, е 
меко казано болно.

Какво ти предстои в най-скоро 
време – колекция или песен?

Следващият сингъл от албума е 
“Градска колекция”. Една песен на 

Георги от “Остава” по текст на Бо-
ряна Димова. За модна колекция 

ще почакам да дойдат по-до-
бри времена.

Колко му трябва на чо-
век да е щастлив?

Много малко. Просто 
трябва да обича себе си 
и тогава може би ще го 

обикне и този, който 
трябва.

Пожелай си 
нещо за фи-

нал…
Здраве! 

Пожелавам го 
и на вас!
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„Фермер търси 
жена” вече събра 
първата двойка

Най-романтичното риалити в ефира - „Фер-
мер търси жена”, вече събра своята пър-
ва щастлива двойка. Това са Ивелин от 
русенското с. Пепелина и неговата избра-

ница – Поли. Художникът, който сбъдна американската 
мечта - да се върне обратно в България и да потърси 
любовта по един необичаен начин, призна, че нещата 
са се случили по най-романтичния и приятен начин и 
че отскоро двамата дори живеят заедно. Сред писмата, 
които получава от участието си в предаването, това на 
27-годишната Поли от София е първото, което прочита 
и което му прави най-силно впечатление. Разменят си 
още няколко писма и така романтичното приключение 
става още по-интересно и сериозно. Следват гостуване 
от нейна страна в с. Пепелина, няколко романтични 
екскурзии из страната, още повече доказателства, че са 
един за друг, и така до днес, когато вече живеят заедно.

Ивелин бе сред участниците във „Фермер търси 
жена”, които продължиха да търсят своята половинка 
зад кадър. Той получи своята кутия с писма, а с нея и

шанса измежду тях да открие истинското момиче. 
Казваше, че смята да остави нещата на съдбата и да 
даде възможност на половинката му сама да го намери. 
Е, съдбата наистина се справи повече от отлично, а род-
ното издание на „Фермер търси жена” вече може да се 
похвали с първата щастлива двойка. 

Какво обаче се случва с другите участници, което ка-
мерите на предаването следят всяка седмица? Гледайте 
поредното издание на риалити шоуто “Фермер търси 
жена” на 27 октомври, четвъртък, по „Нова телевизия” 
от 20.00 (BG) или на запис от TRIO Television.

Ивелин и Поли

ТВ 7 пуска 
Бонд. 
Джеймс Бонд

ТВ 7 закупи пълната колекция от филми за ле-
гендарния, макар и измислен британски агент 
Джеймс Бонд – общо двадесет и две съботи 
най-непоправимият женкар, най-смъртонос-

ното оръжие и най-арогантният шпионин за всички 
времена ще очарова зрителите със стил, представен от 
различните актьори, превъплътили се в ролята. 

На 29 октомври точно в 22:00 (BG) или в удобно за вас 
време от TRIO Television е “От Русия с любов” – може би 
най-известното заглавие от поредицата. Панорамата е 
планирана да приключи чак на 17 март догодина. Пър-
воначално известен от романите бестселъри, Джеймс 
Бонд става най-известният агент в света чрез поре-
дицата за него. Приема се, че тя е и най-успешната 
филмова поредица в света с близо 11 млрд. долара 
брутна печалба.

Вторник, сряда 20:00 (BG)

„Х фактор“
Музикално шоу

Сряда, 21:00 (BG)

„Столичани в повече“
Сериал, България, 2011



Деца просяци по улици-
те на Великобритания 
печелят близо 100 
хил. лири стерлинги 
годишно, като тези пари 
финансират луксозния 

живот на емигрантски босове, разкри 
разследване на програмата „Панорама” 
на Би Би Си. Децата, които престъпни 
групировки разпределят по улиците на 
Лондон, молят минувачите за пенита 
дори в сняг и дъжд, като някои от тях 
са едва 4-годишни. Едно от малките 
момиченца, снимано от репортерите, 
използвало телефонна кутия за тоа-
летна и обирало остатъците от храна в 
„Макдоналдс”.

Част от тях печелят по 500 лири на 
ден, които обаче предават нагоре по 
веригата, установяват журналистите. 
Децата се контролират обикновено от 
роми, повечето от които са от Румъ-
ния. Би Би Си отбелязва, че тази схема 
за натрупване на огромни капитали е 
съвременната версия на „Оливър Туист”, 
а децата са като героя на Чарлз Дикенс 
от едноименния роман.

За разлика от романа обаче, нито 
едно от просячетата не е британче. 
Всички, заснети от Би Би Си, гавро-
шовци са от ромски произход и са 
родени в Румъния. Именно там отиват 
и заработените от тях пари. Децата са 
били снимани, докато просят пред джа-
мията на парк „Риджънт” от излизащите 
богомолци. Момиченцата просяци дори 
били забрадени - за „фасон”, въпреки че 
никое от тях не било мюсюлманче.

Разследването проследило пътя 
на заработваните от децата пари и 
установило, че повечето от тях стигали 
до район в Румъния, наречен Тандерей. 
Главният репортер на програмата го 
посетил и се срещнал с една от органи-
заторката на бандите, която обвинила 
британските данъкоплатци, че са с 
твърде широки пръсти. „Панорама” 
тръгва по стъпките и на малко момче, 
чиито роднини в Румъния живеят в 
лукс, имат две къщи и луксозна вила и 
карат беемвета.

Просяк си 
докарва 
към 
100 хиляди 
лири годишно 
във 
Великобритания

Румънка, преоблечена като мюсюлманка 
просякиня, носи бебе пред джамия в Лондон





24-30 октомври 2011 33

Българите в Чикаго готови за Хелуин
Традицията да се празнува Деня на 
Вси Светии тръгва от келтите

Българите в Чикаго и 
Америка са готови да 
отбележат подобаващо 
предстоящия Хелуин 
празник с шумни партита, 
оригинални костюми и 

много награди.
В Чикаго ресторант „Механата” готви 

награди за госта с най-оригинален 
костюм. Техният празник е в събота, 29 
октомври, от 9 РМ.

Същата вечер клуб „Авангард” изкуша-
ва с парти под наслов Haunted Pleasures 
със специални промоции на алкохола 
и с предварителна резервация. Персо-
налът на заведението ще се превъплъти 
в полицаи, а за трите най-оригинални 
костюма ще има и награди.

Дискотека „Енигма” също няма да 
пропусне нощта на Вси Светии и ще 
преобрази основната си зала с оригина-

илина лазарова
Ilina@bg-voice.com

лен декор и атрактивно парти със секси 
ангели и дяволи.

Halloween, или Денят на Вси Светии, 
се чества през нощта на 31 октомври 
срещу 1 ноември. Празникът се отбе-
лязва по целия свят, но е изключително 
популярен в Америка, Великобритания 
и Ирландия. Тържествата датират още 
от дълбока древност, като се смята, че 
празникът е измислен от келтите. Те 
вярвали, че в тази нощ идват духовете 
на мъртвите и се вселяват в телата на 
живите. Келтите слагали страшни маски 
и облекла, вдигали голям шум, за да 
изгонят нежеланите гости.

Празникът Halloween има дълга и 
интересна история. Първите, които го 
празнуват, били келтите. Те отбелязвали 
Нова година на 31 октомври, тъй като 
тогава лятото свършвало 
официално и започвала 
зимата, която те свързва-
ли със смъртта. Келтите 
вярвали, че на този ден 
духовете на умрелите през 
отиващата си година отно-
во се завръщат на Земята, 
за да се вселят в телата на 
живите. За да не позволят 
на призраците да се вселят 
в телата им, вечерта на 31 
октомври хората загасяли 
огньовете пред домове-

те си, за да 
изглеждат 
къщите студе-
ни и неуютни. 
Преобличали 
се като вам-
пири, боядис-
вали лицата 
си със сажди и с викове обикаляли по 
домовете на съседите си, за да изплашат 
излезлите от гробовете призраци.

Десетилетия по-късно 2 ноември е 
обявен за Ден на всички души - All Souls 
Day, в който трябвало да се поменат не 
светиите, а обикновените мъртви. След 
години обичаите за трите празника се 
преплели и се слели в един, който наре-
кли Halloween. Обичаят бил пренесен 
в Съединените щати през 1840 г. от ир-

ландски емигранти, търсещи убежище 
от глада в родината си. Американците 
също като ирландците и англичаните 
започнали да се преобличат в страшни 
костюми, да обикалят съседите. Посте-
пенно се появява и обичаят, известен 
като trick-or-treat (почерпи, за да не ти 
напакостя) и тогава започват да се раз-
дават различни лакомства.

В края на ХIХ век Halloween се превръ-
ща във всенароден празник в Америка, 
свързан с веселия и маскаради. Започ-
ват да се организират вечерни партита с 
игри и почерпки, а децата се маскират в 
страшни костюми.

Според митовете най-важното е да 
бъдеш част от празника. Днес празни-
кът е просто ден, в който можеш да се 
преоблечеш като любим телевизионен 
или фиктивен герой, да „смениш” профе-
сията си за ден и да почукаш на вратата 
на съседа, без да те гледа странно, 
можеш да се веселиш и да се шегуваш 
с познати, с една дума - истински да се 
забавляваш.
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Вашият хороскоп за ноември
Единствено за читателите на BG VOICE професионалният астролог Велина Лазарова пред-

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

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

Велина Лазарова
професионален астролог

 Тълкуване на рождена карта
 Прогноза за определен период 

от време
 Бизнес прогнози
 Съвместимост между партньори

ОВЕН
От 23 октомври 

до 23 ноември 
Слънцето ще 
пребивава в знака 
на Скорпиона и ще 
заема 8 сектор от 
вашата карта. Ак-
центите този месец 
ще бъдат върху:

 финансови транзакции, кредити, 
дългове
 общи финанси (които споделяте с 

други)
 такси, данъци, легални документи
 фамилни дела свързани с наслед-

ства, ренти и др.
Още от 3 ноември ще се почувствате 

ентусиазирани и завладени от идеи, кои-
то ще искате да проверите и да изпроб-
вате. Ще срещнете много прогресивно 
мислещи личности, които допълнително 
ще дадат тласък на вашите проекти. 
Единствено на 7 ноември проявете 
предпазливост в решенията и действията 
заради напрегнатия аспект на планетата 
на енергията Марс и мечтателния Нептун. 
Възможни са заблуди и нереални цели. 
Това важи особено при участието ви в 
групова активност и проекти. Бъдете на-
щрек при подписване на документи, до-
говори и други споразумения, внимавай-
те в детайлите и дребния шрифт. На 25 ще 
имаме важно астрономическо събитие 
- частично слънчево затъмнение. То ще 
засегне родените в първата десетдневка 
на зодията - от 23 март до 3 април.

ТЕЛЕЦ
За вас Телци, 

Слънцето ще 
активизира седмия 
сектор от вашия 
хороскоп от знака 
на Скорпиона. При 
вас ще бъдат акцен-
тирани следните 
житейски области:
 всички партньорства –бизнес и 

брачни
 открити (явни) врагове, конкуренти
 всички консултанти, от които се 

нуждаете - лекари, финансови съветници 
и др.

 вашите началници и други автори-
тетни лица, от които зависите
 коопериране с другите, нови връзки, 

разширяване на контактите ви.
Бъдете предпазливи с финансите 

(кредити или чужди пари) в началото на 
месеца.

Ще имате чудесната възможност да 
уредите документи, свързани с работа и 
други подобни разрешителни. Ако имате 
планове да сменяте работата си, направе-
те го преди 24 ноември. 

Пълнолунието на 10 ноември ще сложи 
край на едно партньорство или ще реши-
те да смените някой от вашите съветници 
- лекар, адвокат и др. 

На 25 ще имаме частично слънчево 
затъмнение в началните градуси на 
знака Стрелец. То ще засегне в най-голя-
ма степен родените през април Телци. 
Очаквайте важна новина, засягаща вашия 
обществен статус и неговата трансфор-
мация. Възможно е и възникването на ва-
жен фамилен въпрос да окупира вашето 
внимание в следващите месеци.

БЛИЗНАЦИ
През ноември 

(до 22 ноември) 
Слънцето ще 
пребивава в знака 
на Скорпиона и ще 
зареди с енергията 
си шестия дом от 
вашата карта. На 
преден план ще 
излязат всички въ-

проси, свързани със следните житейски 
области:
 колеги, дневната ви рутинна програ-

ма, работни проекти
 здраве, диети и други мероприя-

тия и програми, свързани с добрата ви 
кондиция
 създаване на нови контакти и про-

мени в заобикалящата ви среда
 ангажименти и дела, свързани със 

зависещи от вас хора.
Още в началото на месеца вашият 

социален живот ще се оживи с хора, 
търсещи вашите съвети или сътрудни-
чество. Ще ви занимават дела, свързани 
с местоживеене, смяна на дом или други 
промени около живеещите с вас. 

Очаквайте нови споразумения, отна-
сящи се до дом, офис или работно място. 
Около 3 ноември ще имате възможност 
да общувате с хора, които ви окуражават 
и вдъхновяват с личността си. Отварят 
се нови възможности пред вас и ново 
партньорство. В дните около пълнолуние 
(10 ноември) ще почувствате нужда да се 
усамотите и да се отдадете на размиш-
ления и спомени, които оставяте назад в 
миналото си. След 12 ноември фамилни 
дела ще заемат по голяма част от еже-
дневието ви. Преодолейте изострената 
обстановка с по-ефикасни методи за 
справяне с домашните изисквания, за да 
избегнете конфли-
ктите. 

РАК
Слънцето навлиза 

в знака на Скорпи-
она на 23 октомври 
и ще заеме петия 

сектор от вашия хороскоп. Ще бъдат 
акцентирани следните аспекти от живота 
ви:
 презентации, развлечения, удо-

волствията от живота
 творчески проекти, емоционални 

връзки
 шансове и късмет, свързани с пови-

шаване на доходите
 дела, свързани с деца и техните 

успехи 
 спекулативни сделки и инвестиции.
През този месец очаквайте още в нача-

лото голямо раздвижване в работата си 
и много разнообразна дневна програма. 
Ще има определени смени в работния 
колектив, много новости или въвеждане 
на нови методи на работа. Определе-
но ще имате шанса да презентирате 
вашите умения и да бъдете оценени 
подобаващо. В дните след 16 ноември се 
появява добра възможност за нов старт 
с дълготраен ефект. Пълнолунието на 10 
ноември ще ви помогне да структурирате 
плановете си за бъдещето и в следващите 
дни да развиете идеята си. Възможна 
е и емоционална ситуация, свързана с 
ваш приятел или любим човек. Родените 
в последната декада на Рака ще имат 
изпитание и напрегната ситуация в дома. 
Ще им се наложи да преценят стойността 
на едно партньорство. 

Слънчевото затъмнение на 25 ноември 
отбелязва нова фаза в живота ви. Може 
да бъде свързана с обучение и тренинг, 
нова работа, която ще повиши нивото на 
уменията ви, и по-натоварена и удовлет-
воряваща дневна програма.

ЛЪВ
До 23 ноември 

Слънцето ще се 
движи през знака 
на Скорпиона и ще 
ангажира вашето 
внимание върху 
следните житейски 
области: 
 дом, семей-

ство, родина
 родители и други възрастни членове 

на фамилията
 вашата база, която надстройвате за 

следващо ниво на развитие
 вашите принципи и житейската ви 

философия.
Драги представители на зодия Лъв, 

вие сте единственият знак от зодиака, 
чийто управител е не някоя от планети-
те, а самото Слънце - изворът на живот 
за нашата Слънчева система. Надарени 
сте с най-силната творческа енергия 
и сте призвани да работите в полза на 
обществото. Родени лидери, вие не се ко-
лебаете да поемате отговорност, когато е 
нужно. Този месец внимавайте, преди да 
покажете и наложите вашата воля и ав-
торитет - не забравяйте защо ви е дадена 
тази сила и воля. Проявете благородство 
и достойнство в постъпките и решенията 
си!

