
BG мафия бос се призна за
виновен във Вегас
Той и бандата му в афера за над 
2.3 млн. долара » на 14

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Безплатно устройство  
за BG телевизия? 

КаК - на стр. 5

17-24 февруари 2011

2

www.BG-VOICE.com

BG VOICE

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

Братя Галеви с присъда от 
общо 12 години » на 4

По-строги правила за слънчевите масла

Евродепутатът Антония Първанова 
поиска да вземат лиценза на аеропорта 
като наземен оператор » на 5

Дами гасят цигари върху лика на 
Ал Капоне » на 20

Повечето от мазилата в САЩ не предпазват от опасните UVА 
лъчи, които причиняват рак » на 36

Проверяват летището в София 
заради кражбите от багажа

Българин се върна от САЩ 
и отвори бар „Чикаго”

„Американската мечта днес 
е недостижима” » на 10

Българин съди САЩ 
за зелена карта » на 9
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Няколко присъди от последните часове направо ме 
карат да си мисля, че българското и американското 
правосъдие са в някакъв синхрон.

Първо, в Лас Вегас соченият за бос на българската 
мафия там Димитър Димитров се призна за виновен 
и вероятно ще получи съвсем символична присъда 
след сделка с прокуратурата. Всичко за обвиненията 
към него и процеса може да прочетете на страница 
14.

Малко преди да завършим този брой пък стана 
ясно, че митичните дупнишки бизнесмени, известни 
като братя Галеви, получават общо 12 години зад 
решетките. И то след като Апелативният съд тотално 
обърна предишната им оправдателна присъда. Дали 
ще влязат зад решетките обаче може да научите на 
страница 4.

А за тоталната симбиоза между американските и 
българските власти става ясно от информацията как 
ФБР притиска свидетел срещу обвинен в корупция 
митнически шеф в България. Свидетелят ще дава 
показания чрез видеотелефон оттук, след намесата 
на американските власти. Как ще стане това може да 
прочетете на страница 13.

Лятото вече започна и ако за вас това означава 
пътуване до Родината, може да сте малко по-спокой-
ни, че подаръците за вашите близки и приятели ще ос-
танат в куфара ви. Евродепутатът Антония Първанова 
вдигна такъв шум за кражбите от багажите на софий-
ското летище, че се очаква да сложат още камери там 
за да следят как се товарят куфарите ни. Всичко по 
темата – на страница 5.

Ако пък лятото ще ви отведе на някой от амери-
канските плажове или басейни, имайте предвид ново 
съобщение от здравните власти – етикетите по масла-
та за предпазване от вредните слънчеви лъчи са под-
веждащи и ви дават фалшиво усещане за сигурност. 

Какво трябва да знаете и как да се предпазите този 
сезон на плажа, може да разберете на страница 36.

Ако пък лятото е време за работа – възползвайте 
се от момента да разширите бизнеса и клиентите си с 
реклама в BG VOICE. Само през месец юли тече нашата 
специална промоция със 100% бонус. Което ще рече, 
че ако купите 6 месеца реклама в BG VOICE, получава-
те цяла година присъствие на страниците на най-
предпочитания вестник за българите в САЩ и Канада. 
Всичко за промоцията може да научите на страница 7.

И накрая да отбележа, че нашата рубрика „Наблю-
дател” се трансформира в БЛОГ. Там вече ще намирате 
познатите текстове на Христофор Караджов, както 
и на много други журналисти по актуалните теми на 
деня. Ще се радвам, ако там попадат и вашите мнения 
по темите, които ви вълнуват. Изпращайте ни ги на 
newsroom@bg-voice.com.

Приятен уикенд и ако сте пропуснали фойерверки-
те за 4 юли, вижте най-красивите на страница 28.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Присъди

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 
Офис на Polina service
4833 North Talman 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
НОВО  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
НОВО 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
НОВО 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
НОВО 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
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

NeW YoRK, NY
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 
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

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
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BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Любомира Кривулева | Николета Кравченко | Невена Ге-
оргиева | Силвия Шатърова | Христофор Караджов | 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

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.
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В изненадващ обрат на съ-
дебната история дупниш-
ките бизнесмени Пламен 
Галев и Ангел Христов, 
по-известни като братя 
Галеви бяха осъдени на 

общо 12 години 
затвор в сряда. 

Софийският 
апелативен съд 
отмени оправда-
телните присъди 
на Окръжния съд 
в Кюстендил и 
присъди 7 години 
лишаване от сво-
бода за Галев 
и 5 години за 
Христов. Те 
бяха призна-
ти за виновни 
за участие в 
организира-
на престъп-
на група, 
занимаваща 
се с рекет 
и принуда. 
Съдът призна 
Пламен Галев 
за ръково-
дител на 
престъпната 
група и освен по-тежката присъда 
разпореди и конфискация на 1/3 от 

имуществото му. За Ангел Христов 
магистратите отсъдиха конфискация на 
1/4 от имуществото му. Променени са 
и присъдите на почти всички останали 
подсъдими.Така Апостол Чакалов-Тоци 
получава четири години затвор вместо 

година и четири 
месеца, присъдени 
му от Кюстендил-
ския окръжен съд. 
Георги Градевски 
беше осъден 
условно на година 
и шест месеца, а 
Георги Блатски 
получи три години 

и шест месеца 
затвор за 
нанасяне на 
средна телес-
на повреда. 
Владимир Ан-
гелов-Стъкле-
то ще трябва 
да лежи че-
тири години. 
Апелатив-
ните съдии 
потвърдиха 
оправдател-
ната присъда 
на последния 
подсъдим по 

делото Красимир Оков. По-рано през 
деня прокуратурата поиска 10 години 

затвор за братя Галеви. Двамата отка-
заха да коментират решението на съда. 
Присъдата може да бъде обжалвана 
пред Върховния касационен съд.

На първа инстанция Кюстендилският 
окръжен съд под председателството на 
съдия Мирослав Начев на 4 ноември 
2010 г. постанови оправдателни при-
съди за Пламен Галев и Ангел Христов. 
Ефективни присъди от по 1 година и 
4 месеца лишаване от свобода бяха 

наложени за Апостол Чакалов-Тоци и 
Владимир Ангелов-Стъклето. Георги 
Градевски бе осъден на пробация за 
срок от 6 месеца, а Георги Блатски 
получи условна присъда от 1 година. 
Прокуратурата протестира присъдите 
пред по горната инстанция. Заседание-
то в края на юни бе отложено, след като 
един от гражданските ищци Антонио 
Якимов подаде молба. Причината беше 
високо кръвно налягане.

BG ТеЛеГрАФ
БСП и ДПС внасят вот на недоверие 
за антикризисната политика

БСП и ДПС ще внесат вот на недоверие 
за провала на антикризисната поли-
тика на правителството. Това съобщи 

лидерът на червените Сергей Станишев.  
„Управляващите ги чакат четири вота - два 
вота от опозицията и два от българските 
граждани на предстоящите президентски 
и местни избори“, отбеляза експремиер-
ът.  Според него има основания за вот за 
цялостната политика, какъвто искат от ДПС, 
и такъв ще има. Тактически обаче не искали 
да оставят управляващите на спокойствие 
твърде дълго време. 

Според правилника на парламента, ако се поиска вот на недоверие за цялостна поли-
тика, в следващите шест месеца не може да се внася друг вот. 

„Затова се договорихме първият вот на недоверие, който ще бъде внесен, да бъде за 
провала на антикризисната политика и последиците за българските граждани", аргумен-
тира се лидерът на БСП. 

“Това са наглеци, да искат вот на недоверие, като знаят възможностите си“, коментира 
премиерът Бойко Борисов във вторник. “БСП, ДПС и „Синята коалиция” искат да разбият 
държавата в момент, когато ние правим пътища, пречиствателни станции и усвояваме в 
пъти това, което са им спрели като финансиране, посочи министър-председателят, който 
откри рехабилитирана 12-километрова пътна отсечка между Перник и Брезник. 

Във вторник „Синята коалиция” не се разбраха как точно ще гласуват на предстоящия 
вот, но първоначалната им позиция беше, че няма да гласуват „за”. 

Първанов поиска властта
Президентът Георги Първанов даде заявка за 

участие в политиката и след края на мандата си 
като държавен глава. "Ще имате възможност да 

гласувате за мен и след януари 2012 г.", заяви Първанов 
на среща с хора от Търговище. Бях решил да отида на 
задните редове, но към днешна дата смятам, че трябва да 
остана в активната политика, каза  още той. Гражданска 
структура като АБВ след изборите през есента трябва да е 
катализатор на по-широка коалиция и стимул за развитие 
на нова коалиционна култура, обясни Първанов. За мен 
сега е важно да приключа мандата така, че да запазя авто-

ритета на институцията, допълни той. Първанов сподели, че се надява наследникът му да 
е по-добър от него. Следващият държавен глава трябва да е четящ, много компетентен, 
да е лидер и да има силен експертен екип, обобщи президентът

Прокурори предлагат по-леки 
наказания за пияни шофьори
Шофирането в пияно състояние вече да не 

е престъпление. Това предлагат прокуро-
ри в пакет от предложения за промени в 

Наказателния кодекс. Въпреки зачестилите случаи на 
инциденти с пияни шофьори обвинителите искат да 
се повишат промилите алкохол, заради които още се 
влиза в затвора. В момента всеки, карал кола с над 1,2 
промила алкохол, без да е причинил вреди или ката-
строфа, се наказва с до една година затвор. Прокуро-
рите предлагат затвор само ако промилите са над 1,8, 
а иначе да се налага и отнемане на книжката за дълъг период, минаване на психотестове 
и завишаване на застраховката. Срещу предложенията обаче се обяви вчера правосъд-
ният министър Маргарита Попова, която заяви, че случаите на употреба на алкохол сред 
шофьорите са епидемия. 

Предложенията на обвинителите са част от промените в НК, които работна група в 
Министерството на правосъдието вече събира. 

Рокфелер купи Mall of Sofia
В навечерието на рождения си ден Mall of 

Sofia получи необичаен подарък – нов 
собственик. Търговският център, който на 

9 юни навърши пет години, е пред продажба на 
фонда Europa Capital, част от Rockefeller Group, 
съобщава „Капитал”.

Всъщност подаръкът е за продавачите - GE 
Real Estate и Avestus Capital Partners, които от 

няколко години опитват да излязат от инвестицията. Цената, на която го направиха – 
малко над 100 млн. евро по официални данни, е повече от добра предвид свития пазар 
на имоти. Срещу парите си обаче купувачът получава първокласен актив – най-успешния 
търговски център в София, при това с дългосрочно гарантирана доходност от наемни 
договори.

Сн.: Надежда Чипева, ”Капитал”

Братя Галеви с присъда от общо 12 години

"Братя Галеви са много високо 
във властта и не оставят нищо 
ненаказано. Заплашваха да 
убият майка ми и баща ми, но 
те вече бяха починали. Надя-
вам се да влязат в затвора, 
където им е мястото", каза 
Антонио Якимов. Той е сред 
пострадалите. Твърди, че 10 от 
хората на Галеви са го пребили.

Пламен Галев (вляво) и Ангел Христов очакват решението на съда.

Сн: Ивайла Дончев/”24 часа”
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Евродепутатът Антония Първанова 
поиска да вземат лиценза на 
аеропорта като наземен оператор

Властите в България про-
веряват „Летище София”, 
след като евродепутатът 
Антония Първанова 
поиска да бъдат отнети 
правата на държавната 

„Летище София” ЕАД като наземен 
оператор по обслужването на полетите. 
Причината е много кражби от багажите 
на пътниците според Първанова.

„Аз предлагам временно да се сус-
пендира лицензът, докато от летището 
предложат пакет от мерки. Те са три 
наземни оператора, така че обслуж-
ването на пътниците няма да спре", 
каза Антония Първанова и допълни, че 
изготвянето на мерките е въпрос на 24 
часа.

Жалбите за нарушаване целостта на 
багажа към наземен оператор "Летище 
София" ЕАД от началото на годината 
до края на юни са 10, съобщиха от 
аеропорта. Според заложените норми 
стандартите са 3-5 на 1000. За „Летище 
София” показателят е 2 на 10 000. От 

жалбите само една трета са били за 
държавния оператор, казаха неофици-
ално източници от летището.

В багажния 
сектор на 
аеропорта има 
23 камери, а 
служителите 
преминават и 
през метар-де-
тектор.

Според 
Първанова 
обаче кражби-
те от багажа 
са сериозен 
проблем, 
който притес-
нява пътниците. „Става въпрос за много 
сериозни кражби, а не за чифт обувки. 
И чифт обувки могат да бъдат проблем 
за отделния пътник. И за човека нещата 
са неприятни, защото той се чувства 
омерзен от интервенцията в багажа му. 
Могат да му бъдат взети неща, които са 

му важни или необходими”, обяснява 
позицията си евродепутатът.

Според нея нещата стават по-сериоз-
ни при карго 
товарите. 
„Имам инфор-
мация от хора, 
работещи на 
летището, че 
се плаща, за 
да работиш 
точно на бага-
жа. Това вече 
прилича на 
организиран 
канал”, казва 
Първанова. Тя 
подозира, че 

ако нещо може да се извади от багажа, 
то може и да се сложи, което пред-
ставлява опасност за националната 
сигурност.

На софийското летище освен държав-
ната фирма с наземно обслужване се 
занимават още две - швейцарската "Су-

испорт" и гръцката "Голдеър Хендлинк". 
Въпреки това, ако „Летище „София" оста-
не без лиценз, на практика трафикът ще 
бъде парализиран, тъй като то работи с 
65 превозвача, а другите две обслужват 
общо 15.

"България Ер" е ангажирана самосто-
ятелно със сигурността на перонното 
обслужване на самолетите си. "Летище 
София" не носи отговорност за багажи-
те, обслужвани от другите оператори.

Министърът на транспорта Ивайло 
Московски каза, че е назначил провер-
ка по сигнала за кражби от багажите. 
Тя е започнала във вторник сутринта и 
трябва да приключи до седмица.

Московски ще изчака проверката и 
ако тя констатира нередности, щял да 
вземе всички необходими мерки. Той 
за пръв път получавал такъв сигнал и 
реагирал веднага.

Преди няколко дни той уволни пре-
дишния директор на аеропорта, но това 
нямало нищо общо с кражбите, каза 
още Московски.

Проверяват летището в София 
заради кражбите от багажа

Антония Първанова
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До края на юли Алексей 
Петров казва ще се издига 
ли за президент

ГЕРБ залага на стари 
муцуни за кметове

Около 2,1 млн. лв. ще струва на данъкоплатците провеждането на мест-
ния и президентския вот в секциите зад граница. Това прогнозират във 
финансовото министерство на база разходите за последните избори 
преди две години. За да осигури вота и на българите в чужбина за 

парламентарните избори през 2009 г., правителството отпусна 1,5 млн. лв. Тъй като 
сега ще се гласува едновременно за местна власт и президент, се очаква сред-
ствата да са малко повече. Като цяло гласуването ще струва на хазната 26 млн. лв., 
обяви в началото на юли финансовият министър Симеон Дянков. Според него това 
не са много пари. В сумата влизат парите за заплати на ЦИК, изборни книжа, кутии, 
печати, протоколи, охрана на МВР, както и за две министерства – на външните ра-
боти, което ще пренасочи средствата за секциите в чужбина, и на отбраната, което 
ще се погрижи за вота на офицерите.

Соченият за бос на престъпната 
групировка “Октопод” Алексей 
Петров ще обяви до края на 
юли дали ще издигне канди-

датурата си за президент на предсто-
ящите избори. Това съобщиха членове 
на Инициативния комитет “Движение 
и екипност”. Комитетът бе създаден от 
обществени фигури от страната точно за 
да издигне Петров за вота.

Според източници на BG VOICE това 
ще стане още до края на тази седмица, 
когато ще бъде обявено и името на евен-
туалния кандидат за вицепрезидент.

От “Движение и екипност” намекнаха, 
че са в преговори с подалата оставка 
съдия Душана Здравкова евентуално тя 
да се кандидатира като вице на Петров. 
Здравкова бе основател на ГЕРБ и за кратко – евродепутат от партията.

Преди време Трактора бе обявил, че ще се кандидатира само при условие че 
и Борисов се включи в надпреварата като кандидат за „Дондуков” 2. В началото 
на май той потвърди, че е част от кандидатпрезидентски екип, който на този 
етап се състои от трима души. „Оттук нататък единствено и само екипното от-
ношение ще определя нашето поведение. Този екип ще се развие вероятно до 
седем членове и когато преценим за най-подходящи времето или момента, ще 
обявим кой от този екип в каква позиция ще бъде институционализиран“, заяви 
Петров в Стара Загора на 3 май. Тогава Трактора обеща, ако неговият екип бъде 
избран в президентството, да инициира свикването на референдум за промяна 
на конституцията и избори за Велико Народно събрание, което да гласува нов 
основен закон на страната.

ГЕРБ издигна 27 настоящи 
свои кметове за нов мандат, 
петима депутати, четирима 
областни управители и три-

ма зам. областни управители. Име-
ната на общо 48 кандидати бяха 
обявени на пресконференция от 
шефа на предизборния щаб на партията Цветан Цветанов. Сред тях са настоящият 
градоначалник на Бургас Димитър Николов, в Добрич отново издигат досегашния 
кмет Детелина Николова, а в Русе - областния управител Пламен Стоилов.

На мястото на Светлин Танчев от ГЕРБ, който в момента е кмет, партията номи-
нира депутата Живко Тодоров. Цветанов обясни, че Танчев сам пожелал да не 
участва повече и да се оттегли от политиката. Тодоров е 30-годишен и най-голя-
мата му заслуга е сплотяването на старозагорската структура на партията според 
Цветанов.

В Пловдив фаворит на ГЕРБ е областният управител Иван Тотев. Цветанов 
посочи като голяма политическа грешка подкрепата на предишните избори на 
кандидата от ВМРО Славчо Атанасов. “Човек с досието на Атанасов не може да 
бъде подкрепян от нас”, каза шефът на предизборния щаб. В Шумен кандидат ще 
е областният управител Димитър Александров, а в Монтана - юристът и първият 
демократично избран кмет на града през 1991 г. Людмил Сандов.

В Кюстендил управляващите издигат изпълнителния директор на "Осогово" 
ЕАД Никола Татарлиев. В Разград залагат пак на областния управител Валентин 
Василев. В списъка засега липсват имена за Варна и Сливен. Премиерът Бойко Бо-
рисов обаче вече няколко пъти заяви, че в морската столица партията му твърдо 
застава зад досегашния кмет Кирил Йорданов, избиран в миналото с подкрепата 
на БСП. А в Сливен той лично харесвал много бившия футболист Йордан Лечков, 
който и в момента е клиент на правосъдието със седем повдигнати обвинения за 
подкуп и престъпление по служба.
�Коментар за кадровите неволи на ГЕРБ в предстоящите избори – анализ 

на страница 19

Изборите в чужбина 
ще струват малко над 
2 млн. лева
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Българин съди САЩ за 
зелена карта
22 нашенци прецакани 
от лотарията заради 
компютърна грешка

Българин от Русе съди 
САЩ за спечелена, но 
отнета по-късно зелена 
карта.

34-годишният Николай 
Нанков е насочил иска 

си срещу държавния секретар на САЩ 
Хилари Клинтън и Държавния департа-
мент заради анулираните резултати от 
тазгодишната лотария "Зелена карта", 
предаде БГНЕС.

Николай и останалите 22 000 потър-
певши са завели колективен иск във 
Вашингтон, окръг Колумбия, чрез адво-
катска кантора от Лос Анджелис.

Николай и семейството му научават 
хубавата новина на 1 май чрез сайта, 
където са обявени резултатите от 
лотарията. Печели съпругата му, но тъй 
като са подали документи за цялото 
семейство, одобрението е за Николай, 

жена му и двете им деца.
"Това за нас беше като 

сбъдната мечта", казва Николай. 
Две седмици по-късно обаче 
надеждите за нов живот са попа-
рени. От Държавния департамент 
на САЩ обявяват, че анулират 
резултатите поради "компютърна 
грешка".

Всички 22 000, на които била 
отказана имиграционна виза за 
САЩ, са се организирали в група във 
Фейсбук под мотото "22 000 сълзи". В 
групата е и Николай Нанков.

С потърпевшите се е свързала 
адвокатска фирма от Лос Анджелис, 
която им предложила да заведе иск от 
тяхно име. Засега юристите ще работят 
безплатно, но е тръгнало и събиране 
на дарения, защото подобно мащабно 
дело е и доста скъпо.

В съда 
ще се настоява да се 

признаят резултатите от тегленето 
на лотарията, като ищците се надяват 
на извънсъдебно споразумение преди 
15 юли. Тогава ще има ново теглене, 
където потърпевшите 22 000 се надяват 
да бъдат определени останалите 28 
000 късметлии, а не изцяло да има нов 
жребий за 50 000 души.

Междувременно правният отдел на 
Държавния отдел започна проверка на 

гафа с лотария-
та за зелени карти.

29-годишната Ива Зафирова е една 
от тези разочаровани. Жената участва в 
лотарията от 10 години. „Аз бях мно-
го щастлива”, казва Ива, цитирана от 
Wall Street Journal. Тя има магистърска 
степен от Харвард. „В един момент си 
мислиш, че животът ти се променя за 
добро и после си обратно в изходна 
позиция.”

Ива и много други смятат, че е не-
справедливо да бъдат дисквалифици-
рани резултатите заради компютърната 
грешка.
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воря положително. Днес в САЩ можеш 
да работиш много, но без да успееш. 
Заплатите и надниците са прекалено 
ниски.

Когато преди десетина години правех 
проучването си (бел. авт. - доколко и как 
можеш да оцелееш в САЩ с нискоква-
лифициран труд),тук имаше небивал 
подем и просперитет. Не беше проблем 
да си намериш работа, безработицата 
беше значително по-ниска от днес. Но 
онова, което плащаха - 7 долара на час 
(колкото 9 долара сега), не беше доста-
тъчно, за да преживееш.

- Във вашата книга повдигате въ-
проса за “работещите бедни”. Какъв 
е техният брой в САЩ?

- Милиони хора бяха в това поло-
жение още по времето на големия 
икономически разцвет. Днес, по време 
криза, те са доста повече. Това е голям 

проблем.
- Според вас, ако един емигрант 

от България се опита да започне 
работа в САЩ, с какво ще се сблъска? 
Ще оцелее ли с надница $8-9 на час 
например?

- Не, няма да може! Много от еми-

грантите, попаднали в Америка, живеят 
в ужасяващи условия. Много мексикан-
ци живеят по няколко души в стая. Ко-
гато работех над моето изследване, се 
срещнах с 19-годишен младеж от Чехия, 
който живееше в нещо като пансион за 
емигранти. От него разбрах, че там ня-

Симеон ГаСпаров
simeon@bg-voice.com

- Г-жо Еренрайх, за мнозина смисъ-
лът на т.нар. Американска мечта бе: 
“Работи и ще успееш.” Тази формула 
актуална ли е още в САЩ?

- За съжаление вече не е! Амери-
канската мечта днес е недостижима за 
много хора в страната ни. Ако ми бяхте 
задали този въпрос във времето, в 
което аз израснах, може би щях да отго-

ВИЗИТКА
Родена е през 1941 г. в щата Монтана.
Изследователка на проблемите на жените, емигрантите и социалното 
неравенство в САЩ.
Автор на 21 книги.
Прочува се с бестселъра Nickel and Dimed. За това изследване журна-
листката няколко месеца се наема на нископлатени работи - камериерка, 
чистачка и т.н. Целта й е да провери можеш ли да оцелееш в Америка, ако 
работиш за $6-7 на час. Изводът е: не, няма да се измъкнеш от бедността.

ИНТЕРВЮ

„Американската мечта 
днес е недостижима”
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колко души си делят едно и също легло. 
Докато единият е на работа, другият 
спи в неговото легло и обратното. Това 
са много, много неприятни условия за 
живот, но най-често точно с такива ус-
ловия се сблъскват емигрантите в САЩ.

- А защо сред голяма част от насе-
лението на страната има негативно 
отношение към “работещите бедни”?

- Мисля, че това отношение идва от 
по-богатите и от хората от над средната 
класа, които разпространиха и нало-
жиха убеждението, че щом си беден, 
това си е лично твоя вина. Виновен 
си, защото или не си достатъчно умен, 
или не си достатъчно трудолюбив, или 
имаш лоши навици, или кой знае още 
какво. Има и по-състрадателни хора, 
които също казват: “О, колко е тъжно, че 
има толкова бедни хора тук, но това си 
е тяхна вина.”

- Тяхна ли е наистина вината?
- Разбира се, че не е (смее се).
- В България също има хора, които 

се трудят неуморно, но пак едва 
свързват двата края. Как мислите, 
това ли ще е новото “нормално поло-
жение” за ХХI век?

- Това, което ние в САЩ, а вече и в 
редица европейски страни правим, е 
да вървим точно в обратната посока 
на решаването на този проблем. Ето, в 
САЩ десните превзеха Конгреса и сега 
искат да прекратят всяка помощ на пра-
вителството за бедните хора. Тук тази 
помощ никак не е голяма, но те искат 
да я премахнат. Нещо повече, стремят 
се да дадат на работодателите огромна 
власт, възможност да третират както си 
искат наетите от тях.

- Как социалното неравенство се 
отразява върху състоянието на де-
мокрацията в САЩ?

- Оригиналната идея на демокраци-
ята беше хората да вземат решенията 
заедно. Мисля, че тя вече няма този 
смисъл, когато обществото ни е разде-
лено на супербогати - от една страна, 
и от друга - множество хора, които 
изнемогват от работа ден за ден. Те не 
могат да седят заедно на една маса и 
да вземат правилни решения. Твърде 
голямото неравенство в богатството е 
неравенство и във властта.

- Къде по-лесно човек може да 
излезе от бедността и 
да се изкачи 
по социалната 
стълба - в САЩ 
или в Европа?

- Сегашният 
момент показ-
ва, че това не 
е САЩ. Дълго 
се смяташе, че 
Америка е стра-
ната на възмож-
ностите, където 
всеки трудолю-
бив, неуморно 
трудещ се човек 
може да се 
издигне. Вече не 
е така. Ние сме 
доста назад от 
много европей-
ски страни. С 
изключение на 
Италия и Обединеното крал-
ство в САЩ е по-трудно да се измъкнеш 
от бедността и да продължиш нагоре, 
отколкото във Франция, Германия или 
скандинавските страни.

- Защо тогава трудовите хора на 
Америка нямат особено желание 
да се борят за своите права, както 

го правят хората в Западна Европа, 
и даже предпочитат да гласуват за 
консервативни политици?

- Много изследователи се опитват 
да отговорят на този въпрос. Част от 
отговора му се крие във вярването или 
в идеята, че един ден и ти можеш да 
станеш богат. На хората им се иска един 
ден и те да са богати и може би затова 
са така настроени. Ако си спомняте, 
през 2008 г. в кандидатпрезидентската 

кампания републиканецът 
Джон Маккейн имаше 
един поддръжник - Джо 
Водопроводчика, който 
се стремеше да прави 
250 000 долара на година 
и затова не искаше да 
се вдигат данъците на 
богатите. В искането 
му, разбира се, нямаше 
никаква логика.

- Какви са най-лесно 
намираните работни 
места в САЩ?

- Най-достъпните въз-
можности за хората без 
работа в Америка днес 
са да мият пода, да метат, 

да бутат колички пред 
супермарке-

та, да мият 
чинии. Но 

моля ви да ме 
разберете правил-

но - в това няма лошо! 
Не е срамно да се работят тези 
неща!

Моята позиция е, че трябва да им се 
плаща адекватно, както при всяка фор-
ма на труд. Просто не мога да разбера 
как е възможно хора с много пари да 
нямат мяра в алчността си и да искат 

още и още, и да има само за тях!
- Ще настъпи ли промяна и в Аме-

рика, или е вече твърде късно и тя 
ще заприлича на страна от третия 
свят - с малцина супербогати и мили-
они “работещи бедни”?

- О, Боже (въздиша)... Знаете ли, аз 
съм американка и ще продължавам да 
се боря за промяната. Днес например 
имам лекция с профсъюза на меди-
цинските сестри - изключително добре 
функционираща и влиятелна органи-
зация, която играе огромна роля не 
само в защитата на правата на своите 
работници, но и работи усилено за про-
мяната. Има много такива организации 
в САЩ и това ме кара да вървя напред.

- В България живяхме 45 години 
в комунистическа система, в която 
всички трябваше да бъдем рав-
ноправни, без да има бедни. Но не 
се получи. През 1989 г. тръгнахме 
към капиталистическа система и 
създаване на средна класа, която да 
доведе до просперитета на цялото 
ни общество. Но и това засега не се 
получава. Според вашия опит къде е 
решението?

- В страните от бившия социалистиче-
ски блок социалната идея, която беше 
нещо добро, се деформира и доведе до 
диктаторство. Според мен това се полу-
чи, защото липсваше демократичност.

Всичко трябва да се изгражда въз 
основата на демокрацията. Ние не 
казваме: “Хайде да национализираме 
всичко в САЩ, за да бъдем по-добре.” 
Нищо подобно! Ние искаме да внедрим 
демокрацията в икономиката, а не тя да 
остане само в изборите. Нека работни-
ците и хората, които консумират проду-
ктите, да имат право да определят как 
компаниите да се държат!



12

www.BG-voIce.comBG voIce

15 - 21 юни 2011 35

Надя: Не е вярно, че 
Коцето се ожени за 
мен заради детето

Щастлива съм, че това е моят мъж, че съм успяла да 
го пленя и той да ме хареса, заяви пред „Нова тв” 
половинката на Коцето – Надя. Въпреки красивите 
колежки и фенки Надя не ревнува засега, но и Коцето 

не й е давал поводи.
Нещата между тях са се развили постепенно. "Мисля, че той на-

прави първата крачка, за да се влюбя в него", разказа Надя и призна, 
че е минало 
много време, 
преди да има 
по-близък 
физически 
контакт меж-
ду тях.