Месец на напрежение и налагащи се 
промени за вас – извор на грижи са ваше-
то семейство, дом или базата, основата 
под краката ви. Началото на месеца ще 
започне с много раздвижване, развлече-
ния, пътувания и изпълнени с вдъхнове-

ние срещи. Ще се запознаете с креативни 
личности и ще създадете полезни за вас 
контакти. Пълнолунието на 10 ноември 
ще донесе професионални отговорности 
и след 12 ноември (при влизането на 
планетата Марс в практичния знак Дева) 
усилена работа с последващо успешно 
приключване на определен проект. 

След 24 имайте предвид ретроградна-
та фаза на планетата Меркурий, когато 
ще трябва да прегледате отново неща, 
свързани с предишни ангажименти и 
проекти. Използвайте времето до 14 
декември, за да отсеете креативните и 
печелившите идеи от безперспективните. 
Очаквани или обещани средства ще се 
забавят и някои срещи и презентации 
ще се отложат във времето. Обърнете 
внимание на дните около слънчевото 
затъмнение - 25 ноември.

Задават се промени в любовта, дела, 
свързани с деца, пътувания и вашия 
имидж. Ще вземете нови решения под 
влияние на приспособленията, които 
трябва да направите!

ДЕВА
Слънцето през 

ноември ще се 
движи през знака 
на Скорпиона и ще 
акцентира върху 
следните житейски 
аспекти:
 дела, свър-

зани с братя/сестри, комшии, непосред-
ствена среда около вас
 кратки пътувания
 срещи, контакти, конференции
 развиване, тренинг на нови методи 

за комуникации
Вашата планета управител Меркурий 

заедно с планетата на хармонията и лю-
бовта Венера ще прекарат заедно около 
20 дни в областта от вашата карта, която 
свързваме с дом и семейство. Очаквайте 
новини, известия, свързани с фамилията 
ви или с един от родителите ви. Очакват 
ви кратки пътувания и отсъствия от дома, 
вероятно са свързани с работни ангажи-
менти или други инициативи, които ви 
носят финансови постъпления. Възмож-
ни са и неочаквани гости отдалече. Пове-
че внимание в дните около 7-8 ноември, 
когато поради недоглеждане или неточна 
информация са възможни финансови 
рестрикции. 

Нови възможности се откриват пред 
вас. Във всички случаи ще има промяна 
на обичайната ви среда, емоции, свърза-
ни с роднини (брат/сестра) и уреждане 
на наследствени документи.

От 24 ноември планетата Меркурий, 
управляваща вашия знак, минава в рет-
роградно движение и това ще ви върне 
към стари, неразрешени във времето 
фамилни въпроси. Подгответе се за заба-
вяния на документи с юридическо съдър-
жание. Слънчевото затъмнение в знака 
на Стрелеца на 25 ноември ще сложи на-
чалото на нови инициативи и активност, 
отнасящи се за дом, общи имоти или 
собствена база (офис или друга бизнес 
собственост). Марс във вашия знак ще 
ви помогне с енергията си да отделите 
достатъчно внимание на детайлите и ще 
повиши вашата работоспособност!
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Скъпите камъни и 
притежателките им
Дали някой си задава въпроса кое кара хората да бъдат така ома-

гьосани от блясъка на скъпоценните камъни? Може би извечни-
ят култ към слънцето, към блясъка, към светлината ни кара да 
сме завинаги влюбени в красотата на тези късчета “чудеса”.

Кейт Мидълтън и 
принц Уилям

Смята се, че диамантите 
предпазват от всякакво зло, 
стига да са подарени. Може 
би точно с тази цел Кейт 
Мидълтън и принц Уилям 
получиха като подарък ди-
аманти за над 120 милиона 
долара. Дарът е от член на 
кралското семейство на 
Саудитска Арабия и предста-
влява най-голямата колек-
ция скъпоценни камъни, 
известна на познавачите 
като “Дъгата”. 

Принцеса Даяна и  
принц Чарлз

Тя съдържа 301 диаманта 
с различен цвят и форма. 
Същата колекция е тряб-
вало да бъде подарена на 
принцеса Даяна и принц 
Чарлз, но сделката по 
закупуването й на времето 
се развалила.

Елизабет Тейлър
Може би най-голямата частна колек-

ция със скъпоценни камъни доскоро бе 
притежание на Елизабет Тейлър. Най-
известният камък в нея е крушовидният 
диамант “Тейлър-Бъртън” – подарък от 
един от съпрузите й – Ричард Бъртън. 
По-късно той й подарява и сърцевиден 
жълт диамант, някогашно притежание 
на Мумтаз Махал – кралицата, в чест на 
която е построен „Тадж Махал”.

Диамантът  
“Тейлър-Бъртън”

Жаклин Кенеди 
също е известна с 
вкуса си към скъпите 
бижута, с които 
разцъфтява, докато 
е съпруга на гръцкия 
корабен магнат Она-
сис. Най-обсъждан е 
годежният пръстен 
от Онасис на стой-
ност $2,6 милиона. 

Жаклин Кенеди
Точно за жени като 

Кенеди е предназначена 
емблематичната творба 
на авангардния Дейми-
ън Хърст. Обсипаният с 
диаманти човешки череп, 
наречен “За любовта на Гос-
под”, е с обявена цена $100 
млн. Замисълът на творбата 
и цената е предизвикател-
ство към богатите по света 
заради нейната абсурдна 
луксозност.

“за любовта на 
Господ”

Ювелирният 
майстор Фаберже е 
обсипал със злато и 
скъпоценни камъни 
яйцата, признати за 
едни от най-изящните 
творения на изкуство-
то. Най-разпознавано-
то и скъпото сред тях е 
яйцето “Коронацията”, 
подарък на царица 
Александра Фьодо-
ровна II. 

“Коронацията”
Декорацията му напомня 

одеждите на имперската двой-
ка. Може би в бъдеще яйцата 
на Фаберже няма да се про-
дават на чак толкова високи 
цени, защото учените от НАСА 
са открили планета, изцяло из-
градена от диаманти. Намира 
се на няколко хиляди годи-
ни от Земята, така че всеки 
желаещ луксозни украси ще 
се насочи към диаманти от 
Космоса и ще загърби тези на 
Земята.
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Samsung Galaxy Nexus срещу 
iPhone 4S - кой е по-добър

Преди около месец 
Apple представиха 
дългоочаквания 
наследник на iPhone 
4 - iPhone 4S, а само 
преди дни Samsung и 

Google анонсираха новия си флагман 
смартфон -  Samsung Galaxy Nexus. За 
iPhone 4S BG VOICE вeче разказа под-
робно. Galaxy Nexus идва с новата вер-
сия на мобилната платформа Android 
- Ice Cream Sandwich, която е оптимизи-
рана за таблети и смартфони. Опера-
ционната система се отличава с изцяло 
нов дизайн на потребителския  интер-
фейс и ще предложи на потребителите 
множество нови функции, в сравнение 
с наличните версии на платформата.

Ако все още обаче не сте наясно чии 
предимства са повече, вижте сравне-
нието, което ни предлагат от Techie 
Buzz между Apple iPhone 4S, и Samsung 
Galaxy Nexus. Информацията опреде-
лено ще бъде полезна за онези, които 
все още се колебаят в избора си на нов 
телефон.

1. Дизайн
Samsung Galaxy Nexus е с елегантен 

нов дизайн и е по-тънък от всички нови 
модели смартфони, дори и от iPhone 4S. 
Устройството има размери 135,5 х 67,9 
х 8,9 мм и тежи 135 грама. За сравне-
ние, iPhone 4S е с размери 115,2 х 58,6 
х 9,3 мм и тежи 140 грама. Въпреки че 
е много по-голям от iPhone 4S, Nexus е 
малко по-тънък, и като цяло може да се 
каже, че Nexus изглежда по-добре от 
iPhone 4S.

2. Дисплей
Дисплеят е най-силният коз на Galaxy 

Nexus срещу iPhone 4S. Той идва с 
4,65-инчов Super AMOLED дисплей с 
резолюция от 1280 х 720 пиксела, което 
е една от най-високите резолюции на 
дисплея, която се среща в момента при 
смартфоните. От друга страна, iPhone 
4S идва с 3,5-инчов IPS LCD ретина дис-
плей с резолюция от 960 х 640 пиксела, 
точно както е при iPhone 4. Като цяло, 
когато става въпрос за дисплеи, Galaxy 
Nexus бие iPhone 4S по отношение на 
всеки параметър - размер, разделител-
на способност и качество на картината.

3. Операционна система
iPhone 4S работи с най-новата 

версия на платформата на Apple, iOS 

5, а  Samsung Galaxy Nexus работи с 
най-новата версия на платформата на 
Google, Android 4.0, наречена още Ice 
Cream Sandwich. И двете операцион-
ни системи са отлични с много нови 
функции и като цяло е доста трудно да 
се определи коя платформа е по-до-
брата. Така че изборът тук е субективен 
и е се определя според вкусовете на 
всеки потребител, или с онова, с което 
е свикнал. Единственото, което можем 
да кажем, е, че Apple предлагат може би 
много по-добър избор на приложения и 
игри, но и Android вече има напредък в 
тази област.

4. Хардуер
Подобно на iPad 2, iPhone 4S е 

оборудван с A5 SoC, който се състои 
от двуядрен Cortex-A9 процесор и 
мощен PowerVR SGX543MP2 GPU, и 512 
MB RAM. От двоя страна, Galaxy Nexus 
има 1.2 GHz TI OMAP 4460 процесор и 
PowerVR SGX540, и 1 GB RAM. По тази 
причина, ако гледаме на техническите 
параметри, въпреки че iPhone 4S разпо-
лага с по-добра графична карта, Galaxy 
Nexus има по-бърз процесор и пове-
че RAM и можем да кажем, че Galaxy 
Nexus има леко предимство. Ако обаче 
съдим по общата процесорна мощ, 
комбинацията от процесор - графична 
карта - RAM в iPhone 4S е по-мощна от 

тази при Galaxy Nexus. А по причина на 
това, че Apple са оптимизирали изцяло 
iPhone 4S да работи с iOS 5, очакванията 
са, че това устройство е по-бързото и с 
по-голяма производителност от Galaxy 
Nexus, който работи с Android, въпреки 
че има повече RAM и по-голям проце-
сор.

5. Камера
Samsung Galaxy Nexus има 5 MP ка-

мера с автофокус и светкавица, докато 
iPhone 4S се предлага с 8 MP камера с 
автофокус и светкавица. Едва ли са нуж-
ни повече думи, тъй като ясно личи кой 
смартфон има предимство тук, тъй като 
Nexus не може да се конкурира по този 
показател дори с Galaxy S II, а какво да 
говорим за iPhone 4S. Освен това каме-
рата на iPhone 4S е една от най-добрите 
в момента в сравнение с много други 
модели, които са на пазара.

6. Други характеристики
Galaxy Nexus ще се предлага във ва-

рианти, съвместими с HSPA+, и LTE мре-
жи, а  iPhone 4S поддържа само HSPA. 
Що се отнася до живота на батерията 
обаче, тази на iPhone 4S вероятно ще 
бъде с много по-добра издръжливост, 
отколкото живота на батерията в Galaxy 
Nexus, благодарение на по-оптимизира-
ния софтуер, липсата на LTE, по-малкия 
дисплей и някои други фактори

Samsung Galaxy Nexus

iPhone 4S



Орехова торта - тортата е изключително 
лека и приятна за консумация. Това е една 
класическа орехова торта. Блатовете са 
приговени от белтъчено-орехова смес, 
която придава леко хрупкав вкус. Кремът е 
млечно-ванилов в комбинация от смлени 
орехови ядки. Покритието е от бял смета-
нов крем. Тортата е изключително вкусна и 
ви гарантирам, че ще се хареса на гостите и 

на децата. Исто-
рията показва 
доказателства за 
орехови сладки-
ши още от време-
то на Екатерина II 
Велика – импера-
трица на Русия от 
1762 до смъртта 
си, която карала 
своят сладкар 
да прави тортата 
задължително при всяка 
една визита на височайши 

гости. Накарайте и вашите гости да се чувстват като 
крале, като поръчате тортата, направена специално 
за вас,.само в CITY FRESH MARKET.

Класическа кралска торта от орехи

станислава сотирова
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Аневското кале – най-непознатата 
българска столица
Крепостта е труднодостъпен 
спомен от времената, когато 
България е била лесна плячка за 
нашествениците

Ако следващото лято 
решите да прекарате 
отпуската си в България, 
ето идея за еднодневна 
екскурзия до място, 
което дори малцина, 

живеещи в страната, познават. Има 
лесни маршрути – палиш колата и тя 
те отвежда до входа на някоя забеле-
жителност, като от теб се иска само да 

си купиш билет и да я разгледаш. Има 
и трудоемки, в които автомобилът не 
помага и където единственият начин 
да достигнеш целта, е на собствен ход. 

Това предполага да 
си добре подготвен 
физически. Само така, 
поне засега, може да 
се стигне и до веро-
ятно най-запазената 
в автентичен вариант 
и без съвременни 
бетонни добавки 
българска крепост – 
Аневското кале. Име-
то не е историческо 
– идва от село Анево, 
което е наблизо. Мно-

зина са виждали крепостта отдалеч – тя 
стои величествено върху южния склон 
на Стара планина, на само 2 километра 
от покрайнините на Сопот. Други дори 
не подозират за 
съществуването 
й, чудейки се 
какви са тези 
каменни зидове. 
Само една 
малка част под-
брани туристи 
са имали честта 
да я разгледат 
отблизо. При-
чината е, че до 
нея никога не е 
имало асфалтов 
път, а и самите 
останки са проучени съвсем наскоро 
– преди някакви си 28 години. Археоло-
гическите разкопки в района започват 
едва през 1983 г., което обяснява защо 
досега там все още няма подходяща 
инфраструктура. Двете въжени линии, 
които катерят планината от градчето, 

обаче стигат само до подножието на 
връх Добрила, което е

доста далеч от 
крепостта.

От главния път Варна – София, 
буквално след най-западната сграда 
на Сопот, има отбивка с голяма табела 
“Аневско кале”, но това е по-скоро за 
заблуда. Пътят действително започва 

да се вие нагоре уж към крепостта, но 
продължава само 5 километра и стига 
до обширна поляна, на която личат 
останките на стара църква. Оттам 
нататък пеш по утъпкана пътека. Тя не 
е обозначена с туристическа марки-
ровка и лесно може да се изгуби. Но 
пък местността е открита и, ако следи 
посоката на калето, човек няма как да 
не стигне до него. Изкачването трае 
около два часа, ама сериозно ходене и 
без почивки.