Първата 
среща между 
Коцето и 
родителите на 
Надя минала 
много весело главно защото бащата на Надя имал невероятно чув-
ство за хумор като Коцето.

Относно спекулациите, че Коцето се е оженил за Надя, защото е 
била бременна, Надя заяви за зрителите на "Отчаяни съпруги", че Ко-
цето й е предложил брак 2 месеца и половина преди да забременее, 
а предложението за датата 17 септември дошло от братовчедката 
на Коцето. Надя разказа, че е забременяла по време на екскурзия в 
Тайланд и че и двамата са искали това дете.

Забременях в Тайланд, и двамата го 
искахме

Скандалният актьор Чарли Шийн 
е решил да не изоставя работата 
си. Той преговаря за участие в 
нов телевизионен сериал. Сюже-

тът на филма дори щял да бъде написан 
специално за него, съобщава TMZ.

След като бурно беше изгонен от "Двама 
мъже и половина", Шийн стартира свое 
предаване в интернет, което, изглежда, не 
го задоволява напълно. Той е решил да не 
изоставя завинаги актьорската професия 
и в момента преговаря за участие в нов 
сериал.

Мястото на 
Чарли в хитовия 
"Двама мъже 
и половина" 
зае колегата му 
Аштън Къчър.

Все по-упорито мълвата гласи, че Шийн 
е сключил сделка за поява в нов телеви-
зионен сериал. Клюката носи, че новият 
сериал "се разработва специално около 
Чарли и няма да има пилотен епизод. 
Засега обаче още не е ясно как ще се казва 
сериалът, а сюжетът се пази в тайна.

Стинг 
останал 
гладен  
след 
концерта в 
България

Това твърди в. 
"Труд", според 
който, след 
като взривил 

стадион "Герена" с евър-
грийните си, легендар-
ният певец се завърнал 
в грандхотел София и 
поискал да вечеря. 

Оказало се обаче, че 
готвачите си били тръгнали, без да дочакат звездата, и 
нямало кой да му приготви и едни бъркани яйца. 

Управата на хотела силно се притеснила и викнала 
готвачите да се върнат обратно. Накрая обаче шоуменът 
се задоволил със сандвичи на лоби-бара. Поднесли му 
и българско червено вино, което британецът оценил 
високо.

Чарли Шийн в 
нов сериалБлизки на загиналите от “Илинден”: 

Господ да накаже съдиите

Това е подигравка, Господ 
да осъди съдиите” – така 
реагираха, след като чуха 
присъдите, близките на 
загиналите при трагедия-
та в охридското езеро на 

7 септември 2009. Във вторник съдът в 
Охрид наложи на капитана на потъна-
лия кораб “Илинден” Сотир Филевски 
и на собственика на съда - хърватина 
Бранко Баич, по 1 година затвор за 15-
те удавени българи.

В подбалканското село Антон, откъ-
дето са повечето от жертвите, роднини-
те им организираха спонтанен митинг, 
за да чуят по радиото какви ще са 
наказанията за виновниците. "Стана ми 
много гадно, като разбрах присъдите", 
сподели Ваня Димитрова, цитирана от 
“24 часа”. Тя е свекърва на Мария Дими-
трова, която потъна в езерото и остави 
две сирачета. Тази година Мирослав 
завърши първи клас, а Георги - пети.

Според леля Ваня 
присъдата е подиграв-
ка - за 15 удавени да 
се дава само 1 година 
затвор. Трябва обаче 
да се прибавят и 35-те 
оцелели, които цял живот ще бъдат 
травмирани от преживяното.

"Тези съдии не знаят ли, че има един 
горе, който ще ги отсъди така безотго-
ворно ли се дават присъди?", пита леля 
Ваня и веднага добавя: "Не му искам 
смъртта на капитана, не му желая ло-
шото, но той е най-виновен и трябва да 
има изкупление.” 

"Няма да се откажем, ще продължим 
да търсим истината по съдебен път. Ще 
бъде трудно, но ние ще продължим до 
победа", каза Кънчо Георгиев, говорител 
на инициативния комитет на близките 
на загиналите. Те ще търсят помощ и от 
българската държава.

Паралелното следствено дело у нас 

за потъналия в Охридското езеро кораб 
"Илинден" е на приключване. Изготвени 
са 17 експертизи и са разпитани над 
50 свидетели, сред които близки на 
удавените, обясни вчера пред "24 часа" 
следователят Георги Илиев.

Две са основните причини за потъ-
ването на кораба - грешка на капитана 
при управлението, при която "Илинден" 
се е наклонил, и техническа неизправ-
ност, показва разследването. Изясни се, 
че с много преправяния през годините 
корабчето е пригодено да вози пътни-
ци, макар да е строено за военни цели. 
Засега делото у нас е срещу неизвестен 
извършител. Прокуратурата ще реши 
дали да повдигне обвинения, след като 

се запознае с мотивите към присъдата, 
издадена от Охридския съд. Очаква се 
те да дойдат до месец.

Тричленен състав с председател Мил-
ка Таневска призна единодушно капита-
на и експерта на компания "Германи-
шер Лойд", дал сертификат за ползване 
на плавателния съд, за виновни. Но им 
даде минималното наказание по закон 
за извършените "тежки деяния срещу 
сигурността на лица и имущество в 
транспорта".

Двамата осъдени ще трябва да платят 
и разноските по делото  - 2,5 млн. дена-
ра (около 80 000 лв.), както и обезщете-
нията на пострадалите, чиято сума ще 
бъде уточнена допълнително.

Македонският съд даде 
само 1 година затвор за 
15 удавени българи



ФБР кара 
свидетел 
срещу  
Жоро Пурата да 
свидетелства
Взимат показанията чрез 
видеотелефон от Масачузетс

Американските спецслуж-
би сложиха неочаквана 
точка на съдебната 
сага срещу скандалния 
бивш митничар Георги 
Георгиев-Пурата. Той бе 

обвинен, че е укрил близо 200 000 евро 
доходи, докато бил на скромна заплата 
от 300 лв. Така той 
се нарежда до Ал 
Капоне, който е 
осъден единствено 
заради подобни об-
винения. След като 
основният свидетел 
на Пурата Цене 
Гавраиловски близо 
година и половина 
отказваше да дойде 
у нас от Америка, за 
да бъде разпитан, 
от ФБР неочаквано 
пристигнало писмо, 
че той е задържан и 
ще бъде конвоиран 
до Масачузетския 
университет за 
разпит чрез видеотелефон.

Очаква се развитието на случая до 
десетина дена. 

Името на Пурата нашумя преди около 

пет години, след като бе установено, 
че води изключително луксозен начин 
на живот, а обявява доходи само от 
митническата си заплата. Тогава инспек-
торатът на Агенция „Митници” направи 
проверка на Пурата, но единственото, 
което установи със сигурност, бе, че 
цяла година Георгиев е бил в болнични. 

Тогавашният ръководител на инспек-
тората Христо Кулишев заяви, че не са 

намерени никакви уличаващи матери-
али, които да доказват, че Георгиев се е 
занимавал с контрабанда. 

След въпросната проверка Пурата 
сам подаде оставка и напусна системата 
на митниците. 

Бившият служител на Агенция „Мит-
ници” е сочен като един от основните 

организатори на контрабандните 
канали у нас.

Пурата е един от обвинените в делото 
за организирана престъпна група за 

контрабанда заедно с 
Ивайло Разложки-Тихия, 
младши митнически 
инспектор на Аерогара 
„София", както и с бив-
шия митничар Радослав 
Живков-Джими.

Установено е, че три-
мата са внасяли месеци 
наред по 6-7 хиляди GSM 
апарати, които обаче 
са обмитявани като 
аксесоари.

По време на арестите 
на Тихия и Джими Пура-
та бе в болница и след 
това пуснат от следстви-

ето срещу мярка "подписка".
Останалите задържани от групата 

бяха оставени в ареста от Апелативния 
съд, но по-късно Тихия и Джими бяха 
пуснати под гаранция от 10 000 лева. 

През октомври 2008 г. Пурата изчез-
на. Според първоначалната информа-
ция е бил отвлечен, но той се появи две 
седмици по-късно.

Първата снимка на Георгиев ден след като се появи при евентуалното му 
отвличане през 2008 г.

Един от луксозните автомобили на Пурата
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Виден бос на българска 
организирана престъп-
на група в Лас Вегас се 
признал пред съда за 
виновен по обвинение 
в кражба на стотици 

хиляди долари чрез незаконно теглене 
на пари в брой от банкомати, разказа 
за BG VOICE Джеф Герман, журналист в 
местния Las Vegas Journal Review. 

59-годишният Димитър Димитров 
прие сделка с прокуратурата и се 
призна за виновен по обвинение за 
заговор за трафик и производство на 
устройства за достъп до сметките на 
притежателите на банкови карти. За 
това престъпление се предвижда при-
съда до 5 години затвор и глоба от 125 
000 долара. 

В замяна прокуратурата ще свали об-
виненията в незаконно притежание на 
оръжие и той няма да бъде привлечен 
като обвиняем по дело за кражба на 
луксозни автомобили и лодки за над 1.6 
милиона долара чрез сложна кредитна 
система. 

Прокуратурата запазва правото 
си да предяви нови обвинения към 
Димитров, ако бъдат установени други 
негови нарушения на закона. Присъда-
та срещу него ще бъде огласена на 27 
октомври.

Съпругата му Вярка Димитрова също 
е на подсъдимата скамейка за това, че 
е помогнала на съпруга си да се сдобие 
с 9-милиметров пистолет. Вероятно 
обвиненията към нея ще отпаднат.

Димитров се е съгласил да възста-
нови откраднатите от АТМ-ите пари, а 
властите ще запазят конфискуваните 

луксозни коли 
за над 1 милион 

долара.
Според правоохранителните 

органи Димитър Димитров е пред-
ставител на нов тип лидер на органи-
зирана престъпна група в Лас Вегас - 
човек, който е способен на насилие, но 
и с потенциал да си служи със сложни 
високи технологии. 

Общо 11 души бяха обвинени в края 
на май миналата година в аферата след 
продължило две години разследване на 
ФБР.  Четирима от тях все още се издир-
ват. Предполага се,  че са в България.

Сред обвинените са Драгомир Тасков, 
Боян Георгиев, Росен Даскалов, Юлиян 
Милушев и Николай Младенов. Четири-
ма от тях също са признали вината си.

По време на разследването на запис, 
направен от ФБР, Димитров подробно 
обяснява как би сплашил свидели, гото-
ви да дадат показания срещу него. Той 
казва, че ще завърже свидетеля с тел за 
някое дърво, ще го залее с бензин и ще 
си запали цигара точно до него. 

„Ще го изпека на 
скара", 

казва Димитров на записа, цитиран от 
помощник-прокурора Катлийн Блис. 

На записите Димитров се хвалил 
още, че няма недвижимо имущество на 
свое име, готов е да се укрие, в случай 
че го хванат, и има партньори по цял 
свят, включително в България и в Южна 

Америка.
Според помощ-

ник-прокурор Блис 
Димитров е обвинен от българските 
власти в изнасилването на две рускини 
през 1998 г. 

В Лас Вегас Димитър 

Димитров е 
разполагал с два 

екипа –
 единия за кражба на кеш от банкома-

ти  чрез скиминг устройства, а другия за 
купуване на коли и яхти чрез кредити, 
които не възнамерявали да погасяват. 

Схемата е действала по следния на-
чин: групите са изпращали подставени 
лица, които с фалшиви удостоверения 
от фиктивни фирми за високи заплати 
са купували коли на изплащане и са 
си тръгвали с тях, преди търговците и 
работещите с тях лизингови компании 
да успеят да проверят подадените дан-
ни. Те са се възползвали от забавянето, 

нужно за обработка на информа-
цията, и изчезвали с колите. 

По този начин са „изгорели" най-
малко 12 търговци на коли, някои от 
тях с луксозни возила, в Южна Невада 
и в областта около Финикс. Някои от 
откраднатите по този начин коли са се 
появили в Ню Йорк и в щатите Илинойс, 
Калифорния и Джорджия. По този 
начин измамените търговци са били 
ощетени с общо 1.6 млн. долара през 
пролетта на 2008 г. 

Според обвинението Димитров и 
групата му източили повече от 700 
000 долара от банкомати. За целта те 
използвали скимиращи устройства и 
скрити камери, с които успявали да 
откраднат ПИН кодовете на клиенти, 
които теглили пари. 

Американските власти отбелязват в 
последните години нарастващ брой на 
случаи на източване на банкомати по 
тази схема от страна на организирани 
престъпни групи от Източна Европа. 

По данни на ФБР Димитров твърдял, 
че разполага със свои екипи във Фран-
ция, Португалия и Испания.

Той и бандата му в афера за над  
2.3 млн. долара

BG мафия бос се призна за
виновен във 
Вегас
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Kак да замразим достъпа до 
кредитната си история

невена ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

Замразяването” на дос-
тъпа до кредитната ви 
история (credit freeze) е 
най-ефективният начин да 
се предпазите от кражба 
на самоличността. Замра-

зяването ви позволява да „заключите” 
кредитните си досиета и да използвате 
персонален идентификационен номер 
(ПИН), известен само на вас, с който 
можете временно да „размразявате” 
кредитната си история, така че да поз-
волите на легитимни организации да 
получат копие от кредитния ви доклад.

Замразяването може да се направи 
не само от жертви на кражба на само-
личността, но и от хора, които искат да 
се предпазят от това. Цената е различна 
във всеки щат и варира от $3 до $10 на 

човек на кредитно бюро. Замразява-
нето е безплатно за жертви на кражба 
на идентичността. Размразяването на 
досието ви за един кредитор или за 
специфичен период от време варира от 
безплатно до $10.

Това означава, че ако имате нужда 
кредитните ви доклади да бъдат раз-
глеждани много често от работодателя 
ви или вие отваряте постоянно нови 
сметки с различни финансови инсти-
туции, замразяването се обезсмисля. В 
такъв случай цената на размразяването 
би била равностойна или дори по-голя-
ма от цената на разправиите в случай 
на кражба на самоличността.

Когато посетите уебсайта на всяко 
кредитно бюро, проверете списъка 
с щатите, за да видите цената за вас, 
и проверете дали няма намаление за 
граждани над определена възраст или 
пенсионери.

Ето кратък пътеводител за всяко 
кредитно бюро:

EQUIFAX 
  Замразяването може да се направи 

онлайн (www.equifax.com) или чрез 
сертифицирана пощенска обратна 
разписка на адрес:

Equifax Security Freeze 
P.O. Box 105788 

Atlanta, GA 30348
  Ако минат две седмици и още не сте 

получили ПИН-а си, обадете се на 
1-888-298-0045. 
EXPERIAN

  Замразяването може да се направи 
онлайн (www.experian.com ) или чрез 
сертифицирана пощенска обратна 
разписка на адрес:

Experian Security Freeze 
P.O. Box 9554 
Allen, TX 75013
  Ако минат две седмици и още не сте 

получили ПИН-а си, обадете се на 
1-888-397-3742. 
TRANSUNION

  Замразяването може да се направи 
онлайн (www.transunion.com) или 
чрез сертифицирана пощенска обра-

тна разписка на адрес:
TransUnion 
Fraud Victim Assistance Department 
P.O. Box 6790 
Fullerton, CA 92834
Има голям брой хора, които се оп-
лакват, че замразяването онлайн на 
техния Transunion кредитен доклад е 
много трудно, така че не губете време и 
направо им изпратете писмо по пощата, 
ако срещнете трудности на уебсайта на 
Transunion.
  Ако минат две седмици и още не сте 

получили ПИН-а си, обадете се на 
1-888-909-8872.
Може да направите временно раз-

мразяване, използвайки гореспомена-
тите адреси и телефони.

Също така може да замразите и 
кредитното досие на дете. Първо пи-
шете на всяка една от трите кредитни 
агенции и попитайте дали детето ви 
има кредитен доклад и ако отговорът 
е положителен, следвайте същите вече 
описани стъпки.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
Примерни писма за замразява-
не и размразяване на кредит-

ното ви досие
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След като военноморски-
те тюлени на САЩ убиха 
Осама бин Ладен, Белият 
дом публикува снимка 
на Барак Обама и него-
вия eкип в Ситуационна-

та стая, гледайки на живо развитието на 
операцията.

Скрит зад кадър, точно зад рамката 
на тази известна вече снимка, стоеше 
професионален анализатор на ЦРУ. В 
лова за най-търсения терорист негова-
та работа е била най-важната. За близо 
десетилетие неговата отговорност е 
била да издири лидера на „Ал Кайда”.

Анализаторът беше първият, който 
миналото лято написа ,че ЦРУ може би 
има сериозна следа за намирането на 
Бин Ладен. Той ръководеше събиране-
то на доказателствата, които заведоха 
агенцията до укрепения бункер в Або-
табад, Пакистан. Неговият глас беше 
един от тези които най-много убежда-
ваха Обама ,че Бин Ладен най-вероятно 
се намира там.

ЦРУ не разрешава на репортерите да 
говорят с него. Но интервюта с бивши и 
настоящи служители на американското 
разузнаване разкриват история на упо-
ритост и постоянство, които доведоха 
до най-големия успех в историята на 
ЦРУ в битката с тероризма. Почти всич-
ки служители настояват за анонимност, 
защото или не са упълномощени да 
разговарят с репортери, или не искаха 
имената им да се свързват с операцията 
„Бин Ладен”.

„Асошиейтед прес” се съгласиха да 
не публикуват цялото име на анализа-
тора, както и да задържат определени 
детайли от биографията му с цел да го 
предпазят от това да стане мишена за 
отмъщение.

Наричаме го Джон, това е бащиното 
му име.

Джон е един от стотиците хора, които 
се стекоха в контратерористичния цен-
тър на ЦРУ след атаките на 11 септем-
ври. Бил е един от първенците в руски-
те и балканските отдели на агенцията. 
Например, когато Владимир Путин идва 
на власт в Русия, Джон направи негов 

точен профил. Той се противопостави 
на някои от традиционните схващания 
за миналото на Путин в КГБ и обрису-
ва много по-цялостен образ на мъжа, 
който ще доминира руската политика в 
годините след това.

Именно 

неговата 
способност да 

открива важното в 
маловажните 

на пръв поглед детайли и да съе-
динява напълно различни нишки от 
информация в съдържателна история 
го прави толкова успешен при издирва-
нето на терористи.

„Той винаги може да ти даде обшир-
но заключение по детайлите, които 
сме събрали,’’ казва Джон Мак Лауфин, 
който като служител на ЦРУ редовно е 
получавал инструкции от Джон в дните 

след атаките от 2001.
От 2003, когато се присъединява към 

центъра за борба с тероризма, до 2005 
Джон беше една от водещите сили зад 
най-успешните залавяния на терористи, 

сред които Абу Зубауда, Абд ал Наши-
ри, Хакил Шейх Мохамед, Рамзи бин 
Алшиб, Хамбали и Фарах ал Либи.

Но най-голямата награда е намиране-
то на Осама бин Ладен.

Лидерът на „Ал Кайда” се изплъзва 
на американските въоръжени сили в 
планините на Афганистан в Тора Бора 
през 2011. В ЦРУ смятаха, че той си е 
намерил убежище в областите на Па-
кистан, където цари беззаконие.

По това време агенцията се ръково-
ди от своя трети директор. Много от 
началниците на Джон или са се пенси-
онирали, или са сменяли работата си, 
защото ЦРУ не държи хората си на една 
длъжност за много време.

Джон, от друга страна, не искал да на-
пуска. Винаги е бил постоянен, даже в 
колежа стига до първо подразделение 
в отбора по баскетбол.

ЦРУ му предлагам повишение и пре-
местване на друга длъжност , но Джон 
иска да запази работата си по случая 
„Бин Ладен”.

Той изследва и проучва всеки аспект 
от живота на терориста. Как е живял до-
като се е укривал в Судан? Кои са били 
неговите приближени, докато е бил в 
Кандахар, Афганистан? Как би изглеж-

дало скривалището на Бин Ладен днес?
ЦРУ разполага със списък от потен-

циални следи - съучастници и членове 
на семейството на Бин Ладен, които 
може да имат достъп до него.

Един от старшите разузнавачи 
цитира Джон: „Просто продължавайте 
да работите над списъка – парченце по 
парченце. 

Той е там някъде. 
Ние ще стигнем 

дотам.”
Джон се издига в постовете на центъ-

ра за борба с тероризма, но поради не-
надминатия си опит той винаги е имал 
влияние, непривично за поста си. Един 
от бившите шефове признава, че не е 
знаел какъв пост точно е заемал той.

„Знаех че той е човекът в стаята, кого-
то винаги слушаш”, казва той.

Докато надзирава операцията по 
залавянето на Бин Ладен, Джон също 
така се опитва да разшири програмата 
„Хищник” - използването на безпилот-
ни самолети за насочване на снаряди 
над терористите. ЦРУ ги изпраща по 
границата на Пакистан с Афганистан. В 
края на 2007 и началото на 2008 г. Джон 
предлага тези атаки да преминат по-
навътре в територията на Пакистан.

Маневрата е рискована. Анализа-
торите виждат увеличение в броя на 
американците и на хора от Западна 
Европа, които се обучават в терорис-
тичните лагери в Пакистан. Джон се 
притеснява, че тези мъже скоро ще се 
появят в Америка.

„Трябва да действаме, казва Джон 
,цитиран от бивш чиновник. Не може да 
си позволим бездействие.’’

Джон показва анализите си на 
тогавашния директор на ЦРУ , които се 
съгласява и отнася предложението до 
президента Буш. В последните месеци 
от управлението на Буш ЦРУ започва да 
навлизат в Пакистан. Обама също при-
ема стратегията. Последвалите атаки 
допринасят за убийствата на Мустафа 
Абу ал Язид и пакистанския лидер на 

Човекът, намерил Осама бин Ладен, трупал опит на Балканите
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талибаните Байтула Мехсуд.
Междувременно екипът на Джон 

работи на списъка със следите, водещи 
до Бин Ладен. През 2007 жена от екипа 
решава да разнищи детайли около 
човек на име Абу Ахмед ал Кувайти. Тя 
смята, че намирането му може да ги 
отведе до Бин Ладен. Други терористи 
идентифицират Ал Кувайти като важен 
агент на „Ал Кайда”.

‘’Бяха се хванали за това със зъби и 
нокти и не се отказваха, казва Мак Лау-
фин за Джон и неговия екип. Това беше 
като фикс идея.’’

Отнема три години, но през август 
2010 , Ал Кувейти е записан в разговор 
от националната агенция по сигурнос-
тта. Жената от екипа на Джон смята, че 
Ал Кувейти е някъде в покрайнините на 
Исламабад в Пакистан.

Джон и екипа му в продължение на 
много време работят над тази версия. 
Всички знаят ,че всичко с името Бин 
Ладен отива право на бюрото на дирек-
тора. Но според Джон издирването на 
Ар Кувейти всъщност е издирването на 
самия Бин Ладен.

Докладът му за тази следа е завър-
шен през септември 2010 г. Джон я 
изпраща до тези, които трябва да знаят. 
Заглавието е ‘’Анатомията на една 
следа’.’

Както се предполага, докладът ведна-
га става тема номер едно сред високите 
етажи на ЦРУ и директорът Леон Панета 
се заинтересува. Джон не дава прека-
лено големи надежди, разказват негови 
колеги, но заявява, че може би това е 
пробивът, който ЦРУ търси.

ЦРУ проследява Ал Кувейти до зази-
дан лагер в Аботабад. Ако Бин Ладен се 
крие там, в това оживено предградие, 
недалеч от военната академия в Пакис-
тан, това би било предизвикателство за 
агенцията.

Според Джон мястото не изглежда 
толкова странно за скривалище. Имай-
ки предвид предишните убежища на 
Бин Ладен, е логично той да е заобико-
лен само с агентите си и семейството 
си и да не използва нито телефон, нито 
интернет. В ЦРУ знаят, че главните 

действащите лица на „Ал Кайда” и пре-
ди са живели в градски области.

Предпазливият Панета отнася инфор-
мацията до президента Обама, знаейки, 
че тепърва предстои най-съществено-
то.

Американското правителство опитва 
с всички възможни средства да разбере 
кой живее в тази сграда.

В малка къща, намираща се наоколо, 

ЦРУ разполага 
свои хора, 
които да се 

слеят с местното 
население

без да се набиват очи. Те наблюдават 
и чакат, но нищо от съществено значе-
ние не се случва. Сателитите заснемат 
висок мъж да се разхожда в двора на 
лагера, но така и не успяват да хванат в 

кадър лицето му.
Отново и отново Джон и неговия 

екип се питат кой ли би могъл да живее 
в това убежище. Така те стигат до шест 
възможни версии, но Бин Ладен си 

остава най-вероятната.
Това дебнене продължава с месеци. 

Около февруари Джон казва на шефо-
вете си, че ЦРУ може и да продължат 
със следенето, но едва ли ще научат 
нещо ново. Той споделя с Панета, че 
това може би е техният най-добър шанс 
да заловят Бин Ладен. Панета от своя 
страна споделя това с президента.

Директорът на ЦРУ участва в ре-
довните сбирки по залавянето, които 
редовно завършват с въпроса: 

Колко сигурен 
си, че това е Бин 

Ладен?
Джон винаги е оптимистичен че е 

точно той.
Но не всички останали са толкова 

сигурни. Особено тези, участвали в 
неуспешните операции. Преди около 
две години, в ЦРУ смятали, че имат ин-
формацията, която да ги заведе до Бин 

Ладен.За най-голямо разочарование 
свидетелят се взривил в Афганистан, 
като при атентата загиват шест агенти 
на ЦРУ.

Тази информация не се споделя на 

срещите меджу Панета и президента. 
Всички знаят, че рискуват много, ако 
кажат на президента, че именно в Або-
тобад се крие Бин Ладен.

„Знаехме, че ако той не е там и опера-
цията се провали, последствията щяха 
да са немислими.”

Джон, както и колегите му от ЦРУ ре-
довно осведомяват Обама и Белия дом 
за развитието на операцията. Настоящи 
и бивши служители, участващи в тази 
дискусия, споделят, че увереността на 
Джон е била насърчителна.

През април президентът решава да 
изпрати американските военноморски 
тюлени да превземат лагера.

Въпреки, че планът вече е приведен 
в действие, Джон се обръща към екипа 
си думите: „Даже и в последната минута, 
ако имаме и най-незначителната следа 
че това не е той, някой от нас трябва да 
вдигне ръка, преди да сме рискували 
американски животи,’’ разказва участ-
ник в операцията.

Никой не го прави. В Ситуационната 
стая на Белия дом анализаторът, когото 
почти никой не познава, зае мястото си 
до първите лидери на страната. 

Четиридесет мъчителни минути след 
щурма на американските военномор-
ски тюлени над лагера, се появява и 
потвърждението: Бин Ладен е мъртъв.

Предположението на Джон и екипа 
му беше правилно - поемайки риск, 
базиран на непълна информация. Това 
бе риск, който сложи края на десети-
летие от разочарования. По-късно, в 
задните стаи на ЦРУ, се лееше шампан-
ско - членовете на центъра за борба с 
тероризма празнуваха успеха.

Два дни след смъртта на Бин Ладен 
Джон съпроводи Панета до Капитол 
хил. Сенатският комитет за разузнаване 
пожела пълен доклад за успешната ми-
сия .По време на поверителната среща, 
Панета дава думата на Джон.

Той говори за операцията и за годи-
ните разузнаване, на които е базирана. 
И докато говореше за мисията, станала 
негова кариера, спокойният иначе ана-
лизатор направи пауза, за да задържи 
напиращите сълзи.

Човекът, намерил Осама бин Ладен, трупал опит на Балканите



Краят на 
мечтата

Отдавна си бях наумил, 
че тази седмица ще 
пиша за последния 
полет на американска-
та космическа совалка, 
който е планиран за 

петък. Още помня възторга, с който 
баща ми разправяше за първия старт 
на „Кълъмбия“, завръщайки се от ня-
каква рядка командировка в чужбина 
през 1981 г. Беше го гледал на живо по 
телевизията в Копенхаген примерно. 
Разбира се, у нас тогава тези неща 
(както и прилуняването от 1969 г.) не 
ги показваха директно, защото косми-
ческата надпревара беше въпрос на 
идеологическа – а и не само – война. 
Да не останат по-назад, американците 
боднаха съветските си съперници, като 
направиха първия успешен орбитален 
полет на совалката на 12 април, точно 
20 години след изстрелването на Юрий 
Гагарин около Земята. Има известна 
ирония във факта, че след 135 полета, 
две катастрофи и 30 години експлоата-
ционен опит сега, когато совалката се 
оттегля от сцената, рутинната косми-
ческа работа остана да се върши от 
руските „Союз“. 

Присъствал съм на три изстрелвания 
във Флорида и трябва да кажа, че това 
е невероятно зрелище, независимо 
дали стартът е през деня или през 
нощта. Американците определено 
имат предимството, че основният им 
космодрум не е в някаква далечна ка-
захстанска степ като „Байконур“. НАСА 
дори изпращаше безплатни пропуски 
за влизане в базата „Кейп Канаверал“ 
на всички жители на Флорида, които си 
поискаха такъв по пощата, както и на 
избрани с лотария граждани от остана-
лите щати, които планираха да наминат 
като туристи. След 2001 г. пропуска-
телният режим се позатегна, но остана 
неизмеримо по-либерален, отколкото 
този в „Байконур“, където се влиза само 
след много предварителни уговорки. 
Знам, защото исках да отида през 2008 
г., докато бях в Казахстан, и се отказах, 
след като ми поискаха подкуп, за да ме 
пуснат на територията на базата. 