Според византийските хронисти 
Георги Пахимер и Йоан Кантакузин 
Аневското кале е представлявало сто-
лица на територията, намираща се под 
владението на братята Смилец, Войсил 
и Радослав. Както се знае от историята, 
през втората половина на XIII в. бъл-
гарските боляри не се славят с особена 
задружност. Всеки от тях си завзема 
определена територия и си я управлява 

като независима държава, без да се 
вълнува, че разпокъсана, България се 
намира под огромна заплаха. По това 
време страната е с нараснала политиче-
ска и икономическа мощ, но пък все по-
вече боляри проявяват открит стремеж 
към самостоятелност. Това спомага за 

политическото 
раздробяване 
на държавата. 
За един срав-
нително кратък 
период възник-
ват и се обосо-
бяват редица 
самостоятелни 
княжества, 
чийто столици 
са намиращите 
се в съответни-
те територии 
крепости. Така 

например Белградската и Браничевска-
та област са

царството на 
двамата братя 

боляри
Дърман и Куделин -  тяхната мини-

държавица е с център крепостта Ждре-
ло. Сърбия и Унгария набързо я нападат 

Божидар Божков
bojkov@bg-voice.com

Ръководството на община Сопот смята в бъдеще да изгради асфалтов път до Калето. Засега дотам се стига с 
насоките на тази табела и с много ентусиазъм

Снимки: Николай Кацаров и авторът



24-30 октомври 2011 39

и в крайна сметка териториите й влизат 
във владенията на сръбския крал. 
Деспот Шишман си заплюва Видинската 
област и я обособява като самостоятел-
но феодално владение, най-голямото в 
България. По подобен начин 
действа и деспот Елтимир, 
който в подбалканската част 
си загражда територийка, а 
Крънската крепост му става 
столица. Затова не е учудващо, 
че Аневското кале – една твър-
де малка територийка горе в 
планината, служи за столица 
на миниатюрното образувание 
на споменатите братя Смилец, 
Войсил и Радослав.

Тази болярска мания - всеки 
да е лидер на държава, води 
до лесна намеса във вътреш-
ната политика на България на 
силните по онова време Визан-
тия, Златната орда и Сърбия. 
Положението на България, 
осакатена териториално, раз-
дробена и със слаба централна власт, се 
утежнява още повече от обстоятелство-
то, че в края на XIII век на Балканите 
настъпва пълна политическа хегемония 
на татарската Златна орда. Съседството 
на българската държава с този опасен 
неприятел улеснява неговите нашест-
вия в нашите земи и осъществяването 
на политическите му цели. Ограничен в 
пределите на осакатеното царство, но-
вият български цар Георги Първи Тер-
тер, който заема престола през 1280 г., 
получава една разорена от граждански 
войни и нашествия на татари, византий-
ци, сърби и унгарци територия.

Това кратко историческо отклоне-
ние е полезно, за да се разбере защо в 
Сопот с основание могат да се гордеят, 

че и те някога, па макар и с известни 
уговорки, са били 

столица в рамките 

на България.
Подградието и цитаделата на Анев-

ското кале са един от трите основни 
квартала на средновековния град 
Копсис, който се приема за предшестве-
ник на днешен Сопот. Някои историци 
предполагат, че Копсис / Сопот е дълго 
издирваният ранносредновековен град 
Потука (или Потока), който е описан 
в житието на един от първите хрис-
тиянски светци от български произ-
ход – свети Михаил Воин от Потука. В 
старобългарската книжнина това житие 
е известно като „Чудото на свети Георги 
с българина”. В по-нови времена Анев-
ското кале се споменава в пътеписа на 

Иван Вазов „Един кът от Стара планина“.
Калето е оградено от север и изток с 

отвесни скали, а от юг - с отвесен сипей. 
Самата крепостна стена, както вече 
стана ясно, е отлично запазена, но на 

изток бойната кула – задъл-
жителен атрибут за подобен 
градеж, е полуразрушена. 
При проучванията през 
1983 г. е установено, че ук-
реплението се е разполага-
ло на различни нива, като на 
най-горното се е намирала 
централната цитадела, дока-
то на останалата територия 
са били издигнати други 
постройки. Главният вход 
на крепостта е от южната 
страна. Самата централна 
цитадела е била пригодена 
за самостоятелна отбрана. 
Разкопките са открили още, 
че в 
кре-
пост-

та се е намирал 
манастирски 
комплекс с една 
църква, както и 
още два отделни 
религиозни хра-
ма. Манастирът 
в подградието е 
бил разположен 
върху по-ста-
ри останки на 
манастир от V в. 
На мястото на 
подградието и 
самата крепост 
са открити следи 
от живот и укрепления още от времето 
на Античността (І - V в. сл. н. е.) и Ранно-

то средновековие (VII - Х в. сл. н. е.Хр.). 
Археолозите смятат, че крепостта в този 
си вид е престанала да се използва в 
края на XIV век.

Екзотиката на това място допълват 
делтапланеристите.

Те летят от връх 
Добрила

и се спускат на огромна морава, точно 
до долната станция на първия сопот-
ски лифт. Но пък и панорамата, която 
се разкрива от крепостта към Сопот, 
Карлово и региона, е невероятна.

Аневското кале отнема в най-добрия 
случай не повече от час за разглеждане. 
Пътят надолу предполага два варианта 
– или да се върнете по същата пътека, 
или да поемете директно към долната 
станция на лифта, за да се отбиете в де-
вическия манастир “Възнесение Госпо-

дне”, който също е основан по времето, 
когато Аневското кале е в разцвета си.

Калето е може би най-запазената българска крепост в оригинален вид и без 
добавки на цимент и бетон, забъркан в наши времена

Асфалтовият път стига до останките от тази древна църква
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Иван Загоров  
почерпи за РД
Собственикът на „Енигма” в Чикаго Иван Загоров събра в събота прия-

тели и съратници от четирите краища на Америка за 42-рия си рожден 
ден. Сред маркови питиета и екзотични деликатеси рожденикът получи 

много подаръци и пожелания. Специални гости за партито бяха певицата Мая, 
която долетя от Лас Вегас, и колегата й Коста Марков, който дойде от Тампа, 
Флорида. Двамата заформиха невероятен купон до малките часове на нощта с 
ретро хитове и музикални желания за гостите на „Енигма”.

Яко BG парти
Мега микс поп фолк парти, организирано от вестник 

BG VOICE, разтърси американската дискотека Raven 
в чикагското предградие Шамбург в събота вечер. 
Новата обстановка примами голям брой българи да се 
забавляват и да празнуват рождените си дни. 

Дискотека Raven е идеално разположена и позволя-
ва наличието на две партита едновременно в различни стилове музика, за 
да задоволи всички музикални вкусове.

Българското парти се развихри на втория етаж на дискотеката в отделна 
зала с уединени сепарета и два бара на разположение. Над двеста и пет-
десет българи се събраха и шумно купонясваха до ранни зори така, както 
само ние умеем. DJ Paff задоволяваше музикалните желания на всички и 
танците не спираха. За любителите на денс музиката беше на разположение 
и първият етаж на дискотеката с парти в американски стил. 

Организаторите бяха подготвили специални изненади за всички гости – 
специален диск с най-големите хитове на Слави Трифонов и „Ку-ку бенд”, а 
също така и промоции в цените на алкохола. 

Организаторът на събитието Николай Кръстев, сподели че българско поп 
фолк парти ще има всеки месец. Мястото на събитието може да е същото, 
но може и всеки път да се променя, така че очаквайте неочакваното.
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е сладко,
Емануела

Продукти за1,5 паунда готови, вече овкусени, кюфтенца (meat balls) - аз купих моите от веригата за хранителни стоки Publix, но всеки голям супермаркет предла-га прясно приготвени, които ще намерите на щанда за месо; 1 шишенце taco bell mild; 1 чаша микс от мекси-кански сирена.

ВЕЧЕРЯ ЗА 10 МИНУТИ
И Л И  М О И Т Е  б ъ р з И  Т А К О с

Запържваме каймата за около 6 минути до златисто-
кафяво, прибавяме соса, оставяме на огъня за около 
още 2-3 минути. Отстраняваме от котлона и добавяме 

сирената. Разбъркваме добре. 

С тази смес гарнираме тортили от пшеничено брашно, които 
съм затоплила предварително за секунди в микровълновата 
фурна.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Бук. Лалетика. Анаконда. “Ритон”. Рем. Кабаре. Бидон. Талия. Колар. Кер (Джон). Мебел. НАТО. Вар. Каравана. Роб. Морена. Ананаси. Кумарин. Тамара. Редан. Коси. Еркер. Вада. Корк. Савани. Анасон. Етилат. Кол. Ламантин. Лико. Мотики. Цар. 
Нол (Дитер). Каротин. “Каин”. Бали. Ротор. Роса. Барон. Таке. “Летен ден”. Етиламин. Ана Мар. Кар (Джералд). Разин (Николай). Бруно (Джордано). “Сока”. Тава. Нок. Навик. Рапири. Коли. Небе. Илот. Неолит. Филиз. “На лов”. Окови. Нариманов (Нариман). 
Драган.
ОТВЕСНО: Век. Ток. Карикатура. Омара. Аланин. Лидер. Медал. Рокер. Вела. Ретор. Мадан. Мотет. Сибир. Тон. Кора. “Алото”. Ирокези. Лин. Марин. Сатир. Лак. Терен. Комин. Лазарина. Барабан. Конак. Реми. Алан. Елеватор. Никотин. Поло. Камила. Аскет. 
Асен. Титов (Герман). НАМИ. Тициан (Юлий). Бар. Сак. “Нана”. Синан (Рохелио). Дарвин (Чарлз). Кака. Ареал. Бенуа. Еор. Робот. Нарвал. Банан. Кока. “На Лора”. Катинар. Монолог. Ядра. Остен. Колона. Олива. Аероби. Риполин. Ракитин (Никола).



- Големи грижи около тая сватба! Ро-
дителите на булката искаха църковен 
брак, а ние - граждански...

- А младоженецът?
- Той пък изобщо не искаше да се 

жени!

  
Първа брачна нощ. Младоженецът 

подготвя морално булката:
- Сега ще си легнем ще правим 

любов. Първо малко ще те заболи, но 
после ще ти хареса.

Започват здрав секс, и по някое 
време булката пита:

- А кога ще ме заболи?
- Ей сега, мръсницо! Само да свърша 

и ще те почна със шамари!

  
Съседи се удивляват, като гледат 

двойка много дебели съпрузи.
- И къде са се намерили един друг?
- В телефонната кабина. Той се опит-

вал да влезе в нея, а тя - да излезе.

  
Разговор след сватбата:
- Скъпи, още не мога да се отърва от 

някои момински навици...
- Няма проблем, продължавай да 

взимаш пари от баща си.

  
Дете мърмори на баща си:
- Татко, купи ми барабан.
- Не, ще ми пречиш докато чета вест-

ник! - отговаря татко му.
- Не се тревожи, ще го бия само 

докато спиш - казва детето.

  
Малкият Петьо пита майка си:
- Мамо, какво е това „брак”?
- Бракът, мойто момче, е това 

събитие, след което мъжът престава 
да купува цветя, и започва да купува 
зеленчуци.

  
Две четвъртокласнички се срещат и 

едната пита:
- Знаеш ли какво намерих на тераса-

та онзи ден?
- Не знам - отговаря другата.
- Намерих презерватив.
- Е-е, много яко, а какво е тераса?

  
Майка пътува с детето си в автобус 

и дълго време не реагира на това, че 
детето бърше с близалката си палтото 
на жената пред тях.

Накрая казва:
- Недей миличко, ще стане цялата в 

косми. 

  

Дороти пита недоумява-
що малкия си син:

- Но след като си искал 
да отидеш на риболов, 
защо не дойде първо да 
ме попиташ?

- Защото исках да отида - 
отговаря малкият.

  
Малкият Георги пита баща си:
- Татко, каква е разликата между 

английския лорд и шотландския бла-
городник?

- Когато оплешивее, лордът си 
купува перука, а когато шотландският 
благородник го сполети същото, си 
продава гребена.

  
Французин говори с приятелите си 

след първата брачна нощ:
- Как е съпругата? - питат го те.
- О! Прекрасна е! Горещо я препо-

ръчвам на всички!

  
Младеж гостува в къщата на банкер 

с три дъщери. След няколко месеца 
бащата му изпратил писмо:

- Вие сте съблазнили дъщеря ми. Ако 
сте джентълмен, оженете се за нея!?

Младежът веднага отговорил:
- Джентълмен съм. За коя да се 

оженя?

  
- Кажи ми Стефчо, какво е деятелен 

и страдателен залог? - пита учителката 
по български.

Без да се замисля Стефчо веднага 
отговаря:

- Деятелен залог, е когато заложиш 
100 лв. на Еврофутбол, а страдателен, 
е когато ги изгубиш.

  
Седи един човек високо в клоните 

на едно дърво. Отдолу минава друг и 
го пита:

- Криле от Red Bull?
- Не. Шубе от Питбул!

  

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

В болницата докарват 
пострадал, целият нара-
нен. Питат го:

- Автомобилна катастро-
фа ли?

- Не, печатна грешка в 
учебника по химия...

  
Между приятелки.
- Чух, че си се омъжила.
- Да, вярно е.
- Е, как е, по-добре ли стана?
- Не е по-добре, но е по-често...

  
Младоженци обсъждат, колко деца 

да имат. Мъжът:
- Аз искам две!
Жената:
- А аз три!
Мъжът:
- А, не, след второто отивам да ме 

направят стерилен!
Жената:
- Е, поне се надявам, че ще обичаш 

третото, като собствено!

  
- Реших да не се женя, докато не 

стана на 25 години!
- А аз реших да не ставам на 25, 

докато не се оженя.

  
Лелята на Иванчо:
- Ти помагаш ли на мама?
- Да.
- Как? - полюбопитствала лелята.
- Ами броим сребърните лъжички, 

след като си тръгнеш...

  
На гости на семейството идва све-

щеникът. Всички го поздравяват, само 
малкият син стои настрана. Баща му 
се кара:

- Ела, кажи „добър ден”, простак 
такъв!

Детето се приближава към свеще-
ника и казва:

- Добър ден, простак такъв!

  
Омъжена жена обяснява на прия-

телката си, която смята да се жени, и 
тя:

- Виж сега, ако ти трябва само един 
кренвирш, ще вземеш ли заради него 
цялата свиня?

  
Една жена дала обява за запознан-

ство:
„Търся мъж - непиещ, непушач, да 

не ходи по жени, с цел - брак”.
На другия ден се звъни на вратата й. 

Отваря - а там някакъв тип, пиян като 
кирка, с цигара в уста.

- Какво искате?
- Ами дошъл съм за обявата.
- Пиете ли?
- Редовно.
- Пушите ли?
- По две кутии на ден.
- А по жени ходите ли?
- Всяка вечер с различна!
- А защо си дошъл при мене тогава, 

като бях писала точно обратното в 
обявата?

- Дойдох да ти кажа да не разчиташ 
на мен.

  
Един мъж отишъл на врачка. Обръ-

ща врачката картите една по една и 
казва:

- Вие имате щастлив брак, уреден 
сте материално, баща сте на 2 деца...

- Грешите имам 3 деца!
- Не, вие грешите!!!

  
Малкият Петърчо се хвърля към 

леля си и започва да дъвче ръкава на 
роклята й.

- Петърчо, какво правиш?! - ужася-
ва се лелята.

- Проверявам дали наистина си си 
купила безвкусна рокля, както каза 
мама...

  
Баща казва на малкия си син:
- Мишо, излез навън да видиш дали 

чистачките на колата са на мястото 
си.

Детето се прибира щастливо:
- Спокойно, татко! Колата я няма, но 

чистачките са на тротоара!

  
Млада жена напуска съпруга си, 

отива при майка си и й казва:
- Като излизах чух изстрел. Как ми-

слиш, мамо, дали се е застрелял?
- Отворил е бутилка шампанско... 

  
- Трябва да съм бил голям идиот, 

когато съм се оженил за тебе!
- Не отричам това. Но аз пък сигур-

но съм била много влюбена, щом като 
не съм забелязала. 