Не знам колко души общо са гледали 
на живо изстрелванията на совалка-
та във Флорида, но автомобилните 
задръствания, когато ходих, бяха 
колосални. Най-добре беше човек да си 
намери място още от предния ден мак-
симално близко до стартовата площад-
ка. Всъщност при чисто небе (което е 
често във Флорида) совалката се вижда 
от стотици километри разстояние, 
докато се издига нагоре. Но само ако 

сте наистина близо, чувате тътена й. По-
впечатляващо е от всякаква мултиме-
дия, така да се каже. В петък се очакват 
към милион зрители в околностите на 
„Кейп Канаверал“, което вероятно ще е 
рекорд. Най-прясна информация за по-
следния полет на совалката можете да 
получите от сайта www.spaceflightnow.
com.

 Вероятно помните (макар че за 
по-младите читатели не съм твърде 
сигурен), но руснаците също пуснаха 
своя версия на совалката през 1988 г., 
наречена „Буран“. Тя излезе в орбита с 
мощната ракета носител „Енергия“. Из-
литането и кацането ги даваха на живо 
тогава, като дори беше задължително 
да се гледа в училищата и казармите. 
Пропагандата си е пропаганда. Цялата 
система бе изоставена покрай колапса 
на СССР, след като в нея бяха загробени 
милиарди.

Понеже двете совалки си прилича-
ха външно, имаше много слухове за 
промишлен шпионаж както покрай 
„Конкорд“ и Ту-144. Системите имаха и 
доста съществени разлики обаче, така 
че истината не е толкова елементарна. 
Напълно възможно е руснаците да са 
използвали някои ранни американски 
разработки за совалката си. Кой знае 
дали не е имало и обратна връзка, 
макар че е по-малко вероятно. Но все 
пак американците нямаше да изпратят 
човек на Луната, ако не бяха използва-
ли нацисткия гений в ракетостроенето. 
Руската совалка излезе несполучлива. 
За ползата от американската все още 
се спори, макар че тя няма равностоен 
заместник засега.

Занимавам ви с това, защото изпит-
вам някаква остатъчна романтична 
носталгия по отношение овладяването 
на космоса, наследена от детството ми. 
Сега на тази тематика се гледа доста по-
утилитарно. Плащаш си 20 милиона до-
лара, летиш в орбита като турист. Уви, 
няма го вълнението на първопроходци-
те, поне докато човечеството не тръгне 
към Марс или отново към Луната.

А жалко. Защото космическата 
романтика е далеч по-приятна тема 
от например вероятния колапс на 
американските фондови борси покрай 
достигането на лимита на външния 
дълг след месец. Покрай всички тези 
земни грижи не е ли здравословно 
човек от време на време да помечтае с 
поглед към звездите?

Авторът е колумнист на „24 часа”, къде-
то подържа седмична рубрика „Пръски от-
въд океана”. Рубриката му сега се публикува 
паралелно и в  BG VOICE, приема читател-
ски мнения на ckaradjo@csulb.edu
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Летим с прозрачни 
самолети до 40 години

Без икони в новия 
Windows8

След около 4 десетилетия човечеството ще може да се похвали с 
прозрачни самолети, които разкриват гледката към небето. Тази 
концепция за въздушния транспорт бе разкрита през седмицата в 
Лондон от „еърбъс”.

В новия самолет бизнес класата ще е заместена от зони за релак-
сация, задната част ще е предназначена за работа. Ще има отделени 

места за игри като холограмен голф и барове. Технологиите ще се толкова развити, 
че пасажерите ще могат да четат приказки за лека нощ на децата си вкъщи. Най-
интересната част обаче е, че стените на машината ще променят плътността си. По 
време на полет обвивката ще става прозрачна, за да се разкрие гледка към небето, 
а по време на кацане стените ще се затъмняват. От европейската компания запази-
ха в тайна от какъв материал ще бъде направена обвивката на самолета. естестве-
но по отношение на шумо- и газозамърсяването машината ще е екофрендли.

„еърбъс” е най-големият европейски самолетостроител. Компанията е създадена 
от инвестиции на 4 страни – Германия, Франция, Великобритания и Испания.  
„еърбъс” е известен с най-големия самолет в света – А380. Машината, която лети от 
2007 г., може да превозва 850 пътници и вътре е като хотел.

Иконите по десктопа ви, кошчето за бок-
луци и всичко, което означава Windows, 
изчезват. В следващата версия на най-из-
ползваната операционна система предстои 
тотална промяна.

Интерфейсът на напълно преработената 
Windows 8 наподобява този на Windows Phone 7. Както и 
при мобилната ОС, приложенията в Windows 8 са групирани 
тематично в плочки на десктопа.

Windows 8 ще работи на настолни компютри, лаптопи и 
таблети, на процесори х86 и ARM. Интерфейсът на системата 
е пригоден за сензорно управление, но поддържа също 
обикновена клавиатура и мишка.

На новата ОС ще могат да се пускат както стандартни 
Windows приложения, така и програми, написани на HTML5 
и JavaScript. Всички приложения, ориентирани към сензор-
но управление, ще поддържат мишка и клавиатура.

Windows 8 ще бъде по-скромна в изискванията си към 
хардуерните ресурси на компютъра от Windows 7, което ще 
го прави подходящ и за по-старите машини.

БЛОГ
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Кадровите неволи на Бойко

Откакто е навлязъл в 
дебрите на политиката, 
Бойко Борисов твърдо 
следва принципа си: 
„Може да казвам едно, 
но на практика ще 

свърша точно обратното.” В началото 
на мандата той обяви, че АЕЦ “Белене” 
няма да се строи, защото е вреден за 
България и е погълнал огромна сума 
пари. Само две години по-късно Бори-
сов вече е в плен на всевъзможни руски 
интереси и проектът за втора атомна е 
толкова сериозно задвижен, че пушек 
се вдига. Преди четири години пък ли-
дерът на ГЕРБ се подиграваше на БСП и 
всички останали партии, които издигат 
независими кандидати за кметове. “В 
градове като Варна, Стара Загора и на 
още много места БСП се опитва да се 
прилепи към 
независими 
кандидатури 
за кметове. Що 
за стогодишна 
партия е, ако 
няма кадрови 
потенциал да си 
изкара партий-
ни кандидати!? 
При това поло-
жение защо са 
нужни полити-
чески партии?”, 
развиваше 
тогава гордо 
тезата си той.

По ирония на 
съдбата именно 
във Варна сега 
ГЕРБ ще разчита 
на това, срещу 
което уж се бореше. След като във втор-
ник партията обяви 48 от кандидатите 
си за кметове в страната, се разбра, че 
техният претендент в морската столица 
е Кирил Йорданов, толкова експлоати-
ран от БСП, че на Бойко ще му трябват 
тонове лустро, за да го лъсне, та да 
придобие някакъв търговски вид. 

Друг е въпросът, че колкото и да го 
лакира, отдолу все ще прозират надпи-
сите БСП и ТИМ, та рекламните агенти 
на Борисов доста ще има да се потру-
дят, за да залъжат жителите на Варна, че 
Йорданов е нещо различно от старата 
употребявана песен на нов глас. Йор-
данов е вече трети мандат в политиката 
благодарение точно на БСП. 

За разлика от него, градоначалникът 
на Каварна Цонко Цонев не е разчитал 
на Столетницата, но пък също е бил уж 
все независим. През 2007 го издигна 
инициативен комитет – аморфно поня-
тие, зад което в България обикновено 
се крият разни бизнес интереси, които 
съответният кандидат после трябва да 
задоволи. Сега независимият Цонев бе 
припознат от ГЕРБ и ще се бори за нов 
мандат, подбутван гърбом от властта.

Що за партия е това, ако няма кадро-
ви потенциал да си изкара партиен кан-

Божидар БожКов
bojkov@bg-voice.com

дидат – думите на Бойко пасват идеално 
на ситуацията в неговата организация 
към днешна дата. 

Цонев е национално, че и междуна-
родно популярен покрай рок влече-
нията си. Това, което по-малко се знае 
за него, е, че не пропуска да обгрижи 
всеки бизнесмен, който си го е поис-
кал. Тъй като най-близо до Каварна и 
до сърцето на Цонев са разположени 
ваканционното селище „Русалка” и соб-
ственикът му Николай Банев, доскоро 
кметът на Каварна даваше мило и драго 
за тях. 

През 2006 например подари на Банев 
едни 130 дка общинска земя до морето, 
точно над селището му. Вярно, офици-
ално и по документи сделката бе обя-
вена като размяна, но на практика си 
беше чисто дарение. В замяна община 
Каварна получи порутен басейн, далеч 
от морския бряг, който бе разположен 
върху едва 5 дка. Не стига, че така лиши 
общината от ценни декари, които би 
могъл да продаде скъпо и прескъпо, 
ами за да докаже, че това, което е свър-
шил, е много изгодно, Цонев похарчи 
и едни пари, за да ремонтира басейна. 
Така съоръжението се оказа може би 
най-безценното в страната. От миналата 
година обаче, тоест, откакто се залюби 
с ГЕРБ, кметът на Каварна заостри тона 

към Банев. 
Започна да му 
отправя едни 
ултиматуми, 
едни заплахи, 
та местните 
хора направо 
се почудиха 
откъде му е 
дошла тази 
смелост. Ами от 
чисти бакалски 
сметки. Зер, 
избори идват.

В Добрич 
партията на 
властта залага 
отново на Дете-
лина Николова. 
Преди чети-
ри години я 
избраха за кмет 

още от раз. В резултат на това Николова 
толкова си повярва, че се нареди на 
първо място по незаконно раздадени 
общински терени. Името й бе споме-
нато в официален доклад на главния 
прокурор, който бе наредил проверка 
на сделките с общинска собственост в 
цялата страна. “Според резултатите от 
проверката на Върховната касационна 
прокуратура кметът на Добрич Дете-
лина Николова води класацията с 307 
незаконно продадени имота. На второ 
място е Сливен, следван от Царево и 
Приморско”, гласеше част от текста. Ако 
избраницата на ГЕРБ победи отново на 
вота наесен, ще има шанс да затвърди 
и дори уголеми този забележителен 
резултат от 307 терена. 

В тази своеобразна надпревара 
спокойно ще продължи да участва и 
Сливен, понеже Бойко Борисов вече 
няколко пъти натърти, че бившият 
футболист Йордан Лечков и настоящ 
кмет на Града на стоте войводи ще бъде 
издигнат отново от ГЕРБ. Макар името 
на Лечков да липсва сред 48-те кан-
дидати, обявени във вторник, е почти 
сигурно, че щом партийният вожд се 
е изказал за него, партията няма друг 
ход, освен да се съобрази с мнение-

то му. Лечков, който кара вече втори 
мандат, минава за един от най-забавно 
развлекателните кметове в страната. 
Вечно ухилен до уши, той вечно е готов 
и за някаква имотна заигравка покрай 
властта. Особено плодотворни в тази 
насока се оказаха последните му чети-
ри години на поста. Нямаше обществе-
на поръчка, която фирма с подставени 
от Лечков лица да не спечели. Когато 
видя, че дори Агенцията за обществе-
ните поръчки е безсилна да му създаде 
проблем, а образуваните от прокурату-
рата дела едно по едно падаха в съда, 
кметът на Сливен направи най-големия 
си удар – приватизира Карандила. Той 
използва една 77-годишна баба от 
близкото до Сливен село Тополчане, 
за да изготви на нейно име документи 
за размяна на реституиран имот за 
красивите терени на иначе защитения 
природен парк “Сините камъни”. Като 
купувач бе вписан големият приятел 
на Лечков – бизнесмена Жечо Стоянов-
Брадата, но в Сливен никой нямаше 
съмнения кой вече ще е истинският 
собственик на Карандила. След като 
се сдоби с тези безценни земи, Лечков 
поде кампания за закриване на парка 
или поне за прехвърлянето му във 
владение на общината. Само така щеше 

да може да си разреши и строителство 
там, забранено сега от статута на защи-
тената територия. Ако сливенци вземат, 
че се подлъжат по обещанията на ГЕРБ 
и си преизберат Лечков, най-вероятно 
той ще успее да си довърши започна-
тото, а градът ще се раздели завинаги с 
красивия си парк.

Що за кадрови потенциал има в ГЕРБ 
се разбира не само покрай дългата лис-
та с независими кандидати за кметове, 
а и като се зарови човек в списъка с 
най-зависимите. Първенството гордо 

може да се поведе от сегашния градо-
началник на Пещера Стелиян Варсанов. 
В залисията си да наложи партията 
на Бойко Борисов като единствена и 
неповторима Варсанов дори я вкара 
като елемент в училищната програма. В 
средата на април учениците от мест-
ното школо “Атанас Ченгелиев” бяха 
карани в присъствието на кмета да  се 
съревновават помежду си, като срещу 
всеки верен отговор получаваха думи, 
от които трябваше да свържат логото 
„Ние сме ГЕРБ, с теб сме по-силни". 
Скандалът придоби национален отзвук, 
а Варсанов даде дума, че ако се докаже 
негова вина за тази партийна пропаган-
да в училище, той ще подаде оставка. 
Участието му се доказа и още как, но 
оставка не последва. Напротив - кмета 
дори го поощриха, като сега го издигат 
за нов мандат. 

Друг верен на ГЕРБ градоначалник, 
който дава мило и драго както за Бори-
сов, така и за обкръжението му, е шефът 
на Правец Никола Нитов. Градчето 
на Тодор Живков отдавна е доказало 
кадровия си капацитет. В наши дни 
Борисов също активно го ползва за 
запълване на най-различни освободили 
се постове. От Правец е сегашният уп-
равител на Софийска област Красимир 

Живков, който 
спечели избо-
рите за кмет на 
градчето през 
2007. По среда-
та на мандата 
обаче Бойко 
си го изтегли 
в столицата. И 
Живков, и Ни-
тов неведнъж са 
демонстрирали 
колко уважават 
личния приятел 
на Борисов 
– олигарха Ва-
лентин Златев, 

също от Правец. Двамата направиха 
всичко, което им бе по силите, за да оф-
ормят документално една от големите 
кражби на държавни пари. В момента 
почти цялата държавна субсидия за 
Правец отива не за облагородяването 
на града, а за поддържането на парка 
пред хотела на Златев “Правец спа 
ризорт”. Парк, който попада в рамките 
на частния хотел, но Златев уж дари на 
общината. Причината бе, че така ще се 
поддържа не от джоба му, а с парите на 
данъкоплатците.

Градоначалникът на Пещера Стилиян Варсанов (на преден план) доказа на ГЕРБ дори и в училищата, че ги 
люби, тачи и милее

Кметът на Добрич Детелина Николова интимничи с 
Борисов

Старата и употребена от БСП многократно кандидатура Кирил Йорданов (вдясно) 
сега отново ще се пробва, но този път от ГЕРБ
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Лято с тиквички
Към  рецептите за  традиционните  пържени  тиквички с чесън, 

оцет или кисело   мляко предлагам и  две  по-нетрадиционни.

В  тиган  запържвам  маслото, доба-
вям  равно  количество  от  топеното  
сирене  и  крема  сиренето, прибавям 
сметана и  оставям  да  се  сгъсти,  дока-
то разбърквам  непрекъснато. Поръс-
вам с  черен  пипер.

Предварително намазвам  месото  
със  зехтин, овкусявам с подправките  
и  правя  разрези в  месото, като  мал-
ки  джобчета, в  които  след  изпичане  
на  месото  се  поставя нарязано  на  
кръгчета топено  сирене  и пържени  
тиквички. Пека филето на 425oF.

Накрая поставям сиренето и запи-
чам само  отгоре,  докато се разтопи. 
Поднасям  ястието с  вече  пригот-
вения сос, гарнирам  с  пържени  
тиквички.

ПРОДУКТИ ЗА СОСАтопено  сирене сирене крема течна  сметана  масло черен  пипер

ПРОДУКТИсвинско  филе подправки  на  вкус зехтин 
топено  сирене пържени  тиквички, на-рязани  на  колелца

ПРОДУКТИ1 кг тиквички 3  яйца 3  с.л. кисело  мляко 1  връзка  копър 2  стръка  пресен  чесън 6 с.л. зехтин сол  
брашно

Свинско  филе с френски  сос 
и  пържени  тиквички

Печени  
тиквички

Да ви е сладко,
Емануела

Нарязвам  тиквичките   на  
ленти по  дължина  и  посоля-
вам.

В  намазана  със  зехтин  пра-
воъгълна  тавичка нареждам  
ред  от  нарязаните и  оваляни  
в  брашно тиквички.

Поръсвам  с  нарязания  на  
ситно  копър, чесън  и  зехтин.

Нареждам  втори  ред  тик-
вички.

Запичам  в  предварително  
загрята  фурна  на  375 oF.

Когато  тиквичките  са  добре  
запечени, заливам  с разбитите  
яйца и  киселото  мляко.

Пека, докато  заливката  полу-
чи златистокафяв  цвят  (около  
7-8 мин.).

Подходящо допълнение за  
ястието  е  салата  от  домати 
със сирене  моцарела.

Българин се върна от САЩ и 
отвори бар „Чикаго”
Дами гасят цигари върху лика на Ал Капоне

След 12 години емигра-
ция в Чикаго  бившият 
шеф на „Пирин такси” 
във Ветровития град

Венцислав Малинов се 
завърна в Благоевград 

и вложи спестяванията си в амери-
кански тип бар, който кръсти “Чикаго”. 
Носталгията по родината и желанието 
да се реализира 
там надделели над 
спокойния начин 
на живот и бизнеса 
му в страната на 
неограничените 
възможности.

„Винаги съм 
искал да се върна, 
отидох в САЩ с 
намерението да 
работя само една 
година, но впо-
следствие нещата 
се промениха”, 
казва бизнесменът.

Той заминава за 
Чикаго през лятото 
на 1998 г., когато 
печели зелена 
карта. Дотогава е 
известен в Благоев-
град като предсе-
дател на студент-
ската организация 
на ВМРО, инициа-
тор на стачките за 
повишаване разме-
ра на студентските 
стипендии, благот-
ворителна дейност 
и организиране на 
анти-СПИН концер-
ти. Той е и замест-
ник-председател 
на първия студентски съвет и отговаря 
за културно-спортните дейности в ЮЗУ 
- Благоевград.

Първите години в Чикаго Малинов 
изкарва изключително трудно до 

момента, в който не открива собствена 
таксиметрова фирма „Пирин такси”, коя-
то кръстил на името на родния си край. 
С част от спестяванията си през 2007 г. 
купува помещение в Благоевград, без 
да има идея за какво ще го използва. 
Три години по-късно обаче Малинов 
решава да го превърне в чикагски бар. 
Връща се в родината и се захваща с 

реконструкцията на помещението в 
заведение, в което влага доста пари.

Измисля сам дизайна, а подробно-
стите ги оставя на своя приятелка от 
Щатите. 

Интериорът на 
бара е изцяло 

свързан с 
Америка. 

По думите на Малинов в Чикаго три-

мата най-известни мъже са Ал Капоне, 
Майкъл Джордан и Барак Обама. 

В бар „Чикаго” той поставя на масите 
пепелници с Капоне, за да може дамите 
да гасят цигарите си върху лика му, тъй 

като той е бил изнасилвач. На Майкъл 
Джордан окачва на стените портрет и 
оригинален баскетболен потник.

Въздържа се обаче от атракции, свър-
зани с американския президент Барак 
Обама. „Не исках да има политически 
мотиви в заведението предвид факта, 
че в САЩ вече тече предизборната 
кампания на Обама за изборите през 

2012 г.”, обясни Мали-
нов. Той компенсира 
липсата на мотиви за 
чернокожия държавен 
глава с оригинални 
бейзболни фланелки 
и бухалки на именити 
спортисти, които купил 
лично от Чикаго.

Естествено, не 
липсва и българският 
елемент - има ори-
гинална фланелка на 
най-успелия български 
футболист Христо 
Стоичков, който играе 
няколко сезона в „Чи-
каго файер”. Другото 
атрактивно нещо, кое-
то няма как да остане 
незабелязано, е ме-
нюто на бара, изглеж-
дащо като вестника 
„Чикаго трибун”, както 
и столовете, имащи 
вид на американски 
небостъргачи.

„Когато бях в Чикаго, 
казвах, че нищо не ми 
липсва, защото там 
има църкви, български 
ресторанти и барове. 
Тук направих така, че 
да казвам, че от Чикаго 
нищо не ми липсва. 

Освен нещо по-атрактивно целта ми е 
да покажа на местния бизнес принципа 
„Клиентът е господар”, според който те 
обслужват в Чикаго, каза в заключение 
Малинов.



BG ТЕЛЕГРАФ

ТЕСТ

Време ли е за нова работа като 
шофьор на камион?

		Би ли искал твоят син или дъщеря да 
работят за сегашната ти компания?

		Може ли да си спомниш кога за последно 
твоят шеф те попита за твоето 
мнение или предложения?

		Признава ли твоят шеф твоите добри 
постижения на работа?

		Оценява ли твоят шеф твоите качества 
и личните жертви, които правиш 
заради работата?

Получаваш 25 точки за всеки отговор, на 
който си сложил отметка.

ТОЧКИ 
 100 точки – Стой където си.
 75 точки – Не е зле.
 50 точки –  Време е да се огледаш за нова 

възможност.
 25 точки –  Защо не си търсиш нова 

работа?
 0 точки – Какво чакаш още?

Ако работата ти не ти харесва, но 
стоиш там, защото смяташ, че всички 

транспортни компании са еднакви, време е 
за промяна. Има нещо по-добро за теб...

ИДВА НОВА ЕРА В 
БИЗНЕСА С КАМИОНИ.

Автобус с деца се обърна

Рейс с украински деца 
се преобърна на пътя 
Бургас - Варна вчера 
около 18 ч. 

Пет хлапета са ранени и са 
в болница, а 35-годишната им 
учителка  Наталия почина в 
болницата. 

Децата са с фрактури, охлуз-
вания, без опасност за живота. 
Граждани с лични коли са отве-
ли четирима души в болница, 
а други четирима са откарани 
с линейка. Тримата водачи на 
автобуса са в добро състояние, 
уточниха от полицията. В авто-
буса са пътували 40 екскурзи-
анти, повечето деца, които са се 
прибирали към родината си от 
почивка в Поморие.

Малко преди Варна, в мест-
ността Харамията, автобусът 
поднесъл по наклон и се килнал в крайпътната канавка. Инцидентът е станал на 
прав участък, уточняват от полицията.

До късно снощи не бяха ясни причините за катастрофата. Работи се по раз-
лични версии, в това число - и техническа неизправност на автобуса.

Десетки задържани при 
операция „Шок”

Близо 60 души са 
задържани в сряда в 
рамките на широкома-
щабната полицейска 

операция „Шок”. Полицаите 
търсеха крадени коли в страни 
от Европейския съюз, обявени 
за издирване в Шенгенската 
информационна система. Опе-
рацията се провежда едновре-
менно в девет града в България 
и паралелно в Италия и САЩ. 

Издадени са европейски 
заповеди за арест, на базата 

на които се осъществяват задържанията. Всички заловени до 72 часа ще бъдат 
изправени пред съда, за да се реши дали искането за екстрадиране с европей-
ската заповед за арест ще бъде уважен.

Спецполицаи са застреляли кучето на един от задържаните по време на акци-
ята „Шок” в София. Това съобщи адвокатът на арестувания Мариана Тодорова, 
но отказа да разкрие самоличността на своя клиент. Тя добави, че органите на 
реда са прибегнали до стрелба, въпреки че срещу тях не е била оказвана съпро-
тива. Клиентът на адвокат Тодорова е бил изненадан, след като първо спецпо-
лицаите разбили входната врата, а после размахали документи, които по думите 
на съдебния защитник представлявали хвърчащи листчета. 

Свидетел по делото 
"Масларова" бил заплашван

Камен Маринов - един 
от свидетелите по 
делото срещу бившия 
социален министър 

Емилия Масларова, се оплака, 
че е бил заплашван по теле-
фона. Маринов е директор 
на областната Инспекция 
по труда в Стара Загора. Той 
разказа пред съда, че след като 
разкрил, че част от парите за 
ремонт на офис на социалното 
министерство в Стара Загора, 
са изчезнали, му звъннал някой 
Венцислав Драганов, прибли-
жен на Масларова, който сега е и подсъдим по същото дело. Маринов не можа 
да си спомни точните думи, с които Драганов го е заплашил по телефона, но 
разказа, че те били нещо от сорта на "Внимавай с кого говориш, защото ще ти 
се случи случка!".  Масларова е подсъдима точно за отклоняване на средства по 
ремонта на дома в Стара Загора.



ЛюБомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Тази седмица Канада си 
припомни, че е кралска 
държава. Дукът и ду-
кесата от Кеймбридж, 
или по-известни като 
Уилям и Кейт, направи-

ха първото си официално посещение 
в страната. Уилям е втори поред за 
следващ държавен глава на Канада. 
Но в Канада вече се заговори и за 
третия наследник на трона – евенту-
алното дете на Кейт и Уилям.

Двойката пристигна в столицата 
Отава на 1 юли, когато страната 
празнува Деня на независимостта. 
Двамата бяха приветствани като звез-
ди с парад и помпони. На следващия 
ден принцът и дукесата отпътуваха за 
говорещата френски част на страна-
та. Първата им спирка в Квебек бе в 
Монреал, където посетиха годишния 
джаз фестивал. 

В неделя Уилям и Кейт пристигнаха 
с фрегата по река Сейнт Лорънс в 
Квебек сити, където принцът охлади 
малко страстите, давайки кратка реч 
изцяло на френски. Той благодари за 
търпението и се извини за акцента си.

Дукесата на Кеймбридж пък за 
пръв път проговори по отношение 
на бъдещите планове на кралското 
семейство. Пред един баща на две 
малки момиченца тя призна, че се 
надява да има деца скоро. Ако два-
мата следват кралския пример, нов 

престолонаследник може да се очаква 
около април следващата година. Прин-
цът е роден 11 месеца след сватбата 
на Чарлз и Даяна, а кралица Елизабет II 
ражда Чарлз година след сватбата си с 
принц Филип.

Така канадците се надяват, че 

следващият прес-
толонаследник ще 
е Made in canada.
По време на обиколката из Квебек 

принцът и дукесата бяха изправени 

пред предизвикателство-
то на Туристическия и 
хотелиерски институт на 
Квебек да покажат кули-
нарните си способности 
пред тези на премиера 
на провин-
цията Жан 
Шарест. Освен 
с овчарския 
си пай Уилям 
показа, че се 
справя добре 
с печено 
агнешко с 
червени 
боровинки, 

хрупкава патица и суфле от 
омари. Кейт пък приготви 
предястие от гъши дроб и 
ябълково желе.

Освен на готвене крал-
ската двойка се отдаде и 
на спорт. Уилям и Кейт се 
изправиха един срещу друг 
в състезание по гребане с 
две рапашни лодки. Съревнованието 
се състоя на 4 юли на остров Принц 
Едуард. Победител бе тимът на принца, 
който поля победата с бутилка шампан-
ско. Престолонаследникът се поше-
гува, че би трябвало чичо му – принц 

Едуард, да разреши островът да се 
прекръсти на Принц Уилям.

Във вторник двойката се отправи 
към Северозападните територии на Ка-
нада. На 6 и 7 юли двамата са планува-
ли посещение в Албърта, а на осми се 

отправят за 
Лос Андже-
лис, където 
започва аме-
риканската 
им визита. По 
предварител-
ни планове 
посещението 
в САЩ ще се 
състои изця-
ло и само на 
територията 
на Калифор-
ния, където 
Уилям и Кейт 
ще участват 
в благот-
ворителна 
игра на поло 

и ще съберат дарения за Африка, 
ще присъстват на вечеря в чест на 
Британската академия по филмово и 
телевизионно изкуство (БАФТА) и ще се 
срещнат с видни американски лично-
сти и политици.

Канада обича Уилям и Кейт
Фенове роялисти очакват кралско 
бебе през април догодина

сн: Сплаш

сн: Ройтерс

сн: АП
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Вики от „Мастило”, а не Ни Ло ще 
води „Гласът на България” по bTV

Певицата 
Вики от 
„Масти-
ло”, а не 
Николета 
Лозанова 

ще е новата водеща на 
музикалното шоу „Гласът 
на България” по bTV, което 
започва до две седмици. 

„Момичето с кафеви-
те очи“ ще се грижи за 
настроението на претен-
дентите и техните близки 
от кастингите „на тъмно”, 
които стартираха тази 
седмица, до самия финал 
на шоуто, когато ще бъде 
избран печелившият на 
голямата награда – дъл-
госрочен договор със 
световния лейбъл Universal 
Music. Заедно с четиримата 
треньори – Миро, Ивана, 
Кирил Маричков и Ма-
рияна Попова, обичаната 
поп-рок изпълнителка ще 
запознае зрителите на bTV 
с най-големите музикални 

таланти на България.
„Това е един страхотен 

формат, в който най-важно-
то е гласът, най-важното е 
да можеш да пееш, най-ва-
жно е с гласа си да можеш 
да убедиш тези четирима 
треньори, че ставаш, че 
имаш индивидуалност и 
си перфектен изпълнител. 
Аз също съм музикант и за 
мен е страхотно прежи-
вяване”, коментира фронт 
дамата на група „Мастило”.

В другото музикално 

риалити - „X-Factor” по 
„Нова ТВ”, продължават 
предварителните кастинги. 
След Пловдив, Варна и 
София организаторите на 
шоуто ще отиват в Бур-
гас и Плевен. Към тях те 
добавиха още две дати за 
кастинги – във Велико Тър-
ново и в Стара Загора. Това 
превръща формата освен в 
най-скъпото риалити в ис-
торията досега (по думите 
на генералния директор на 
Nova Светлана Василева) и 

в предаването, обиколило 
най-много места в търсене 
на звезди.

Мария Илиева е първото 
обявено име от журито 
на „X-Factor”. До старта на 
изданието към нея ще се 
присъединят още трима 
известни български изпъл-
нители. Всеки от тях ще 
отговаря за една от групи-
те, в които ще разпределят 
участниците. Към звездния 
им екип се включва и воде-
щият Део.