  
В гражданското: 
- Госпожице, младоженецът е много 

пиян, а ние не сключваме граждански 
бракове на хора в нетрезво състоя-
ние. 

- А вие да не си мислите, че ако е 
трезвен, ще мога да го доведа тук?

  
Една баба както си вървяла по ули-

цата видяла едно младо момиче да се 
разхожда чисто голо. 

Спряла и я попитала.
- Защо се разхождаш гола?
- Такава е модата!
Бабата също се съблякла гола и тя 

тръгнала по улицата.
- Срещнала я една жена и я попи-

тала.
- Защо се разхождаш гола?
- Такава е модата - отговорила тя.
- Да беше я поизгладила малко - 

отговорила и жената.

Виц в снимка

Една жена изкарва колата си 

от паркинг. Първо удря колата 

пред нея, после тази зад нея. 

Идва полицай и иска книжката 

й. Тя му отговаря:

- Я не ставайте смешен, че 

кой ще ми даде книжка?



Сам вкъщи
Представи си ситуация, в която си изпадал: сам си у вас, но се налага да 

не мърдаш никъде. Псуваш света и положението, в което се намираш. 
Търсиш си нещо за вечерта, ама не намираш? Ние имаме идеи за теб.

Ядене
Може и да се 

наложи да се 
потрудиш, но 
усилията ще 
са минимал-

ни спрямо 
добрия 

резултат 
- омлет, 

сан-
дви-

чи, 

полуготови спагети, такива неща. Бързо, лесно, вкусно! Важна е 
не подготовката, а екстремното тъпчене. Подсказваме: пригот-

ви си всичко в непосредствена близост, за да не се изправяш 
от дивана: няколко манджи, сладко, чипс, бира, отварачка 

за бирата, дистанционно, резервен сандвич, телефон!

ТВ/филм на компа

Перфект-
ното разказване. 

Идеално е в комби-
нация с яденето, но е 
важно да гледаш неща, 
които са ти мегалюби-
ми, а съквартирантът/
гаджето/съпругата ти 
недолюбват. Гледай 
кървища, брутални 
секс сцени, цял сезон 
на Californication или Two and a half man... Подсказваме: хубаво е да се оригваш 
шумно, а спокойно можеш да изпускаш и други газове - няма кой да ти мрънка!

Master/masturbator
Дали пък няма 

да си лъснеш 
една, след като 
така или иначе 
си сам и нямаш 
никакви задълже-
ния? Приготвяш 
подходящото 
порно, настрой-
ваш се на вълната 
и изобщо изключ-
ваш мисълта, че 
преди малко три 
девойки после-
дователно са те 
отрязали за секс 
по телефона. 
Знаеш, злобарката 

е за кеф, другото - само за престиж! Подсказваме: приготви си кърпички и бира, 
за да можеш после да му теглиш една доволна дрямка!

Домакинстване
Е, това не е много гот, 

ама можеш най-накрая 
да натриеш носа на 
човека, с когото живееш 
(ако пък живееш сам 
- още по-добре) и да 
свършиш нещо полезно. 
Знаем, знаем, има две 
наклонени като оная 
в Пиза кули с мръсни чи-
нии, тенджери, прибори, 
ама все някога трябва 
да ги атакуваш, за да 
имаш какво да ядеш. 
Подсказваме: през това 
време си надуй силно 
някакъв бърз твърд рок 
и пей фалшиво с вокала - няма и да усетиш как действаш бързо и едновремен-
но се кефиш. (Макар че си е по-добре някой друг да върши тая гадна работа с 
чиниите, де...)
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Италианска мъжемелачка оплете 
и Марко Бориело в мрежата си

Италианската манекенка Мелиса Сата май е прибрала четвърти футболист в лег-
лото си. Според слуховете на Апенините красавицата е прекарала една седмица с 
нападателя на „Рома” Марко Бориело.

Двамата са се насладили на романтична почивка в Ибиса. В последните дни 
папараците правят и невъзможното, за да хванат Мелиса и Марко заедно.

Сата е известна най-вече покрай бурната си връзка с Кристиан Виери. Другите 
двама футболисти в миналото й са Джанлуиджи Буфон и Франческо Коко.

29-годишният Бориело е страстен почитател на красивите жени. Сред завоева-
нията му са Белен Родригес, Нина Сеничар и Камила Мораис.

Футболни съпруги

Гонзо намекнал: Ако 
не бием ЦСКА, може 
и да има нов треньор

Стоичков: След два 
месеца почваме 
строежа на нов 
национален стадион

Мениджърът на „Лев-
ски” Георги Иванов е 
признал пред 
свои близки, 

че при издънка срещу 
ЦСКА е възможно на 
„Герена“ да акостира нов 
треньор. По думите на Гон-
зо, ако това стане, самият 
той ще е само спортно-
технически директор, а но-
вият специалист ще бъде 
натоварен предимно с 
подготовката на играчите.

„Ако не бием ЦСКА, 
може да има нов треньор. 
Очаквам Батков да вземе 
именно такова решение. 
Всичко ще се реши в дербито“, лако-
ничен бил Иванов.

Припомняме ви, че след загубата 

Легендата на българския фут-
бол - Христо Стоичков обя-
ви, че с неговите испански 
партньори са на финалната 

права в преговорите с държавата за 
построяването на стадиони в стра-
ната. Той обеща, че много скоро ще 
можем да се гордеем с 3 чисто нови 
съоръжения, от които 2 ще са в столи-
цата, а едно в Пловдив.

„След два месеца почваме строежа 
на нов национален стадион. Първата 
копка ще бъде през първата седмица 
на януари 2012-а. Новият национален 
стадион ще бъде на терен в крайния 
квартал „Враждебна”, който се намира 
точно до летището”, обясни Камата.

„Обещавам, че до 2,5 години Бъл-
гария ще има нов стадион, но искам 
всичко да е по установения законов 
ред. После да не ме обвиняват и да 
няма запитвания от някакви агенти 
и доносници”, каза още в типичния 
си стил бившата звезда на ЦСКА и 
„Барселона”.

„Другите съоръжения са планувани да се построят на мястото на сегашния 
„Септември” в столицата и в Пловдив. За този под тепетата нещата до голяма 
степен зависят от общината, що се отнася до разрешителни и други норматив-
ни документи”, добави Стоичков.

„Трите проекта са готови. Само преди няколко дни бяхме на предпоследни 
срещи с г-н Дянков, със спортния министър Свилен Нейков. Там вече се уточни-
ха параметрите горе-долу какви взаимоотношения ще имат. Българският народ 
заслужава нов национален стадион, модерен”, завърши той.

александър михов
alexander@bg-voice.com

на „Левски” от „Черноморец” с 2-0 
собственикът на „сините” Тодор 
Батков се закани да прави промени 
в отбора, но след края на есенния 
полусезон. Вчера пък след победата 
с 3-2 над „Калиакра” Гонзо заяви, че 
сам не може да си тръгне от „Герена“ 
и очаква адвокатът да обяви какви са 
плановете му за отбора.

Според запознати Иванов се 
надявал, че въпреки неубедителните 
резултати, които „Левски” записа в по-
следните мачове, все пак ще успее да 
победи ЦСКА. Така сините отново се 

връщат в борбата за титлата и съот-
ветно шансовете Гонзо да продължи 
да е мениджър се увеличават.

Няма кой да спре 
“Лукойл”: Студентите 
разказаха играта на 
„Левски” в Правец

Лукойл Академик доказа, че 
явно и тази година ще бъде 
тотален хегемон в НБЛ, след 
като студентите за пореден път 

победиха „Левски” в дербито на кръга 
в Правец с 80-72. Силите на „сините” 
стигнаха само за първите две части, 
когато стояха напълно равностойно на 
съперника си. Академик обаче наложи 
волята си през второто полувреме и 

съвсем заслужено взе победата, която ще донесе и самочуствие на тима преди 
важния мач от Еврокъп с АСВЕЛ на Тони Паркър.

В началото на мача „сините” поведоха в резултата и дадоха сериозни надежди 
на феновете си, че могат да свалят „Академик” от върха. Все пак в края на частта 
Брендън Хийт и Тодор Стойков взеха нещата в свои ръце и поведоха тима си 
за 20-17. Във втората част „сините” все пак успяха да изравнят играта и дори да 
поведат в двубоя при 35-32 след страхотни изпълнения на Александър Груев. В 
края обаче отново ветеранът Тодор Стойков изпълни специалитета си от тройка 
и изравни за 39-39.

Второто полувреме започна със серия от осем точки за студентите, като те на-
трупаха преднина. Все пак „сините” се върнаха в мача след добра игра на Аарън 
Харпър. Хийт и Стойков обаче не позволяваха на момчетата на Тити Папазов 
да се доближат прекалено, като частта завърши при 61-52. В заключителната 
част „Левски” отново опита да се опълчи на съперника си, като за гостите силни 
минути имаха Васил Евтимов и Хрисимир Димитров. Именно тези избухвания 
на играчи на „Левски” показаха, че тимът няма да се предаде без бой. Въпреки 
това обаче „Лукойл” показа повече класа и опит в най-важните моменти и това 
позволи да се поздравят с успеха в дербито с 80-72.
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РАБОТА

Chicago + suburbs
Търся работа като BABY-SITTER, говоря перфек-
но Испански. Живея в Des Plaines. 773-961-6061 
Кремена
Банкетна зала AVALON търси СЕРВИТьОРКИ part 
time. Тел 847 439 5740
ТЪРСЯ ЖЕНА ДА ГЛЕДА 4 годишната ми дъще-
ря в моят дом в Des Plaines. Понеделник до петък  
-9:00am- 6:00pm -$ 40на ден или $200 на седмица. 
За повече информация се обадете на 708-655-
1587 Анна

CDL DRIVERS-WANTED. All local runs every day 
home M-F no weekends earn $1000-1200 a week  
Fedex Ground Contractor looking for drivers for the 
fallowing positions:In Carol stream terminal needed 
3 drivers , 1st and 2nd shift. In Mcook terminal 
needed 2 drivers 2nd shift. Drivers needs to have : 
Valid CDL -A license with T endorsement ,1 year 
experience, Clean MVR , CALL (708) 921-6844
J’s Tailoring търси да наеме ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ШИВАЧ на PART TIME. J’s Tailoring is looking for 
professional part time seamstress! Call Yolanta at 
630.833.5633

Набираме CDL ШОФьОРИ Team & Single с Double 
& Hazmat. Hook & Drop. Опитът не е задължителен. 
За контакти : 773 627 3087 ; 773 964 0956
Търсим ГЛАВЕН ГОТВАЧ/КИ с опит. Добро запла-
щане. Тел 847 668 7858
ТЪРСЯ ШОФьОР за работа в TAXI 7. Не се изисква 
никакъв сертификат. Шофьорска книжка е доста-
тъчно. Компанията е само с черни Lincoln Town 
Cars и повечето от бизнесът й е в Шамбург, но об-
служва и всички други събърби. Тел 773-827-7827 

ТЪРСЯ ШОФьОР ЗА ЛОКАЛЕН STEDY КУРС ЗА 
FEDEX GROUND. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ. 312-203-
2474 
Предлагам РАБОТА ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИ-
ЦИ с опит. Изисквания: Driver licenses, basic tools

Предишен опит в България е предимство. 224-
595-7923
ТЪРСЯ TRUCK DRIVER, който в или около Аtlanta 
Ga, 38 цента на миля, 2007 volvo 780, минимум 2 
години опит и чист draiving record, 3000miles/
week. Тel 404 405 7318 Валери
Търсим ТАКСИ, ЛИМО ШОФьОРИ - предпочита-
ме жени. Тел 847 962 1095
Транспортна компания търси OWNER OPERATORS 
.Предлагаме: 7/24 DISPATCH SERVISE; Мили – по 

ваше желание; супер заплащане. Говорим англий-
ски, български, руски, сръбски и румънски. COME 
JOIN US! (847)258-5526 и (847)258-5525
Търся CDL -C КЛАС ШОФьОР за автовоз за 3 
коли. 8476828462
ТЪРСЯ CDL-DRIVER. 40 цента на миля. Бонус след 
първият месец. 630-748-9520
OWNER OPERATORS WANTED. Los Angeles, CA 
to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, OR; 
Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to Denver, 
CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch FUEL 
SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222
CDL-A DRIVERS, TEAM work, FedEx Ground. 4 days 
- 1000$/week. (224) 241-2288 
TEACHERS NEEDED. A Preschool serving toddlers 
to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 
for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring and 
self-driven teachers to join our teaching team. 
Candidates must have a minimum of 12 ECE credits.
Work experience with two year old children is a 
MUST. If you are interested, please fax your resume 
to 773.685.8814 or call us at 773.685.8812
ТЪРСЯ DRIVERS за team. Трябва да имат Hazmat, 
Double-Triple, минимум опит от 2 години. За пове-
че информация звънете на тел. 847-962-6661. 
ТЪРСЯ ШОФьОР за stedy курс от понеделник до 
петък. 773 799 77 83
TRUCK DRIVER, solo or for team. Will teach you. 
More info @773-732-9709, Georgui

Company is looking for EXPERIENCED DRIVERS 
and owner operators for a long haul. Mostly West 
Coast. 708 717 6837
Търся/Купувам caregiver РАБОТА-НОЩНА СМЯ-
НА или come and go. Тел. 773-562-8887 
Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан в busy 
компания. Part time & full time. 773 349 6674
Търсим ШОФьОРИ CDL 42 с на миля. Тел: 773 701 
8053

Диспечер търси спешно ШОФьОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. Търсете Митко. Tel: 
224-875-1119
Looking for a BABYSITTER for new born baby. 
Woman 55 years old or older, who speaks Russian. Tel 
224 522 5005
CDL Drivers. Търся ШОФьОРИ. Заплащане според 
опита . 773 964 0956; 773 236 1773 

Trucking company се нуждае от ЧОВЕК ЗА РАБО-
ТА В ОФИС. Accounting/ safety. Elk Grove Village. 
773 744 5725
Hiring PEOPLE FOR CLEANING. Hoffman Estates – 
call 240 354 9082
„Транспортна компания набира CDL ШОФьРИ с 
опит и без опит. За повече информация моля поз-

вънете на: 773 312 8908, 847 682 6559 Весела”
Търся ШОФьОР за лимузина с hard card. За пове-
че инфо 773 875 2090
VALET DRIVERS WANTED. Търся приветливи и 
усмихнати момичета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 
Търся ШОФьОРИ за регионални, steady курсове 
или east coast. Добро заплащане 224 805 0746
Looking for a full time LIMO DRIVER with “hard card” 
for work in CAREY limousine company. 312 731 5222
Диспечер спешно търси ШОФьОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Димитър. Тел: 224-875-1119
Търся ШОФьОР за тим, CDL-A, Hazmat - Doubles, 
опит със скорости, 23 цента на миля. Тел. 773-733-
1588. 
Търся ШОФьОР на лимузина за работа в Чика-
го. Кандидатът трябва да притежава Limousine 
Chauffeur License, да знае добре английски, да има 
приличен driving record, поне малко опит и да же-
лае да работи поне 6 дни в седмицата. За повече 
информация: 773-827-7827 
Набираме OWNER OPERATORS. Лоялност, ко-
ректност. Добри мили – добри $. тел 847 378 8917
Търся ШОФьОР с CDL и 1 Year Experience. 48 
States. 40c per mile. Tel. 248-792-1975
Търся CDL ШОФьОРИ 7734916214
Търсим OWNER OPERATORS за OTR; средна цена 
за януари - $1.84/mile (gross); 2500 мили на седми-
ца. 773 751 8986
Диспечер търси ШОФьОР за steady run. Basic 
English. 708 655 2564
Търся ШОФьОР на такси. Много добри условия 
847 532 9999
Търся CDL ШОФьОР. Локална работа, контейне-
ри. 630 440 0422