Мария Илиева – 
жури в „X-Factor” 
по „Нова ТВ”

Блогът за телевизия TVBulgaria публикува папарашка снимка от студиото на „Гласът на България”.
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Калоянчев става любовник 
на Мутафова в новия сезон 
на „Столичани”
Започнаха снимките на  
„Стъклен дом” за есента

Големият Георги Калоянчев се 
завръща на екран. И този път като 
екранен партньор на Стоянка 
Мутафова в най-гледания българ-

ски сериал „Столичани в повече”.  Неговата 
роля е на голямата любов на свекървата 
Мутафова.

Именитите актьори вече са играли 
любовници от младостта си. В спектакъла 
„Вчерашни целувки“ по пиесата на Юрий 
Дачев Калата се връща в България от 
дългогодишна емиграция и изненадва 
първата си севда (Мутафова). Текстът 
има биографични влияния от живота на 
Стояна.

Последното общо присъствие на сцена-
та (разбира се, в Сатирата) е в спектакъла 
„Космонавти“ по пиеса на Илко Илари-
онов. Оттогава двамата не са си партни-
рали, защото Калоянчев се оттегли от 
сцената. Не се чувства добре, върви труд-
но и затова отказва многобройни пред-
ложения. Включително и на Любо Нейков 
за гост в някое шоу на „Комиците“. Но ето, 
че се е съгласил да се появи в семейната 

сага на „Столичани“-те в роля, която дава 
сладки възможности за смях и спомени.

Режисьорите на сериала вече  са 
гостували на Калата, за да огледат къде 
да снимат - в къщата край Банкя или в со-
фийското жилище. Като знаем как Калата 
импровизира със свежи майтапи, трябва 
да очакваме забавни промени в атмосфе-
рата в дома на Чеканови, където главата 
на семейството е Любо Нейков - синът на 
Мутафова.

Междувременно започнаха снимките на 
другата хитова поредица на bTV „Стъклен 
дом”. Първи пред камерите застанаха Кра-
симир Ранков и Стефка Янорова. В новите 
серии ще има безпокойства за семейство 
Ставреви, което ще е засегнато от финан-
совата криза. Тъщата Павлина може и да 
си е отишла, но споровете между Антон и 
Ваня не са приключили. Жив ли е Камен, 
който се хвърли в ледените води на 
язовира, за да спаси Боряна? Ще оцелее 
ли Чарли, след като беше прободен с нож 
от Албена? Отговорите на тези въпроси 
зрителите ще получат наесен по bTV.

сн: Булфото

Понеделник до петък, 
23:00 (BG)

„Теория за големия 
взрив“ Сериен филм

Сряда, 22:00 (BG)

“Смъртоносни роботи““
Екшън, фантастика

Сряда, 20:00 (BG)

“Клетниците“
Драма, мини сериал с 
Жерар Депардио

Сряда, 21:00 (BG)

„40 дни и 40 нощи“
Комедия, романтика
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Яна Маринова 
вампир в US 
филм

Актрисата Яна Ма-
ринова получи 
нова роля чак 
от Америка. Тя 

ще е вампирка във филма 
Vampire Nation (“Нация от 
вампири”) на продуцент-
ската фирма UFO.

Режисьор е синът на го-
лемия ни скулптор Георги 
Чапкънов-Чапа - Тодор, 
който отдавна работи зад 

камера в САЩ. Заради 
снимките на Vampire 
Nation в България присти-
га и английският актьор, 
който стана известен 
покрай “Блейд” - Нийл 
Джаксън. “Аз ще играя 
жена му, която се опитва 
да го спаси и да не води 
войната, за която се раз-
казва”, обяснява Яна пред 
„24 часа”.

За разлика от други аме-
рикански ленти, в които 
участва като каскадьор 
или дубльор, този път тя 
има доста реплики и се е 
заела отново да оправи 
американския си акцент. 
“Ако се насочиш към Холи-
вуд, това е първото нещо, 
което ти трябва. В Англия 
има специални учите-
ли, които излизат много 

скъпо. Тук има и школи”, 
разказва актрисата. Освен 
че ще се снима като кръво-
пийка, Маринова започва 
от 2 юли и работата по чет-
въртия сезон на “Стъклен 
дом”. След успеха на пър-
вата театрална постановка, 
в която се включи - “Облак 
рай”, вече има предло-
жения и за още две и в 
момента ги разучава.

Събота, 13:00 (BG)

„Търсачи на раковини“
Романтична драма

Събота, 10:00 (BG)

„Деца шпиони“
комедия с  
Антонио Бандерас

Събота, 11:50 (BG)
„Любов и други  
катастрофи“
комедия с Британи Мър-
фи, Орландо Блум и др

Четвърък, 22:00 (BG)

“Знам какво видях““
Трилър

Четвъртък, 17:00 (BG)

“Непознатият Египет“
Документална поредица – 
епизод 1

Събота, 11:00 (BG)

„Семейство Флинтстоун: 
Яба даба дуу“
комедия

Петък, 20:00 (BG)

„Радост и утеха“
Комедия, драма, роман-
тичен

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Железният човек“
Приключенски екшън с 
Гуинет Полтроу



В началото на юни актьорът, който придоби широка популярност с 
образа на агент Колев в сериала "Стъклен дом", смени снимката си на 
страницата във “Фейсбук”. За късо време под нея се наредиха 292 възтор-
жени изказвания и хвалби. Те са част от 4500-те приятели на Атанасов, 
докосващи лимита на поддържащия страницата екип. Животът на актьо-
ра, който изглежда и на екрана, и извън него некомуникативен, затворен 
и сухар, се оказва пълен с приключения и изненади. Атанасов е мечтаел 
да стане свещеник или лекар, но не са го допуснали да следва заради 
вуйчо емигрант в Америка. За малко да го изпратят да учи за политиче-
ски офицер в Съветския съюз, но го спасява влизането му във ВИТИЗ. 
Днес Атанас Атанасов е професор с клас по актьорско майсторство и е 
търсен партньор на сцената и на екрана.

- Наско, имаше ли прототип за 
агент Колев в "Стъклен дом"?

- Не, нямах. Не познавам хора от 
тези среди. Играл съм в театъра ня-
колко подобни роли - например сле-
дователя в спектакъла на Красимир 
Спасов "Прокурорът" във Военния 
театър. Но си мисля, че актьорите в 
киното трупат опита си в театъра.

Защото в киното играем типажи. 
Няма време и не се рискува с роли, 
които актьорът не познава. А когато 
играе в театъра, актьорът акумулира 
познания, които след това използва в 
киното. Имам представа за хора като 
Колев - какъв трябва да е, така че да 
му се възхищавам в професията. Раз-
бира се, нещата в киното и в живота 
са различни, но всички сме се среща-
ли с хора, които са овластени. Имаме 
представа например за полицаите, 
без значение дали са полицаи или 
катаджии. Вероятно тази представа 
не е вярна, но е средноаритметична. 
Аз се стремя да се абстрахирам от 
негативната си представа за такъв 
тип хора, които могат да се намесват 
в живота ти.

- Хората с професията на Колев 
промениха ли се след 1990 г.?

- Не, разбира се. Като пътувах нас-
коро с кола, по пътя имаше доста път-
ни полицаи. С изключение на това, че 
сега избягват да се крият с колите си 
в храстите, по нищо не се различават 
от предишните. Има по-млади, които 
са по-учтиви.

- Какъв човек е Колев? С какво те 
привлича?

- Харесва ми това, че той прили-
ча на мен по начина, по който се 
вписва в обществото - лаконичен е в 
думите си, прибран в реакциите си. 
Аз съм социофоб, Колев също леко 
е отстранен от основната интрига. 
Има някакъв скепсис в него. Слага 
бариера в контактите си с други-
те и не всеки би могъл да влезе в 

неговите пространства. Притежава 
толерантност, желание да следва до-
бри правила, има особено чувство за 
хумор. Разбира се, като всеки човек 
има своите симпатии и антипатии, но 
не ги проявява агресивно.

- В какъв смисъл казваш, че си 
социофоб?

- Не обичам купоните, коктейлите, 
партитата. 

Не понасям шума, 
присъствието на много 
хора, с които не можеш 
да общуваш нормално.

Дразни ме липсата на диалог с тях. 
На коктейлите прескачаш от група на 
група, от човек на човек, казваш по 
нещо любезно и толкова.

- Не допускаш ли нови хора в 
личното си пространство?

- Аз съм контактен човек. Трудно 
допускам до себе си, но ако допусна 
някого, правя го безрезервно.

- Възможно ли е актьорът да 
свикне с някои реакции и с пове-
дението на героя си, така че да ги 
показва и в живота си?

- Когато се играе в театъра, не само 
е възможно, но и често се случва. Там 
работиш над ролята в продължение 
на месец и половина. Случва се, тър-
сейки персонажа си, да започнеш да 
експериментираш негово поведение 
в живота си.

Месец и половина по 5-6 часа на 
ден е различно от режима в киното, 
където снимаш героя си най-много 
два-три пъти в седмицата, и то не 
в последователността на неговия 
живот. В театъра дори се е случвало 
текст от една пиеса, която репетирам 
усилено, да го изпускам в предста-
вление на друга пиеса същата вечер. 

Така беше, когато в "Хенрих IV" на 
Театъра на армията вкарах текст от 
"Живият труп", който репетирах по 
същото време в МГТ "Зад канала". По 
партньорите си усетих, че съм казал 
не тези думи, които те са очаквали. 
Това може да се нарече потъване 
в образа. Но в киното не ми се е 
случвало.

- Преди да следваш във ВИТИЗ, 
си мечтаел да станеш свещеник 
или лекар?

- Да, такива бяха мечтите ми. Но 
сега професията ми до голяма степен 
запълва празнини, които са останали 
в мечтите ми.

- Може ли да се каже, че с препо-
давателската си работа компенси-
раш неосъществената си мечта да 
проповядваш, да лекуваш харак-
тери, които са още в развитие?

- Доволен съм от професията си, 
макар че се отнасям с чувство за ху-
мор към нея. В съсловието се говори, 
че когато един актьор не може вече 
добре да се представя на сцената, 
той изпитва нужда да преподава, да 
споделя онова, което е разбрал в 
професията си. Аз съм човек, който 
се занимава отдавна с театър, така 
че работата ми е да преподавам, да 
играя на сцената, да се снимам във 
филм.

- Ако ти се удаде случай, би ли 
живял в манастир?

- Преди година отидох с прия-
телско семейство в един манастир. 
Говорихме с игумена, който каза, че 
има много хора, които дават пари, но 
никой не иска да остане, да свърши 
малко работа. И ние се хванахме с 
брадвите, сякохме дървета и храс-
талаци, после пренасяхме греди от 
една разрушена сграда и ги склади-
рахме. Чувствах се прекрасно.

След 10 години, ако отида в същия 
манастир, вероятно ще храня кокош-
ките.

- Към края на войниклъка ти, 
който в онези години беше за-
дължителен след завършване на 
гимназия, са искали да те изпра-
тят да учиш в офицерска школа в 
Лвов. Приемането ти във ВИТИЗ е 
осуетило това. Ако беше заминал 
за Лвов, какъв щеше да си сега?

- Щях да се върна в България като 
политически офицер в някакво воен-
но поделение. Такъв беше лейтенант 
Тонев, който ме пусна да се явя на 
изпитите за ВИТИЗ. Ако не беше той, 
нямаше да мога да кандидатствам.

Щях да стана политически офицер, 

вероятно щях да се пропия като мно-
зина от тях. След това щеше да дойде 
демокрацията и да ме съкратят. Сега 
щях да съм пенсионер и охрана в 
някой склад или паркинг.

- Значи си имал шанс, но си знаел 
и как да го използваш.

- Шансът беше на гърба на 

вуйчо ми, който беше 
емигрант в САЩ 

и заради него не ми позволиха да 
кандидатствам в духовната семина-
рия. Той не повярва, че в България 
може да стане нещо позитивно, и 
остана в Америка. Почина в Лос 
Анджелис.

- След като знаеш несгодите на 
актьорската професия, защо поз-
воли на дъщеря си Алиса да учи в 

НАТФИЗ за актриса?
- Не обичам да се меся в живота на 

другите, дори да са децата ми. Зарад-
вах се, когато я приеха социология в 
СУ и реших, че това е окончателно. С 
майка й случайно научихме, че кан-
дидатства в театралната академия. Не 
я спряхме. Как да спра някого, който 
иска да движи по някакъв начин 

живота си? Бих дал само съвет. Казах 
й, че от социология нищо не разби-
рам, но пък тя знае от опит какъв е 
животът в актьорските семейства.

- Било е неизбежно при толкова 
много актьори около нея.

- Ами при това положение човек 
или става актьор, или тотално се 
разделя с тази мисъл. Гледал съм я 
на изпити, но е трудно да преценя 
обективно. В края на краищата тя е 
мое дете. Но й казвам всичко, което 
според мен не е постигнала. Говорим 
като приятели с нея, но аз много 
критикувам близките си и смятам, 
че трябва да съм безжалостен към 
тях, ако искам те да постигнат нещо. 
Но оценката на изкуството е субек-
тивна и аз само изказвам личното си 
мнение.

- Синът ти Ясен също като че 
тръгва по актьорския път.

- Да, той засне няколко филма 

и играе в няколко постановки на 
Младежкия театър. Още е далече от 
ориентация, повече се интересува от 
футбол и автомобилизъм. Но и него 
не бих спрял - да учи, каквото реши.

- В едно интервю казваш, че 
като дете по цял ден си плувал с 
гумена лодка по реката, а сега те е 
страх от дълбока вода. Какво се е 

АТАНАС АТАНАСОВ:

АГЕНТ КОЛЕВ ПРИЛИЧА 
НА МЕН - СОЦИОФОБ, 
ЛЕКО ОТСТРАНЕН 
ОТ ИНТРИГАТА



живота си? Бих дал само съвет. Казах 
й, че от социология нищо не разби-
рам, но пък тя знае от опит какъв е 
животът в актьорските семейства.

- Било е неизбежно при толкова 
много актьори около нея.

- Ами при това положение човек 
или става актьор, или тотално се 
разделя с тази мисъл. Гледал съм я 
на изпити, но е трудно да преценя 
обективно. В края на краищата тя е 
мое дете. Но й казвам всичко, което 
според мен не е постигнала. Говорим 
като приятели с нея, но аз много 
критикувам близките си и смятам, 
че трябва да съм безжалостен към 
тях, ако искам те да постигнат нещо. 
Но оценката на изкуството е субек-
тивна и аз само изказвам личното си 
мнение.

- Синът ти Ясен също като че 
тръгва по актьорския път.

- Да, той засне няколко филма 

и играе в няколко постановки на 
Младежкия театър. Още е далече от 
ориентация, повече се интересува от 
футбол и автомобилизъм. Но и него 
не бих спрял - да учи, каквото реши.