Търся CDL - А ШОФьОР за pick up & delivery or 
drop & hook за over the road. Добри мили. Добро 
заплащане. 773 807 4440
Търся ШОФьОР с опит/CDL - 1 год. минимум и 
чист рекърд за работа в Чикаго - контейнери. 773 
551 7590
Търся ШОФьОРИ CDL може и без опит. Мога да ви 
помогна за изваждане на CDL. 40 цента на миля, 
около 5000 на месец. 708 515 8017
Търся TEAM DRIVERS за steady в Fedex Ground; 
4500 мили на седмица. Всеки ден връщане в Чи-
каго с престой. От понеделник до петък. 630 915 
3738

Owner Operator търси ШОФьОРИ /тим - doubles 
Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045
Need PEOPLE TO CLEAN OFFICES. Leave message 
in English/Russian. 847.817.2002 
Компания търси ШОФьОРИ и OWNER 
OPERATORS. Lease to own program. Заплащане 
всяка седмица. 630 863 1539
Търся ШОФьОР CDL за стеди курс, 4 дни в седми-
цата. $920 на седмица. 773 732 1196
Енергична българка над средна възраст търси 
работа като ДЕТЕГЛЕДАЧКА или да се грижи за 
ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК. Има опит в отглеждане на 
малки деца. Препоръки до поискване. 718 541-
9701
Набираме КОНТРАКТОРИ и DRIVERS-TEAMS (дo 
20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 - 0,48 цента) за 
Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-2969 
Teл. 773-563-2803 EUROFASHION clothing alteration 
& restoration - корекция и реставрация на облек-
ло. Търси ДИЗАЙНЕР/КРОЯЧ(КА) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

Limo DRIVER wanted. Chauffeur license a must. Full 
or part time. 312 988 7070
Транспортна компания търси CDL ШОФьОРИ и 
OWNER OPERATORS. Всички мили платени. Tel. 
847-571-0945; 847-879-1070 
Предлагам работа за жена с английски и кола. 
КОМПАНИЯ НА ВЪЗРАСТНА ДАМА 7дни/24 
часа, 120$ ден. 773-510-0696. 
Предлагам работа ХАУСКИПЪР 3 дни седмично 
по 8 часа в американско семейство. 773-510-0696.
Meliz inc набира CDL DRIVERS pick up delivery 1 
година опит, чист рекърд, компанията набира и 

owner operators. Тел 630-779-9945.
Expedite us 48 inc is now hiring over the road 
DRIVERS. Newer trucks.Long miles / great pay. All 
miles paid practical. 24 Hour dispatch available. For 
more info call 773.904.0409 Ask for nick or ben 
Агенция за работа. Предлагаме работа за ДЕТЕ-
ГЛЕДАЧКИ, БОЛНОГЛЕДАЧКИ и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ в американски, руски и български 
семейства. TEL:(847)296-4748
Диспечер търси CDL ШОФьОРИ с опит. Гаранти-
рани 3000 мили на седмица. Заплащане 42цента 
на миля. Volvo камиони, нови traileri. Tel 773-954-
8684
Limousine DRIVER with hard card needed for Windy 
City Limos. For more info, please call 773 827 7827
Търся работа като БАРМАН в Чикаго, Ню Йорк.С 
много добър опит в Европа и американски круиз-
ни компании. Владея много добре английски,имам 
много добри познания и състезания в барман-
ството. Тел: 804 869 5643

New York, New Jersey,  
East coast

CDL БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ. Български соб-
ственик и инструктори. 5-10 дни. 100% гаранция. 
Български и руски. WWW.BGCDLASMB.COM WWW.
BGCDL.INFO Тел 954 821 5740
Фирма набира БОЯДЖИИ и ПОМОЩНИЦИ – 
(718) 938-3600 Вальо 
FLORIAN LLC плаща 90% от заработката всеки пе-
тък. Предлагаме fuel карти, като предоставяме ця-
лата отстъпка на нашите ШОФьОРИ. За контакт 
727 510 4295 John или 727 656 2027 Петър
Набираме OWNER OPERATORS от PA, VA, WV, MD, 
NJ, CT, NY. Hazmat required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400
Казвам се Maria Docheff, 56 год, US citizen, driver 
license , живея в Astoria, Queens, търся работя като 
ДЕТЕГЛЕДАЧКА (4 години опит в Manhattan и 
предлагам препоръки), грижа за възрастен човек 
(2 години опит) и всякаква друга работа изисква-
ща владеене на български, руски и английски, а 
също така почасово изпълнение на поръчки за 
извършване на определена работа, готвене и др. 
Тел 347 984 6699

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

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

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

Filadelfia
Търся работа като БЕЙБИ СИТЕР или гледане на 
възрастен човек в района на Филаделфия – гри-
жовна съм и обичам да готвя - Сани . Телефон : 201 
790 4053
Търся работа като ОФИС СЕКРЕТАР във  Фила-
делфия – английски, руски и български език, ра-
бота с компютър – инжинер химик. Телефон : 201 
564 8527

Под наем

Chicago + suburbs
Наема след 5ти ноември малък 1BDR АПАРТА-
МЕНТ за младо семейство без деца в районите 
около Des Plaines, Arlington Hts, Elk Grove, Mount 
Prospect. Тел 773 290 9212
Давам ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ на етаж от 
къща в Бенсенвил , има 3 стаи с 2 бани, хол и на-
пълно обзаведена кухня, порч. За предпочитане 
са truck driver. Tel. 224 356 0665
Аз съм сам в 2BR ап., близо до станция Cumberland 
на Синята линия. ТЪРСЯ 1 или 2 СЪКВАРТИРАН-
ТИ. Целият наем е $885 (включва всичко, без ток), 
секюрити депозита - $450. Моля оставете съобще-
ние и НЕПРЕМЕННО ТЕЛЕФОНА СИ, за да мога да 
ви се обадя. Тел. 1-773-714-9962.” 
ПОД НАЕМ ГАРАЖ 80$ и паркинг място 40$ в 
Schiller Park. tel: 847-414-5213 
СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park от 1ви но-
ември. 847-414-5213
ТЪРСЯ СТУДИО или малък едностаен апарта-
мент близо до синята линия. Тел 312 731 7176 и 
312.399.5045
СТАЯ ПОД НАЕМ за шофьори в Des Plaines, 350$, 
от 1ви ноември. Тел:6173193461 
Давам СТАИ ПОД НАЕМ в Schaumburg и  Shiller 
Park. Тел: 708 415 0590

Давам под наем ПРОСТОРНА СТАЯ в Schaumburg. 
Тел: 708 415 0590
ПОД НАЕМ. $950. 1BR 1 BA в Arlington Heights 
със собствена пералня и сушилня, на 4 етаж, 
асансиор и тераса. В наема е включено 
отопление,вода,паркинг и басейн. Available 1 Ок-
томври. Мария 847.312.5423
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ във къща: 
$370 и $320. За предпочитане "truck driver", къщата 
е в района на Bensenville. Tel. 224 356 0665

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

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $15 на брой.

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

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

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

Търся ШОФьОР на лимузина за 
работа  в O”hare Midway. Старт 
веднага, лоялност и коректност. 
Кандидата трябва да е на или над 
24 год и с приличен английски. 
Hard card е предимство но не е за-
дължително. Тел 773 895 4225

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

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

Napleton chrysler, jeep dealership 
в Des Plaines ТЪРСИ БЪЛГАРСКИ 
И АНГЛИЙСКИ ГОВОРЯЩ sale 
associate. Добро заплащане. Опита е 
предимство. 77 Rand Rd, Des Plaines, 
IL . Търсете Peter Makrias. 847 298 
0900. pmakrias@napleton.com

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

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

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

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

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

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

Търся шофьори – 40 цента на 
миля. VOLVO 2007. Отлични мили. 
Тел 630 863 6312
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Семейство с 2 деца ДАВА СТАЯ под наем в Des 
Plaines. Наем $350. Тел: 224 659 2336
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА (за предпочитане 
жена на live-in). Оставете съобщение на телефон 
773 658 3001
ТЪРСЯ СТАЯ в двустаен апартамент с полз-
ване на кухня и хол, близо до Синята линия. 
Тел. 312.731.7176
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ от 09.01.2011. Тел 773 
543 4226
Спешно ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ за двустаен 
апартамент на Cumberland/ Foster Av. 773.877.9968
Под наем TOWNHOUSE 3 BDR, 2.5 bth, 2 car garage, 
близо до Pavilion - W Catherine Ave. Chicago. Наем 
$1550. 773-715-3468. 
ROOM for rent.$350.00 per month. More info at 773 
732 9709. Gueorgui
Давам под наем 1BDR/1BTH АПАРТАМЕНТ в 
Hoffman Estates, IL. Golf Rd /Higgins Rd. $700 на 
месец. Добър кредит – без депозит. 847. 298. 1812
ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ под наем. Обаждай-
те се на тел 847 903 7325
Давам под наем 2BDR АПАРТАМЕНТ в 
willowbrook от 1ви септември. 630 915 1216
Давам САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА под наем, 4brd., 
2bth, full basement, 2 car garage. Norridge в близост 
до шопинг плаца и мол. $1600. Тел: 847 590 8919
Давам под наем GARDEN STUDIO 
Montrose&Central. Tel.773 8121243. 
For rent. $995. Large 2 BEDROOMS / 2 BATHROOMS 
condo in Palatine. With big closets and fireplace. 
next to i-53 and Rand Rd. Rent includes: heat,water, 
cooking gas,parking for 2cars, pool, 847 312 5630 
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/КА, самостоятелна стая 
в 2bdr/1bd, наем $350 плюс 1/2 от сметката за тока. 
1709 Mansard Ln, Mt Prospect, IL. 224.676.8455
СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park. Tel. 847-
414-5213
Дава се СТАЯ под наем за шофьори на камиони в 
Des Plaines, тел. 617-319-3461 
Дава се под наем СТАЯ за шофьори на камиони в 
Des Plaines - тел: 617319 
Обзаведен етаж от КЪЩА в Buffalo Grove.1 спалня, 
кухня, баня, всичко включено + интернет и кабел-
на тв. Наем $700. Phone: 2245957923 markalof@
yahoo.com 

Давам под наем изгодно СТАЯ в къща в Des 
Plaines. Truck drivers wellcome. 312 217 0110
Давам СТАЯ под наем в тих и спокоен комплекс 
в Schaumburg. На разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. Има фитнес и ба-
сейн в комплекса. Плаща се само ток. $300 на ме-
сец. Тел.: 312 5933923

Давам под наем АПАРТАМЕНТ 2 bdrms, 2 bthrms, 
Arlington Heights rd/Golf rd. Наем $1100. Рентата 
вкл. heat, cooking gas, water, pool, tennis, fitness. 
Garage - $100 допълнително. Близо до I 90, IL 53, 

Woodfield mall. Teл. 847-312-5630
Давам под наем 2 bdr and 3 bdr АПАРТАМЕНТИ в 
Westmont. Наемът започва от $800. 630 964 6811
СТАЯ под наем в напълно обзаведена къща в 
Niles - $499, и под наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и безплатна пералня 
и сушилня. Под наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс
Давам под наем двуетажна КЪЩА /Foster & Cicero/ 
5 bdrs, 5 bth, гараж - $1600; бейсмънт от съща-
та къща 2 bdr, 1 bth - $650. 773  895 5638 Георги, 
773 895 6852 Антон
Дава под наем СТАЯ от апартамент в Des Plaines. 
Наем $400. 847 648 8988
Дава под наем СТАЯ от апартамент в Des Plaines. 
Наем $400. 847 648 8988
Под наем 1 BDR APT in Addison. Наем $725. 630 
918 5336
Давам СТАЯ в района Foster & Kedzie. Наем $300 
на месец. 773 510 4553
Truck driver търси СЪКВАРТИРАНТ/КА за самос-
тоятелна стая в 2 Bdrm apt. Central & Montrose. Има 
интернет и кабелна тв. 773 255 0191
Търся СЪКВАРТИРАНТКА за обзаведен едноста-
ен на Cunberland & Belmont. 773 206 7308
Давам cамостоятелна СТАЯ от къща под наем в 
Chicago близо до Belmont & Central. 1-773-283-
8276
СТАЯ под наем в Algonquin, IL. Тих спокоен район. 
$385 на месец. Къща под наем в Algonquin, IL, цена 
по договаряне. Тел 847-436-8094.
Търся ВТОРИ СЪКВАРТИРАНТ/КА за 2 bdr на 
Cumberland/ Bryn Mawr. Наем $350. Тел: 773 397 
0650

Услуги

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ едно дете заедно с 5 
годишният ми син. Живеем в Schaumburg. 
(773) 817-0805 – Петя
ПОЧИСТВАНЕ на къщи-773-318-5568 
Сdl ’А’ 100% guarantee, ВG DRIVING SCHOOL, 
български инструктор и изпитващ на същата пла-
ца, 100% гаранция 5-10 дни, тел: 954 821 5740 
Жена на средна възраст ТЪРСИ РАБОТА ЗА ГЛЕ-
ДАНЕ НА МАЛКИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА, 
говоря български и испански. Около Des Plaines. 
Тел: 312 493 4848 
ПОЧИСТВАНЕ НА УЛУЦИ ВОДОСТОЦИ. С на-
стъпването на есента и зимата, почистването 
на вашите улуци е необходимо за да претпазите 
вашия дом от замръзвания на същите и др щети
Обърнете се към нас и ния ще избършим услуга-
та БЪРЗО ИКАЧЕСТВЕНО НА ДОБРИ ЦЕНИ. Тел 
224 522 1662 или Email:nayk_aynp@yahoo.com
Фирма извършва ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕМОНТИ 
по домовете,качествено и на приемливи цени.
Работим с материали по желание на клиента и 
според техните изисквания.За контакти звънете
на тел:224 522 1662 или Email:angelary59@abv.bg’ 
ЕВТИН ИНТЕРНЕТ. Плаща се еднократно! Тел: 
773 357 6549
ПРАВЯ ТОРТИ ПО ПОРЪЧКА - за РД и други 
празници! Изработка на погачи и сладки, отлично 
качество на добри цени! 937-286-2689 , Chicago, 
Schiller Park 
МЪЖ на 32 години ТЪРСИ ЖЕНА до 35 gгодини 
с американски паспорт с цел брак. Email: iggrcrd@
gmail.com”

ИМИГРАЦИЯ И НОТАРИУС. Попълване на пети-
ции. Удължаване на визи, документи за граждан-
ство, имигрантски услуги, разводи и други. Пъл-
номощни и нотариални услуги. ТЕЛ 224-622-2159. 
Email dancheto1961@yahoo.com
ЛОГОПЕДИЧНИ ЗАНИМАНИЯ за деца с билинг-
вистични проблеми,заекване,аутизъм,синдром 
на Даун, Х-чуплива хромозома, ДЦП и др.Mount 
Prospect 773 899 16 21. 
РЕФИНАНСИРАЙТЕ СЕГА. Супер ниски лихви. 
Специални програми за хора с нисък кредит 
скор, нисък доход и др. Безплатно одобрение в 
рамките на 24 часа. Финансиране до 10 бизнес 
дни. Тел 312.731.3893
Мога да ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Rosemont. 
Бивша учителка с 25 год практика. 847.660.3603
ELECTRICAL CONSTRUCTION. Commercial & 
Residential. 312.451.6248
MAGIC FOR CHILDREN’S BIRTHDAY parties/Live 
bunny rabbit/balloons.  Тel. 70 8415 0590 Ivan
ГЛЕДАМ ДЕТЕ ВКЪЩИ заедно с моето почасо-
во и целодневно. Живея в просторен townhouse 
в Villa Park IL с голямо патио.Наоколо има много 
места за разходки както и playground. Телефон за 
връзка: 224-622-2466.
CDL ПОДГОТОВКА в Ilinois на български. Тel. 708 
415 0590. Георги
Изготвям ПЕРМИТИ ЗА ШОФьОРСКИ ФИРМИ и 
отварям корпорации. Иван - 708 415 0590.
Българско семейство в Schaumburg търси ДЕТЕ-
ГЛЕДАЧКА на Live-in или come-and-go. За кон-
такти (847) 420 3110
Мъж на 57 години търси СЕРИОЗНА И ОТГО-
ВОРНА ЖЕНА до 65 години с американски пас-
порт. Тел 720 394 8503
ГРИЖА ЗА ДЕЦА в Arlington Heights. Почасово 
или целодневно. Тел 708 415 7911
ИЗВЪРШВАМ ШИВАШКИ УСЛУГИ – булченски, 
абитурентски и всякакъв вид облекла. Тел 773 
517 3559
LIVE MUSIC & SOUND FOR PARTIES. ПРОФЕСИО-

НАЛНИ МУЗИКАНТИ ЗА СВАТБЕНИ ЦЕРЕМО-
НИИ, рождени дни и партита. Музика по ваш из-
бор. CD, Ipod и DJ партита. (847)212-3623 - Георги
РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА КОМПюТРИ! Ус-
коряване на работата на компютъра! Възстано-
вяване и прехвърляне на информация. Ниски 
цени!!! Arlington Heights и района. 773-742-5642
Предлагаме ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ за ОWNER 
OPERATORS на AВТОВОЗИ, DRYVAN, REEFER, 
FLATBED, STEPDECK., RGN, LOWBOY, DOUBLE 
DROP. ЦЕНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ TEL. 630-376-
6340. ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ
Тридесет годишна жена търси, мъж, американски 
гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: mnumberem@
gmail.com 

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целодневно в 
Bloomingdale 224-325-2299
Мъж, търси жена, американски гражданин, с 
ЦЕЛ БРАК. E-mail: diken75@yahoo.com
Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА УСЛУГИ 
за българи. Подстригване $15, боядисване или 
кичури $45. Търсим фризьорка. 708 415 7911
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целодневно 
заедно с моето дете в Mount Prospect 224 616 
7466.

Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА в моят 
апартамент. Аз съм на 34 години. Живея в Mt 
Prospect (Elmhurst / Golf ). Предоставям на децата 
домашно приготвена храна и интерестни зани-

ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в 
Mount Prospect. Отлични условия. 
773.510.8418  

TЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ за са-
мостоятелна стая в 2 bdr апарта-
мент на Foster и Reserve, близо до 
Pavilian apts. Стоян – 773.510.9024 

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

Давам под наем обзаведена 
стая със самостоятелна баня в 
Arlington Heights. От 1ви ноем-
ври. Тел за контакт 773 672 9954 
Люба. 
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мания. 224 625 0070
Помощ за НАМАЛЯНЕ НА ПРОПЕРТИ ТАКСИ-
ТЕ. Цена на услугата $150. 773-742-6626 

ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете, момиченце на 
1 годинка. Mon to Fri ,7:00am-3:00pm. В моят дом 
в Wheeling ,IL 60090. Cell 224 628 2778 
Всякакъв вид БОНДОВЕ. Звънете в агенциата на 
773-742-6626 
РАЗГОВОРИ ДО БЪЛГАРИЯ И ДО ЦЯЛ СВЯТ. 
Отлично качество, изгодни цени. 11 години 
опит в бизнеса. Тел.: 866-232-1183. Говорим бъл-
гарски. 
МЕЖДУНАРОДНА ШОФьОРСКА КНИЖКА. 
ID Card. Без Social Security номер, без виза, без 
изпит. За туристи, студенти, временно преби-
ваващи. Валидна в САЩ, България, Европа и др. 
страни за 10 год. Tел (847) 854- 8094.
VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит карта 
веднага. Единствено условие: social security но-
мер. Ако Вие нямате кредит история, тази карта 
е за Вас! Тел: 847-436-8094.
КОМПюТРИ-ПОПРАВКА, консултации, уроци-
word, exel, power point, internet, email; Граждан-
ство-подпълване на документи и уроци за тест; 
Англииски за начинаещи; Driver licence-писмен 
тест. Обадете се/оставете съобщение за повече 
информация. Елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.
Oпитайте новите продукти на Mary Kay. По-
дарете си НОВ ЛЕТЕН ИМИДЖ. Безплатни 
консултации: 847 338 8954 -Val. Schedule your 
complimentary makeover today.
ГЛЕДАМ ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО ДЕЦА- 
включително бебета, в просторна къща с двор 
в Mount Prospect. Предлагам домашно при-
готвена храна съобразно предпочитанията на 

родителите и възрастта на детето. Имам дълго-
годишен опит и препоръки. Телфон за връзка: 
773-899-1621, Гери и Вени. 
ГЛЕДАМ ДЕЦА във вкъщи заедно с моето. 
Flexible hours! Schaumburg IL 630 456 5608
DishNetwork, DirecTV. Решение на всеки про-
блем. ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ. Тел. (773) 510-
0592 
За партито във вашият дом; ГОТВЕНЕ, СЕРВИ-
РАНЕ и ЧИСТЕНЕ 773 318 5568 
КОМПюТРИ-ПОПРАВКА, КОНСУЛТАЦИИ, 
уроци-word, exel, power point, internet, email; 
Гражданство-подпълване на документи и уроци 
за тест; Англииски за начинаещи; Driver licence-
писмен тест. Обадете се/оставете съобщение 
за повече информация. Елена и Frances 773-
3660700/847-2171289.
ИЗЧУКВАМ и БОЯДИСВАМ катастрофирали 
коли без застраховка. Цени като в България. 30 
години опит в занаята. Пламен 773 383 2846
РЕМОНТ и ПОПРАВКА на електронни устрой-
ства. Компютри, лаптопи, таблети, телефони и 
др. Отключване на iphone. Инсталиране на соф-
туер, премахване на вируси и др. Тел: 773 253 
5986
Chicago’s Ultimate PARTY PLANNERS. Girls Night 
Out, Guys night out, Bachelorette Parties and more! 
Limos, Party busses, Hotels and Penthouses! At 
Home Pole Lessons, Belly Dance Lessons, At Home 
Spa Services.When you book with VIP Bachelorette, 
we choose any three of the hottest nightclubs 
in Chicago and receive, no cover, express entry, 
drinks and champagne for only $23.00 a person. 
847-288-9398.
ВЕЧЕРЯ в хубав ресторант в downtown Chicago 
и след това безплатен вход за два нощни клуба с 
безплатен коктейл и шампанско – само за $45 на 
човек. Обадете се на 847-288-9398
БЕЗПЛАТЕН estimate за покриви и къщи, по-
вредени от градушки. Ние можем да ви сменим 
покрива, без да плащате нищо. Всички разходи 
се поемат от застрахователната ви компания. 
224-425-8060
Heating & Cooling – РЕМОНТ, СЕРВИЗ, инста-
лиране на отоплителнии охладителни системи 

ТЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ ДЕТЕ в моя 
приспособен за това дом, който се 
намира на Cumberland & Lawrence 
Ave. Имам опит, цена по догова-
ряне. Тел 708 856 7009. 

– furnaces, AC, humidifiers, boilers. Инспекция по 
закупуване на жилище. Замерване на СО. 847 
840 6347 – Тодор
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ: инсталиране на 
standby генератори за вашето спокойствие, ако 
електрическото захранване е прекъснато. 773 
988 2324
КЕШ преди банкрут от кредитни карти дотол-
кова, колкото е кредитната линия на картата. За 
повече информация потърсете Филип: 847 852 
6724
24 часа towing – толвачка. ПЪТНА ПОМОЩ. 773 
563 1200 Пламен
ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА в просторна къща в 
Bensenville, IL (първото предградие на запад от 
O’HARE – Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) Пре-
доставям на децата разнообразни занимания 
през деня, както и домашно приготвени две за-
куски и обяд. Дългогодишен опит. Предоставям 
и препоръки при молба от родителите. 773 931 
8516
HEATING AND COOLING. РЕМОНТ и инсталация 
на всички видове отопление и климатици. Екс-
пресен сервис. Митко. 773 875 2689
УЧИТЕЛКА С ОПИТ и сертификат за Илинойс 
може да се грижи за детето ви в дома си в Пала-
тайн. 708 2533 3383
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в дома ми. $4/час с 
включена храна в цената. Имам опит и живея 
близо до Найлс, Дес Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951
DRIVING SCHOOL Кормуване. Бързо и евтино. 
Тел. 773-807-2422
ПРИГОТВЯНЕ на домашни хляб, баници, торти, 
сладкиши и др. на конкурентни цени. 773 318 
5568 Живка
Изработване на УЕБ САЙТОВЕ, оптимизиране 
за търсачките на вече съществуващи сайтове 
- достъпни цени! Търсете Крис - тел. 773-249-
0525
Tърся ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 2 момченца на 
2 и 1 годинки, oт 9 дo 6, понеделник до петък 
Deerfield. Нина 776 818 8891 
ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Hoffman Estates, 
заедно с моята вночка, която е на 6 година. 
Имам 30-годишен опит като детска учителка. 
Прекрасни условия в близост до плувен басейн. 
За контакт: Mима 847-987-9524 
ПОПРАВКА НА КОМПюТРИ, отстраняване на 
вируси, инсталиране на софтуер. Намираме се 
в Arlington heights, IL. За контакти:847-305-4196 
ПОПРАВКА НА КОМПюТРИ бързо и на ни-
ски цени. Премахване на вируси, поправка на 
лаптопи, инсталиране на software, подмяна на 
hardware, трансфериране на информация. Ка-
чеството е гарантирано. Адрес: 9435 West Irving 
Park, Suite B - C, Schiller Park, IL 60176. Tel: 847 387 
0427
transferi.com - PREPAID PHONE CARDS Online. 
Instantly receive your PIN. For discounts enter 
promo code: VOICE
Timeshore Vacation. Ваканция 2011-2012г в ЛУК-
СОЗНИ КОМПЛЕКСИ в Америка и Мексико за 
4-6 души. Кондо със всички удобства – плаж, ба-
сейн, голф, планина и др. $750 на седмица. Тел 
773 275 8851
Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ в Mount Prospect или 
около него. Живея на Busse и Dempster. Тел 312 
399 5045
Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ. Живея в Skokie. 773 

627 6073
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в къщи заедно с моите.
Schaumburg Il. 630-400-0625
Heating & Cooling- Инсталиране, ремонт, га-
ранционен и извънгаранционен СЕРВИЗ на 
furnaces,A/C, boilers, waterhaters - домашни и 
промишлени. Инсталиране, сервиз и ремонт на 
домашни и промишлени хладилници. Компю-
търна диагностика. 847-922-1677- КАМЕН
Буккийпинг - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ на дос-
тъпни цени. 773-742-6626

Coast to coast
При въпроси, които ви вълнуват или се чувства-
те на кръстопът - вътрешни противоречия, от-
ношения, работа - консултации чрез подредби 
на КАРТИТЕ ТАРО ПО SKYPE - The_magic_of_
Tarot, на български или на руски език. телефон 
: ’359 898 43 66 94
МАТЕМАТИКА за студенти, решаване на задачи 
по имейл. Уроци по Skype. Skype ID: zadachite.
com. email: ave_maria_tania@yahoo.com. Tел за 
контакт +359 52 738090

ПРОДАВАМ

Продавам REEFER 53’, air ride, thermo king , 
1997г. За $5500, телефон : 317 603 3256
2003 FREIGHTLINER COLUMBIA & 1994 
WABASH TRAILER. Truck: 940K miles. 
Engine: Detroit 60 Series. 58” Mid Roof 
Sleeper. 435hp. Transmission: 10 speed. 
Trailer: 53” Dry Freight Van. Air-Ride. Vents. Spare 
Tire Rack. High Cube. 101” wide. Non-transparent 
Roof. Engine overhauled. New tires. Reliable. 
Very clean and well maintained. Ready to work. 
Moneymaker!!! Price: $17,900 телефон : 708 945 
2999
КУПУВАМ КНИГИ на БГ-класика, трилъри, фан-
тастика, езотерика, философски, книги на изда-
телство Бард, Ирис, Хермес, Обсидиан и др. Ако 
имате прочетени книги и искате да ги продаде-
те, на мен вие позвънете. Тел-773 964 2928 

ПРОДАВАМ VW GOLF 2000 YEAR-2000 куб., 
бензин, с четири врати, лети джанти, подгря-
ване на седалките и страничните огледала, CD-
player. Шибидах, зелен металик, сменени наско-
ро  задни амортисьори, предни нови накладки. 
Cell-7739642928
ПРОДАВАМ FORD TAURUS 96 година, зелен, в 
много добро състояние. 120 000 мили, повече-
то части са сменени с нови. $ 1800. За контакти: 
Марин Маринов 773 817 0216.
Продавам АПАРТАМЕНТ в София, 1 ет, кухня, 
стая, хол, баня с тоалетна, парно, тел., в близост 
до Централна гара, трамвай, автобус, училище. 
За контакти 1 917 238 2454 или оставете съоб-
щение.
Продава се АПАРТАМЕНТ в София, кв. Лозе-
нец, до Семинарията. 73 кв. м, тухла. 2003 г. Тел 
224 659 6543
Продавам клининг БИЗНЕС. 312 286 9697 Лъчо

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



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

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

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

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

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

U n i t  #
U S  D O T

I C C
V I N #

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

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

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

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

ВАшАТА ВИзИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
$25 на брой

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

3 месеца
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Софи Маринова щяла да фалира

Министър моли 
ЗА СЕКС В TWITTER

Майката на Софи като кубинка (втората отляво)

Ерик Бесон и съпругата му Ясмин Торжман

Софи Маринова е застра-
шена от личен банкрут. 
Имала сериозни дълго-
ве към познати и банки, 

които трудно ще бъде в състояние 
да върне. Тя имала да връща 40 
хиляди лева на бизнесмени, но и 
значително по-тлъсти суми. Тях 
ромската певица на този етап не 
е в състояние да погаси, пише в. 
„Монитор”. Софи била в изключи-
телно затруднено положение, още 
повече че участията й са се свили 

сериозно. Едва през последния 
месец получила добри оферти, 
но те съвсем не били достатъч-
ни. Само за двете си провалени 
сватби с бившия си любим Дачо е 
пръснала над 100 000 лева.

Сериозни суми отгърмели за 
дрешки, френски парфюми и 
златни дрънкулки. Непрекъснато 
нарастващите нужди на цялата й 
многобройна рода са друго перо, 
което Софи не смогва да покрива. 
Тя впрегнала родата на работа на-

чело с родителите си бай Марин и 
баба Мара, които купонясват като 
кубинци във видеото на нейния 
приятел и сценичен партньор 
Устата „Куба либре”. 

Затова пък според клюката 
на горещата ромка й върви в 
любовта - тя се била хванала с 
млад перничанин, когото ревниво 
криела от чужди очи и най-вече 
от медиите, тъй като не приемала 
връзката сериозно, а като времен-
но приключение.

Френският министър на промишлеността Ерик Бесон изпадна в 
неловко положение, след като помоли жена си да легне с него в 
съобщение в Twitter. 53-годишният политик трябвало да изпрати 
пикантния туит лично до съпругата си Ясмин Торжман, която е с 29 

години по-млада от него. Но вместо това съобщението се появи в публичния 
му профил и беше прочетено от над 14 000 негови последователи в социалната 
мрежа.

Съобщението, изпратено в 11 сутринта, гласяло: „Когато се прибера вкъщи, 
отивам в леглото. Много съм изтощен. С теб ли?” Само няколко минути по-късно 
той разбрал какви ги е свършил и го изтрил, но не и преди то да бъде публику-
вано отново десетки хиляди пъти навсякъде в интернет. По-късно министърът 
съобщил на последователите си: „ОК, забавлявайте се. Имам среща в парла-
мента, за която да се подготвям.” Така и не става ясно сам ли е отишъл после в 
леглото.

Агент 007 брадяса

Митьо Пищова 
се прави на Бонд

10-годишна говори 
10 езика

Даниъл Крейг ще 
е първият брадат 
Джеймс Бонд. 
Актьорът, който това 

лято се ожени за Рейчъл Вайс, 
си пуска брада за ролята в 
Skyfall - 23-ия филм за приклю-
ченията на Агент 007. Продъл-
жението на шпионската лента 
през последните месеци бе 
изправено пред редица пре-
пятствия заради финансовите 
проблеми на големите студиа. 
Въпреки това вече е ясно, че 
дългоочакваната 23-та част ще 
бъде по кината през октомври 
2012 г. Режисьор ще е Сам 
Мендес, а в ролята на злодея 
вероятно ще е Хавиер Бардем.

Поредното 
превъплъ-
щение на 
бизнес-

мена плейбой Митьо 
Пищова е като Агент 
007 Джеймс Бонд. 
На официалната фен 
страница на Пищова 
във Facebook някой 
от неговите почитате-
ли направил забавен 
колаж. Митьо публи-
кувал снимката с гордост и  я представя като поредната „продукция-мродукция 
с моя милост”, направена от потребител с името svesten.

Прилики между  безстрашния филмов агент Джеймс Бонд и безстрашния лю-
бовчия  Митьо Пищова напълно липсват. Въпреки това  главата на скандалния 
„пищов” изглежда достоверно върху костюма на Бонд. До него, както повелява 
историята, е застанала секси мацка, актриса, участвала в един от епизодите за 
Бонд.

Забавното в случая е, че прозвището Агент 007 е изписано много подходящо 
с кюфтета и кебапчета, а както се знае, освен жените другата страст на Митьо 
е здравото хапване. Под  месните  продукти е изписано на английски „Агентът 
идва. И той е гладен!”. 

Според слуховете човекът, спал с хиляди жени (по неговите думи), има мерак 
да се жени шести път и не се отказал да търси поредната си булка. Последната, 
пета, сватба на Пищова не се осъществи, тъй като младоженката избяга, преди 
да се бракосъчетае със своя избраник.

Малката Соня Уанг бе 
призната за най-младия 
полиглот на северозапад-
на Англия заради изуми-

телните си познания, с които впечатли-
ла журито от преподаватели, пише в. 
„Дейли Мейл”. 10-годишното момиче, 
което е родено в Тайван, се преместило 
във Великобритания с родителите си на 
7. По това време тя вече знаела япон-
ски, китайски, английски и родния си 
тайвански диалект на китайския език.

За три години обаче успяла да 
овладее до съвършенство още немски, 
френски, испански и португалски, а сега 
изучава казахстански и уганда. „Уганда 
се учи по-лесно от английския. Може би 
защото има някои сходни думи с тези на 
родния ми тайвански език. Освен това с 
всеки изминал език ми става все по-лес-
но да науча нов. Английският обаче ми 

е любим, защото всички ме разбират, 
когато говоря на него.”

Директорката на училище „Грийн-
банк”, в което детето учи, казва: „Соня 
е много умно и трудолюбиво момиче. 
Тя определено е звезда. Семейството й 
се премести тук, за да й даде възможно 
най-доброто обучение, и ние се радва-
ме, че те избраха нашето училище.”
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Любовни неволи за 
Никол Шерцингер

Травестит избран за 
„Мистър  
София”

Поп звездата Никол Шерцингер и пилотът от Формула 1 Люис Хамил-
тън скъсаха след 4 години връзка. Двамата се разделили, защото 
от много професионални ангажименти изобщо не им оставало 
време да се видят. Люис пътува по света заради състезанията от Ф1, 

а Никол обикновено е в Лос Анджелис и работи като съдия в американското 
шоу X Factor. През юли се появи непотвърдена информация, че двамата са се 
сгодили. Наскоро пък Хамилтън сподели, че с Никол не планират бебе, тъй като 
се опасява, че това ще го направи по-предпазлив на пистата, писаха световните 
таблоиди.

23-годишният Мартин 
Иванов, който само 
преди седмица бе 
избран за най-красивия 

и мъжествен столичанин в конкурса 
“Мистър София” (BG VOICE писа за 
избора му), се оказа травестит със 
свое шоу в специализирано нощно 
заведение, гръмнаха българските бу-
левардни издания. След като новината 
излезе на бял свят, самият Иванов 
призна това и обяви, че това за него 
било просто “част от артистичното му 
амплоа”, пише в. “Всеки ден”. Преди 
три години пък Мартин грабнал и 
титлата “Най-красив гей”, а миналата 
станал втори и в конкурс “Травестит 
№1”. В момента той е по-известен като 
Мис Вероника, а негов голям фен е 
Елза Парини – легендарният варнен-
ски травестит.

Мартин Иванов сам се хвали, че 
кариерата му на нощна звезда е стар-
тирала преди три години. Той все пак 
призна, че не е съобщил на организа-
торите на “Мистър София” за второто 
си “аз”, което вероятно би му създало 
проблем при участието заради хомо-
фобските настроения в България. Все 
пак в правилата за организиране на 
конкурса за най-красив столичанин 
не пише, че в него нямат право да 
участват гейове.

Кой иска зъб от 
Джон Ленън

Вещаят пламенни 
любовни връзки за 
щерката на Саркози

Джон Бон Джоуви 
откри кръчма за бедни

Това е най-странната 
вещ, която някога е била 
продавана. Много трудно 
е да преценим реалната й 

стойност, заявиха представители на 
тръжната къща „Омега”. На 5 ноември 
те ще продават... зъб на Джон Ленън, 
съобщава Би Би Си. Очаква се зъбът 
да бъде продаден за не по-малко от 
11 500 евро. Необичайният предмет 
е бил съхраняван от семейството на 
Дот Джарлет, работила като ико-
номка на Ленън. Той й го подарил, 
за да го даде на дъщеря си, която 
била голям фен на „Бийтълс”. Не се 
изключва възможността по време на 
наддаването цената за зъба на Ленън 
да достигне шестцифрена сума.

Всъщност подобен ексцентричен артикул е пускан на търг, и то в началото 
на тази година. Става дума за чене, носено от Уинстън Чърчил, което бе прода-
дено на търг в Лондон за близо 19 000 евро (16 000 паунда, или 25 000 долара). 
То бе оценявано на около 9500 евро, но бе купено значително по-скъпо. 
Според експерта на аукционна къща „Бонaмс” Лайънел Уилис зъбната протеза 
била направена малко по-хлабава, специално за бъдещия британски премиер, 
тъй като Чърчил имал зъбен проблем още от дете. Да се надяваме, че Джулия ще вземе от 

баща си само ума, а тялото – от мама

Дъщерята на Никола Саркози 
и Карла Бруни ще се казва 
Джулия. Това съобщи щаст-
ливата майка в официалния 

си сайт. “Силно съм развълнувана от 
множеството поздравления, които 
получавам след раждането на нашето 
момиченце Джулия”, написа Бруни. 

Родилката била малко уморена, но се 
чувствала много добре, съобщи пък 
свекърът й Пал Саркози.

Бебето се появи на бял свят на 19 
октомври в 20,00 ч френско време. 
Малката е второ дете за Бруни, която 
има 10-годишен син, и четвърто дете 
за президента, който има трима сино-
ве от предишните си два брака.

Джулия ще се откроява с чар, съ-
блазнителност, чувственост, топлина 
и въображение, пише в. “Фигаро”, 
позовавайки се на прогноза на 
астролога Филип Льопоавр дьо Вел. 
Той изчислил, че роденото под знака 
Везни бебе е с асцендент Телец. Дъ-
щерята на президента на Франция ще 
бъде деликатна и изтънчена личност 
с естествен и омагьосващ чар. Джулия 
ще има пламенни и понякога буренос-
ни любовни връзки преди брака си. 
Но когато се омъжи, това вероятно ще 
бъде брак за цял живот, смята Дьо Вел.

Джон Бон Джоуви откри 
благотворителен ресторант 
в град Ред Банк, Ню Джърси. 

Заведението Soul Kitchen („Кухня за 
душата”) се помещава в бивш автомо-
билен гараж. За създаването му рок 
музикантът и съпругата му Дороти са 
похарчили 250 000 долара. Кухнята 
за душата ще работи на принципа 

„плати колкото можеш”. В менюто не 
са посочени цени. Клиентите, които 
нямат пари, ще плащат в натура чрез 
работа в кухнята или като сервитьори. 
„Става дума именно за ресторант, а 
не за безплатна столова - уточнява 
звездата пред медиите - хамбургери 
и прочие нездравословна храна няма 
да има, а само здравословни блюда, 

приготвени по всички правила на 
кулинарията.”

Soul Kitchen е създаден от благот-
ворителната фондация на музиканта 
за борба с бедността, основана през 
2006 г. Jon Bon Jovi Soul Foundation 
вече спонсорира строежа на 260 
къщи за жители на Ню Джърси с 
ниски доходи.

М
ар

ти
н 

ка
то

 м
ъж

ка
р

…
и 

ка
то

 В
ер

он
ик

а (
вл

яв
о)

 в 
ко

мп
ан

ия
та

 н
а Е

лз
а П

ар
ин

и

Зъб на знаменитост



52

BG VOICE www.BG-VOICE.com

Шведските мюсюлмани планират да построят 
ледена джамия в селото Юкасярви в Лапландия, 
където се намира известният леден хотел на Янг-
ве Берквист. Всяка зима той изгражда комплекса 

с площ от 5500 кв.м с ледени късове от местната река Торне. 
Близо 25 000 души пътуват от цял свят, за да отседнат в ледени-
те стаи от отварянето им в началото на декември до затваряне-
то им през април. В хотела има и ледена църква, в която всяка 
зима сключват брак около 150 двойки, а сега ще се строи и 
джамия. Имамът Махмуд Алдебе, лидер на Шведската мюсюл-
манска асоциация, заяви пред местен вестник, че джамията 
ще даде възможност на туристите да научат повече за исляма. 
Всички, с които говорихме, приеха идеята добре, допълва той.

Филип Киркоров 
ще става татко

Алисия се обясни 
в любов с песен

Мики Рурк 
загърби Сталоун 
и компания

Крум 
сгащен 
как се 
облекчава 
на пътя

В Лапландия вдигат джамия 
от лед

Баба и две внучета – вляво е бившият 
съпруг Киркоров, вдясно – настоящият 

Максим Галкин, който едва  
навърши 33 наскоро

Бар в ледения хотел

Филип Киркоров е намерил жената, която ще 
стане майка на детето му, пише в. „Комсомолска 
правда”. Коя е тя обаче изданието не съобщава, 
нито пък Киркоров дава повече информация 

по темата. Той обяснява пред вестника само, че българска-
та пророчица Ванга му е предсказала, че на 44-годишна 
възраст ще се сдобие с наследник. “Няма да ви разкрия 
кое е момичето, защото се страхувам от хорските уроки”, 
отвръща Киркоров, попитан наистина ли има жена до себе 
си. От интервюто не става ясно дори дали изгората му вече 
е бременна, или засега това са само планове.

Руската звезда с българско-арменски корен е катего-
ричен, че ще пази всичко около бебето в тайна, докато то 
не проплаче на бял свят. Половинката си пък описа като 

„свестен човек” и добави, че няма нищо общо с истерията 
на музикалния бранш. В последните месеци различни поп 
диви тръбяха, че ги е молил да му заделят яйцеклетки, за 
да се сдобие с дете. „Това са абсолютни глупости! Аз съм 
здрав мъж и съм в състояние по нормален начин да реша 
житейските си въпроси”, отрича слуховете той.

В същото време Киркоров признава, че огънят към 
бившата му спътница Ала Пугачова все още тлее. „Защо 
винаги ме питате за нея? Не обичам да обсъждам тази тема. 
За мен тя е изключителен човек и винаги ще я обичам, 
независимо от това как тя се отнася към мен.” “Комсомо-
льская правда” все пак не задава директния въпрос на 
Киркоров дали е гей – слух, който го съпътства от началото 
на кариерата му.

Алисия посвети песен на новата си любов Николай 
Михайлов – бившия на Николета Лозанова – съ-
пругата на нейния някогашен мъж Валери Божи-
нов. Парчето е на английски език и вече се върти 

в интернет. Това обаче вбеси както певицата, така и екипа 
на музикалната компания, тъй като клипът не е завършен и 
появата му във виртуалното пространство станало без тяхно 
знание.  

„Това е само демо вариант на англоезичната песен. Не мо-
жем да ви кажем обаче как и по какъв начин някой го е качил 
в интернет”, заявиха от „Ара мюзик” пред онлайн изданието 
“Сигнал”.  Самият Ники Михайлов обаче останал приятно из-
ненадан, когато любимата му го изненадала с песента. „Ники 
е много щастлив от жеста на неговата половинка. Той вече 
си е качил песента на телефона. Даже мобилният му звъни 
с изпълнението на Алисия”, издадоха близки до вратаря на 
националния отбор и холандския „Твенте”.

Актьорът 
Мики Рурк, 
който 
трябваше да 

участва във втората 
част на „Непобедимите 
II” редом до Силвестър 
Сталоун, Джейсън 
Стейтъм, Арнолд 
Шварценегер и др., 
които снимаха у нас, се 
отказа от ролята си в 
продукцията, съоб-
щават американските 
медии. 

59-годишната звез-
да, който в първата 
част се превъплъти в 
образа на Тул, няма 
да застане пак пред 
камерите, тъй като 
смята предложения му хонорар за малък. Затова и Мики 
обмисля отправените му предложения за други ленти. 
Според редица издания той вече води преговори за 
роля в Seven Psychopaths, където може да си партнира с 
Колин Фарел, Сам Рокуел и Кристофър Уокън.

И звездите имат човешки 
нужди. Сайтът Hotnews.
bg, публикува снимки на 
попфолк певеца Крум, които 

е свалил гащи и се облекчава някъде по 
пътищата на родината. От сайта обяс-
няват, че са получили фотоса от свои 
фенове. Но не издават кой е щракнал 
Крум и дали това не е поредната му ре-
кламна проява. Крум е известен с това, 
че наема различни агенции, които да 
му организират уж случайни фотосесии 
с момичета, които после да разпращат 
анонимно по списания и вестници като 
папарашки снимки.

Последният слух свързваше Крум с 
едър мъжкар, с когото често е бил заси-
чан на газстанция. А предпоследният – 
с Миро от бившия вече дует “КариZма”.
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Свирепи зверове бродят 
из източен Охайо

Българин с тяло 
№1 в света

Шаде отива в 
България с 20 тира 
техника

Десетки опасни животни, сред които 
лъвове, тигри, пантери и мечки гризли, 
избягаха от ферма в Охайо и се радват на 
свободата, след като собственикът й бе 

намерен мъртъв. Окръжният шериф на Мъскин-
гъм Мат Лъц обяви, че до момента неговите за-
местници са успели да застрелят 25 от общо 48-те 
животни, избягали от клетките си край Зейнсвил, в 
източната част на щата. Властите препоръчаха на 
местните жители да останат по къщите си и преду-
предиха, че училищата може да са със затворени 
врати. „Това са диви животни, които виждате в 
телевизионните предавания за Африка”, напомни 
Лъц. Причината за смъртта на собственика на фер-
мата Тери Томпсън обаче все още не е ясна. Свиреп звяр

Българският студент Богомил Брезин, победител в „Менхънт България 
2011”, спечели титлата „Мистър Физика” на световния конкурс „Мис-
тър Менхънт Интернешънъл” в Южна Корея. Званието се присъжда 
на модела с най-перфектно тяло.

Младежът е на 19 години и учи „Стопанско управление” в Лесотехническия 
университет. С културизъм се занимава от 5 години. На конкурса в Сеул той 
бил най-младият, най-високият, най-тежкият, но и най-атлетичният. Участници-
те били от 50 страни от различни континенти.

„Първото нещо, което направих, след като се прибрах, беше да се наспя цял 
ден. Скапваха ни от ранно ставане. В 7 вече си облечен и се почват едни де-
филета, репетиции, фотосесии. В хотела се прибирахме в 22.30 и моментално 
заспивахме. Никой нямаше сили за дискотеки и какъвто и да е нощен живот”, 
сподели пред „Монитор” победителят.

Петдесет-
членен 
екип ще 
съпро-

вожда Шаде по 
време на престоя и 
концерта й в София 
на 27 октомври. 
Заедно с тях в бъл-
гарската столица 
ще акостират и 20 
тира със сценична 
техника, съобщиха 
организаторите. 
Част от техниката 
е впечатляващи-
ят подиум с хидравлични платформи, включващ и огромен екран по цялата 
му дължина. Феерични австрийски завеси ще обграждат сцената от двете й 
страни. Върху тях ще бъде прожектирана забележителната мултимедия, дело 
на талантливата световно известна Софи Мюлер. 

Шаде пристига в София заедно с диджея Рос Алън. Англичанинът е част от 
екипа на мегазвездата и я придружава по време на цялото й европейско турне. 
Алан ще представи един изпълнен с ритъм и разкошни мелодии диджей сет, 
който ще подготви публиката за уникалното шоу на Шаде.

Азис реши да отвърне на руснаците, след 
като преди около месец неговият клип 
към песента „Мразиш“ стана голям хит в 
Русия, но бе осмян в няколко тв програ-

ми там. Костинбродският славей, чиято различна 
сексуална ориентация и външност предизвикаха 
злобни коментари от руските водещи, насоли техни-
те сънародници, че се продават за жълти копейки. „В 
Москва се намира паметникът на Кирил и Методий. 
Зад една от станциите на метрото е. Зад него се 
продават момчета. Войничета от руската армия. 
Купуваш ги и ако искаш, можеш ядрени опити да 
правиш с тях. Продават се на богати чичковци. Там е 
една пиаца”, изригна Азис в шоуто на Венета Райкова 
„Горещо” миналата събота. Азис все пак призна, че 
славата в Русия го споходила неподготвен. „Завари 
ме по бели гащи, както се казва. Много ми е стран-

но. Тези хора – руснаците, се държат така, сякаш за 
пръв път виждат, да го наречем, различен човек. Но 
пък всичко ми излезе безплатно. Ако трябваше да 
плащам за всичко това, щеше да ми струва около 
два милиона евро. Толкова струват осем минути в 
национален руски ефир. Сега, ако питате в Русия 
едно деветгодишно дете „Кой е Азис?”, всички знаят”, 
каза още Васил.

За него било сложно да разбере реакцията на 
руските телевизионни водещи. Той даде пример с 
лесбодуета „Тату”, който пее на една сцена заедно с 
държавния военен оркестър на Русия, но срещу тях 
няма злобни коментари. „Аз съм живял с руснаци 
под един покрив, ял съм с тях... Но голяма част от вас 
живеят още в комунизма. Махнете Сталин от вас, той 
отдавна умря!”, апелира прочувствено Азис с надеж-
дата изявлението му да стане популярно и в Русия.

Азис към руснаците: 
ВАШИТЕ ГЕЙОВЕ СЕ ПРОДАВАТ ЗА СТОТИНКИ
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18-годишна загадка обгръща 
края на яхтата „Елпида“
Все още няма обяснение как през ноември 1993 г. край бреговете на 
Турция изчезна лидер на СДС. С него трябваше да бъде и Едвин Сугарев...

През ноември 1993 г. от 
бургаското пристанище 
на неколкодневна раз-
ходка до Турция потегля 
яхтата „Елпида”. На борда 
й са все известни за вре-

мето си личности, някои от които и до ден 
днешен - Едвин Сугарев, Дончо Папазов, 
фоторепортерът от вече несъществува-
щия орган на СДС - вестник „Демокрация”, 
Светлана Бахчеванова, лидерът на СДС – 
Бургас, Оник Читакян, синът му Леонид и 
неговият приятел Тодор. Макар посоката 
да е Истанбул, всички тайно се надяват, че 
ще успеят да стигнат до Малта. Читакян 
е архитект на бургаския фар. Той е стар 
ветроходец и леководолаз и им е обещал 
най-романтичното пътуване в живота им. 
Почти две десетилетия по-късно „Елпида” 
все още не се е завърнала от последния 
си рейс. Тя бе изхвърлена край бреговете 
на Турция, а тайната за съдбата на двама 
членове на екипажа й така си остана 
неразкрита.

Последни топли дни преди зимата на 
1993. Шестимата на „Елпида” с нетърпение 
чакат отплаването от бургаското прис-
танище, след като датата на тръгване е 
отлагана вече три пъти. Всеки има своя 
мотив да е на борда: тогавашният депутат 
и прочут от ерата на комунизма морски 
лъв Дончо Папазов иска да си припомни 
славните минали години на пътешествия 
и е запалил за идеята жена си Светлана 
(тя почина впоследствие от рак – б.а.). 
Едвин Сугарев сам по себе си е авантю-
рист, но този път е решил да се измъкне 
за малко от парламента, където съвсем 
скоро предстоят тежки битки за съдбата 
на правителството. Леонид за първи път 
ще помага на баща си в толкова дълъг 
рейс. Любопитството пък тласка Тодор да 
се качи на яхтата, макар че няма никакъв 
опит в морето.

В свидетелството за еднократен преход, 
издадено от Държавната инспекция по 
корабоплаване, е записано, че яхтата 
тип „Картер-30”, полско производство, е 
оборудвана с един спасителен кръг, седем 
спасителни ризи и червени сигнални 
ракети. В последните няколко реда на 
документа яхтмените са изрично преду-
предени да не се отдалечават на повече от 
10 мили от брега.

След два дни на безветрие яхтата търси 
пристан в порт Царево, още повече че 
това е и постоянната местостоянка на 
„Елпида”. Внезапно се появява силен вятър 
и Читакян решава да се приютят на неофи-
циалния пристан на ЦСКА в Китен. Оттам 
с кола Оник се връща до Бургас, за да 
вземе от службата си двигател, който ще 
им трябва за преодоляване на течението в 

Божидар Божков
bojkov@bg-voice.com

Босфора. През това време политическата 
криза в страната се задълбочава и депу-
татите сериозно се колебаят дали да не се 
върнат, за да дадат рамо на колегите си в 
парламента. След кратко колебание те все 
пак слизат на брега. 

Това решение им 
спасява живота.

Оттук нататък следва разказът на Тодор, 
който години след случилото се реши да 
сподели тази странна история. На 9 ноем-
ври „Елпида”, оборудвана с двигателя и с 
понамаляла компания, поема към Турция. 
Двигателят обаче се поврежда още в 
самото начало. В неизправност се оказва 
и почти цялата техника на борда: радио-
станцията приема, но не може да предава, 
а сателитният навигатор не иска да се 
свързва с нито един спътник. Въпреки тези 
перипетии „Елпида” се добира до Истанб-
ул. Тук Оник, Леонид и Тодор изкарват 
няколко дни.

Целият ден на 15 ноември преминава 
в усилия „Елпида” да бъде отблъсната от 
Босфора. Течението е силно и връща съда 
с миля и половина навътре в протока. 
Тримата се принуждават да молят местен 
рибар да ги изтегли на място, където няма 
вятър. На следващата сутрин други турски 
рибари помагат на яхтата да се изтегли на 
около 4 мили на изхода за Черно море. 
Около обед обаче духва югозападен 
вятър. Времето се влошава. Това все още 
не обезпокоява групата, още повече че 
надвечер течението спира. През това 
време на вахта е Тодор. Преди изгрев 
слънце времето отново се влошава. Духа 
североизточен студен вятър и Тодор, при-
теснен, събужда другите двама. Решават да 
се връщат, но лодката става неуправляема 
и не може да следва обратния курс към 
Бургас. Тримата сменят голямото платно с 
по-малко, щурмово. Оник поема управле-
нието и води яхтата близо до брега. Към 
осем часа момчетата вече си мислят, че са 
в района на Резово, и 

отчаяно търсят 
българския бряг

След два часа борба с насрещния вятър 

всички имат чувството, че стоят на едно 
място. Оник решава да се върнат обра-
тно към Босфора, за да се скрият в някое 
пристанище, може би Мидия или Иниада. 
В 12 часа „Елпида” се разминава с кораб, 
чиито опознавателни знаци не се виждат, 
но затова пък ясно си личат спасител-
ните лодки по борда. Тодор предлага да 
изстрелят сигналните ракети, но идеята е 
отхвърлена от Оник. После на момчето му 
прилошава и то слиза в едно от помеще-
нията на каютата. Така в лошото време, без 
да усетят, подминават Мидия. Вятърът се 
засилва още повече. По някое време То-
дор чува викове за помощ. Когато изтичва 
горе, разбира, че Оник е паднал зад борда. 
Никой от тримата в този момент не е бил 
със спасителна риза.

Читакян все още се вижда във водата, 
но се отдалечава много бързо и вече 
е на около 150 метра от тях. Двамата 
искат да свърнат към него. В този момент 
щурмовото платно се изхлузва и яхтата 
става неуправляема. Вълните стават все 
по-високи и след третата Оник се изгубва 
окончателно от погледа. Брегът е съвсем 
наблизо. Лео крещи на приятеля си да 
бяга за спасителни ризи. В един момент 
и двамата се опитват да ги измъкнат от 
каютата. Миг по-късно се опитват да си ги 
нахлузят направо върху дрехите, но вълна 
ги поваля във водата. Температурата е 
около 8-10 градуса. Разстоянието до брега 
е около миля и половина.

Тодор е трудно подвижен. Пред себе си 
вижда своя приятел, който е съвсем близо 
до пясъчната ивица. За около 15 минути 
Тодор успява да изпълзи на сухо. Място-
то удивително му напомня плажа около 
Дюни. Силният студен вятър го е вкочанил 
напълно и не му позволява да се изправи, 
за да потърси с поглед яхтата. Съвсем 
наблизо проблясват покривите на къщи от 
някакво село. До тях се виждат богаташки 
вили. С пълзене той успява да се прибли-
жи до една от тях. Чупи прозореца и влиза 
вътре.

Във вилата няма 
никой.

Електричеството не е включено, а теле-
фонът не работи. В едно шкафче намира 
чорапи, в друго - аспирин. Открива чети-

ри-пет одеяла, с които се завива, и зъзне 
четири-пет часа, докато заспи.

Около 18 часа на 17 ноември телефонен 
звън нарушава спокойствието в дома на 
сем. Читакян в Бургас. Единственият човек 
по това време там е съпругата Таня. Някой 
на развален български търси съпруга 

й Оник. Гласът идва от полицейския 
участък в турското село Ялъкьой. Той се 
опитва нещо да каже, но така и не успява 
и затваря телефона. Час преди това хора 
от селото са намерили яхтата „Елпида”, 
изхвърлена на пясъка близо до ресторан-
та на Ялъкьой. Пристигналите веднага от 
полицейския участък жандарми откриват 
в каютата международните паспорти на 
Тодор и Оник. На другата сутрин пазач 
намира вече позатоплилия се Тодор, който 
остава учуден, че приятелят му не е открит. 
В лодката липсват международният му 
паспорт и коженото му яке. Оказва се, че 
турските жандарми са поразбутали каюта-
та за оръжие. Момчето веднага е отведено 
за разпит. Турците особено се интересуват 
що за арменци са Оник и синът му и дали 
знаят турски език.

Турската връзка
Родът Читакян води назад във времето 

към дебрите на Анадола. През XIX век 
прадядото на Оник се преселва в Истанб-
ул, където даже открива златарски дюкян 
на „Капалъ чаршъ”. Магазинчето е все още 
запазено и правнукът не забравя да го 
посети по време на разходката из ориен-
талския базар.

Оник често споменава в компании, че 
преди години родителите му са били за-
точени в Белене покрай процесите срещу 
членовете на националистическата армен-
ска организация „Дашнак”. След убийство-
то през 1982 г. на турския консул в Бургас 
Бура Суюлкан Оник обича да разказва 
пред приятели, че знае доста неща около 
атентата. Той споделя, че в последните 
дни около консула, който не таял особени 
симпатии към арменците, се навъртал 
техен сънародник на име Арман. След 
убийството тайнственият Арман изчезва 
безследно. Отговорност за покушението 
поема арменската организация „Ас сала”.

В турския участък на Ялъкьой трескаво 
се интересуват дали Тодор знае нещо за 
връзки между Оник и хората на „Ас сала”. 
Питат го случайно ли е решил да разбие 
точно тази вила, в която е намерил под-
слон в нощта на крушението. Постройката 
се оказва собственост на заможен индус-
триалец. Няколко дни по-късно момчето 
е пуснато. Бреговите власти издирват 
безуспешно цяла седмица телата на Оник 
и сина му Леонид. От тях няма и следа. 
Специалисти от спасителната станция в 
Карабурун, близо до Ялъкьой, твърдят, 
че в този район морето винаги изхвърля 
жертвите си до 28 часа. Само че от двамата 
няма и помен. Загадка е какво се случва 
с Лео. Той е бил само на метри от брега. 
Освен това е имал на гърба си спасителна 
риза, която успял да навлече в последния 
момент. С нея няма как да потъне в какво-
то и състояние да е.

Два пъти баба Ванга е посещавана 
заради изчезването на Оник и сина му. 
Първия път при нея ходи Едвин Сугарев. 
Пророчицата казва, че двамата са живи. „Те 
са живи. Може да са ги отвлекли. Все един 
ден ще се върнат. Знам го със сигурност”, 
повтаря вече две десетилетия и Таня Чи-
такян. Можете да я срещнете надвечер да 
върви из центъра на Бургас. Попрегърбе-
на от дългото очакване, навела замислено 
глава, но вярвайки, че пак ще види своя 
съпруг и сина си живи и здрави.

Дончо Папазов

Яхтата „Елпида“



ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.BG-VOICE.com, 
в горният ляв ъгъл ще намерите бутон „Получавай BG VOICE у дома“, 
кликнете върху него и попълнете формата.

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста  и чек или мъни 
ордер до: Bulmedia Group, 1216 S New Wilke Rd, Ste #410, Arlington 
Heights, IL 60005

Адрес за получаване:
(попълнете данните си на английски)
Име:  ....................................................................................................................................
Тел:  ......................................................................................................................................
е-майл  ...............................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Днешна дата: ...................................................................................................................

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

Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410 Arlington Heights, IL 60005
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