- В едно интервю казваш, че 
като дете по цял ден си плувал с 
гумена лодка по реката, а сега те е 
страх от дълбока вода. Какво се е 

променило?
- Сега ме мързи. Аз по природа 

не съм сред активните. Израснах в 
Самоков и там се пусках с лодка, на-
правена от вътрешната гума на трак-
тор. Пускахме се в буйните води на 
Искър, които сега ги няма. Били сме 
на ръба да паднем, да се ударим, да 
се удавим. Защото аз не знаех да плу-
вам. Ловяхме жаби, палехме големи 
огньове и ги прескачахме. Детството 
ми беше прекрасно. Съжалявам де-
цата, които в големите градове нямат 
възможност да правят всичко това. 
Реките пресъхнаха, а и не позволя-
ват да се палят гуми на Заговезни. 
Малките градчета се обезлюдиха, не 
се виждат играещи деца. Забелязвам, 
че има голяма разлика между децата, 
които приемаме от големите градове, 
и онези, които идват от по-малките. 
Те са по-плахи по време на изпит, но 
след това бързо се променят. Всичко, 

което са трупали в детството им, 
избухва. Стават по-креативни, имат 
по-голямо въображение. Които идват 
от големите градове, са по-опитни 
и трябва доста труд да положим, за 
да измъкнем истинското от тях. В 
малките градове и села вече не ходят 
на театър. Имат сто телевизионни 
канала и единствената възможност 

да отидат някъде е в природата. А 
природата развива въображението. 

Бих нарекъл едните 
млади домашни кучета, 
а другите - улични. 

Градските деца, също като домаш-
ните кучета, са по-невнимателни и 
кола може лесно да ги забърше на 
пътя. Докато уличното куче повече 
се грижи за себе си и пресича, когато 
минават и хората. Уличните кучета са 
по-устойчиви. Аз съм от селските, от 
уличните кучета. Така съм израснал и 
се гордея с това.

- Има ли промяна в поведението 
на младите поколения, които жи-
веят в по-силна агресия на медии-
те, в шумовата среда на политиче-
ски борби, обвинения, лицемерие?

- Все по-необразовани деца отиват 
от основните училища в гимназиите 
и все по-необразовани деца канди-
датстват в университетите. Всичко е 
въпрос на възпитание и мотивация. 
Ако у тези деца се култивира мотива-
ция за самоусъвършенстване, те ще 
загърбят всичко, което ги заобикаля 
- чалгата, престъпността, корупцията, 
медийната среда.

Преди 20 години си 
мислех, че младите ще 
спасят България.

Вече си мисля, че това не е въз-
можно, защото в България останаха 
малко от тях. Ние сме по-многоброй-
ни от тях и не ги допускаме да вземат 
нещата в свои ръце. Българинът се 
оказа много консервативен. Иска 
децата му да успеят, но не им вярва 
и не им дава възможности да се 
развиват и да съществуват по-раз-
лични от него. Каквото и да се говори 
за времето преди демократичните 
промени, на нас се даваха повече 
възможности да успяваме и да бъдем 
по-различни. Но, от друга страна, 
сега младите знаят, че това, което 
искат да постигнат, зависи само от 
тях. Това е самотно занимание.

- В театъра ли е най-драматично 
това положение?

- Ами младите лекари, младите ад-
вокати? Но по някакъв начин това ги 

мотивира и те знаят, че са сам юнак 
на коня. Или пропадат, или успяват 
като по-амбициозни. И след това за-
минават за чужбина, защото там това 
се възнаграждава.

- Като пътуваш с театри из стра-
ната, какво виждаш - как живее 
актьорът?

- Бедно, макар че актьорите никога 
не са живели богато. Като изключим 
големите имена преди 10 ноември. 
И много странно, че точно те първи 
започнаха да се жалват от жизнения 
си статус. Това беше некоректно. Те 
бяха облагодетелствани, получаваха 
големи хонорари, а се казва, че са 
нямали нищо. А какво да кажем ние, 
сливенските актьори, които през 
80-те години вземахме заплата от 155 
лева, а билетът от Сливен до София 
беше 8 лв.? (След дипломирането си 
във ВИТИЗ Атанасов е разпределен 
в Сливен, където се събира много 
силна група артисти - б.а.) Българите 
си казват: “Ами, щом вие сте нямали, 
какво да кажем за нас!” И авторите-
тът на актьорската професия падна. 
Едва напоследък с раздвижването в 
киното и появата на телевизионните 
сериали интересът към актьорската 
професия се възражда.

- Но ставаш по-известен от роли-
те си в сериалите, а не от сцената.

- Няма лошо в това. Децата от 
първи до осми клас са най-върлите 
фенове на сериала. Те ни спират, сни-
мат се с нас, разпитват. После идват 
на театър, за да видят любимците 
си на живо. Какво да искаме повече! 
Спомням си първия артист, когото 
видях на живо. Бисер Киров. Преди 
много години в Самоков. Бях слушал 
негови плочи, записите по радиото. 
И отивам на цирк - не беше идвал в 
Самоков кой знае от колко години. И 
гледах как Бисер Киров пее “Аз съм 
юноша бледен”. Беше невероятно! А 
когато военният театър дойде в Са-
моков да покаже “Вишнева градина”, 
видях на живо Наум Шопов, Стефан 
Данаилов, Благовеста Кабаиванова.

Когато сега пътуваме и играем в 
провинцията за тези млади хора, 
които са виждали актьорите само от 
екрана, сигурно е страхотно прежи-
вяване. Разбирам ги, аз съм прежи-
вял същото!

- В последните години немалко 
студенти от НАТФИЗ станаха звез-
ди благодарение на тв екрана.

- Това е добре, защото популярните 
актьори преди тях са много експо-
нирани в медийното пространство 

и не знам дали не са станали скучни 
на самите себе си. Младите актьори 
не са рутинирани, изхабени, нямат 
повторяемост в това, което правят в 
театъра и киното. Ситуацията е опас-
на за тях. В един момент могат да се 
опитат да правят само пари. Но всеки 
има своя избор.

- Какво те интересува в този 
живот?

- Интересува ме кой съм аз. Това е 
най-същественият въпрос в живота. 
Става дума за всичко онова, което 
мисля, че мога да постигна, а не 
го постигам. За онова, което не се 
надявам, че мога да направя, а в 
определени обстоятелства го правя. 
И тогава се изненадвам от себе си. 
Най-интересно в живота ми е да се 
опозная до дъно, до най-отвратител-
ните си характеристики и до най-
чистите си намерения. Докъде съм 
способен да навляза.

- Важна ли е подкрепата в 
семейството, за да правиш това 
самопознание спокойно и без 
депресии?

Всяка жена обича да 
обсебва.

Както казват някои колеги: "Дадох 
всичко от себе си!" Добре де, ако 
дадеш всичко от себе си, какво 
остава от теб и за теб? Какво остава 
за професията ми, за личното ми 
спокойствие? Аз съм много неспоко-
ен човек. В този смисъл се ожених за 
жена, която много ясно ме разбира и 
приема правото на личното прос-
транство. За това съм страшно благо-
дарен на жена ми и на децата ми. Ако 
мъжът се усеща свободен, винаги се 
връща. Малцина го разбират - в же-
ланието да задържим някого до себе 
си, за да е изцяло наш, го губим.

- Не те ли изкушиха в политика-
та?

- В зората на демокрацията имах 
желание да бъда полезен. Колкото 
нескромно да звучи - обичам да бъда 
полезен, да се отдам на някаква кау-
за. Но реагираха така, че ме отблъс-
наха. За да ме включат в една партия, 
ми казаха да доведа още 20 души. 
Като при пирамидите - доведете още 
20 души и получавате 50 процента 
отстъпка. Толкова глупаво беше, че 
аз незабавно забравих желанието си 
и не се впуснах в идиотщини.

АТАНАС АТАНАСОВ:

АГЕНТ КОЛЕВ ПРИЛИЧА 
НА МЕН - СОЦИОФОБ, 
ЛЕКО ОТСТРАНЕН 
ОТ ИНТРИГАТА
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Неделя, 23:00 (BG)

„Музикална кутия“
Трилър с Джесика Ланг

Неделя, 20:00 (BG)

„Като куче и котка“
комедия с Ума Търман и 
Джейми Фокс

Събота, 22:30 (BG)

„Крайни мерки“
Драма с Хю Грант

Събота, 15:30 (BG)

“Селена“
Биографичен, драма, мю-
зикъл с Дженифър Лопес

Неделя, 15:50 (BG)

„Джони Инглиш“
комедия с  
Роулън Аткинсън

Неделя, 20:00 (BG)

„Чакала“
трилър с Брус Уилис и 
Ричард Гиър

Събота, 23:20 (BG)

“8-ма миля“
С Еминем и Ким Бейсин-
гър

Неделя, 18:00 (BG)

„Чък““
Комедия. Сезон 2

bTV в търсене 
на „Перфектна 
булка” през 
новия сезон

След като „Нова ТВ” отбеляза изненадващ успех 
с нулевия епизод на риалитито „Фермер търси 
жена”, bTV реагира веднага. От есента тя ще из-
лъчва българска версия на световния формат 

Perfect Bride. 
Предаването разказва историите на група ергени, 

които живеят заедно в една къща. В друга техните майки 
споделят ежедневието си с неомъжени млади жени и 
търсят сред тях избраница за синовете си. Шоуто вече е 
постигало успех в редица държави, сред които са Индия, 
Южна Корея, Италия, Средния изток и Румъния. Тази 
година ще стартира у нас още през есента, както и в още 
пет държави, сред които Унгария, Китай, Германия, Русия 
и Украйна. Първото излъчване е било в Турция през 
2004 г. Преди година форматът е бил договарян между 
лицензодателя Global Agency  и „Нова телевизия”. До 
подписване така и не се е стигнало, но сега все пак ще го 
видим в ефира на bTV. 
В България изпълнителни продуценти ще са MediaPro 
Entertainment. Собственикът на Global Agency, Изет 
Пинто, споделя: „Много сме щастливи да видим Perfect 
Bride в нови местни версии по целия свят, особено в 
Китай, който е може би най-труднодостъпният пазар в 
света.“

Реализирането на това шоу се отчита като опит за 
ответен удар на лидера bTV срещу „Нова ТВ”, които се 
мъчат да покачат в пъти по-ниските си рейтинги. Ако 
тенденцията за „Нова ТВ” продължи, много вероятно е 
от есента да паднат на трето, дори четвърто място по 
пазарен дял и гледаемост в страната. БНТ1 и ТВ7 са сери-
озните конкуренти на канала.
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Любимият цвят издава характера, какво крие езикът на цветовете?
се с добра интуиция. "Зелените" хора 
не обичат промените и не са избухли-
ви. Често действията им са бавни. 

Червеното е любимо на лидерите. 
Активни и изпълнени с енергия, вие 
сте готови да работите здраво, докато 
постигнете целта си. Амбицията ви 
понякога граничи с желание за власт. 
Любителите на червения цвят са дина-
мични и решителни. Често червеното 
е свързвано с агресия, но "червените" 
хора могат да изразходят заряда си 
просто в активни действия. Обичат да 
привличат внимание към себе си. От-
личават се със силна воля, оптимизъм 
и смелост, която понякога прераства 
в авантюризъм. Те са емоционални и 
темпераментни, можете да разчитате 
на искреността им.

След червеното е почти задължител-
но да следва черно. Черният цвят е 
мистичен, хората, които го предпочи-
тат, са затворени в себе си, не обичат 
да разкриват мислите и чувствата си. 
В същото време те следват принципи-
те си и не отстъпват от тях. Понякога 
са дори консервативни. Черното се 
свързва и с тъгата. Издава неувере-
ност, но не прибързвайте да си вадите 
заключения, защото, човекът, който 
носи черно, може просто да е предпо-
чел да е класически стилен.

Бялото по традиция се свързва с 
невинността. Белият цвят е предпо-
читан от искрени и деликатни натури. 

Те винаги са готови да се притекат на 
помощ. Търсят хармония и съвършен-
ство. Тези хора често са педантични и 
особено взискателни. Бялото е баграта 
на радостта, свързва се и с благополу-
чие. Можете да заложите на него, ако 
отивате на важна среща. Любителите 
му ценят справедливостта и воюват за 
нея.

Синият цвят е цветът на мечтатели-
те. Любим е на хора с богата духовност, 
склонни към размисъл. Той носи спо-
койствие, ето защо е добра идея да бо-
ядисате спалнята си в синьо. Свързва 
се с верността, изразява и скромност. 
Хората, които го предпочитат, играят 
по правилата, не обичат да нарушават 
нормите – правни и морални, често 
почитателите му граничат с консерва-
тизъм. Те са предани и чувствени.

Сивото разкрива предпазливост. 
Вие не обичате да се изявявате и да сте 
център на внимание. Общуването не е 
стихията ви, не си падате по шумните 
компании. Недоверчиви и потайни сте,  
избягвате да вземате важни и отго-
ворни решения. В сивия цвят се таи 
тъга. Ако бизнес партньорите ви обаче 
залагат на сиво, радвайте се, счита се, 
че ще са точни и сериозни.

И сега да сложим розовите очила... 
Розовото е жизнерадостен цвят. 
Според случая то може да означава 
невинност или намерение за флирт. На 
розово залагат нежните, сантиментал-

ни и чувствителни хора. Бъдете внима-
телни с тях, защото се обиждат лесно. 
Те не обичат пререканията и гледат 
да избягват конфликтни ситуации. 
Предпочитат да замълчат, отколкото да 
предизвикат скандал. 

Лилавото е най-загадъчният цвят. 
Любителите му често драматизират 
ситуацията, виждат проблемите по-
големи, отколкото са. Присъщи са им 
силните емоции и резките промени в 
настроението, границата между смях 
и сълзи при тях е съвсем тънка. Често 
"лилавите" хора живеят в свой илюзо-
рен свят. Те са съзерцателни личности, 
но въпреки това са разумни.

Кафявото е обичано от "топлите" 
хора. Типично е за здравомислещите 
и традиционалистите. Земният цвят 
говори за постоянство и честност. Вие 
обичате сигурността – както в отноше-
нията, така и в чисто материален план. 
Харесва ви да си доставяте удоволст-
вия, включително и гастрономически.

Оранжевият цвят е цветът на за-
бавните и интересни хора. Те харесват 
разнообразието, динамиката, опозна-
ването на нови места и хора. Обичат 
ясните отношения, говорят свободно 
за чувствата си и са силно съпричастни 
към чуждите емоции. Те са независими, 
знаят целите си и ги преследват стрем-
главо. Като негативни характеристики 
психолозите посочват честолюбие и 
гордост.

аНЕта стЕфаНова

Нещата, които харес-
ваме, говорят за нас. 
Предпочитаният 
цвят разкрива черти 
от характера ни, но 
какво крие езикът на 

багрите?!
Ако жълтото е вашият цвят, вие сте 

позитивно настроена личност, не се 
предавате лесно, превземате върхове 
и борите изпитания. Амбициозни и 
интелигентни сте, проявявате се добре 
в професионалната сфера. У вас живее 
артистичният дух. Приспособявате се 
лесно към промените. Вие сте кому-
никативни и общуването с непознати 
не ви е проблем. Притежаване жизне-
ност и добро настроение. Внимавате 
в отношенията си с околните, щадите 
чувствата им.

Някои свързват жълтото с ревност 
и завист, но възможно ли е това да е 
вярно за най-слънчевия цвят? 

Зелен – цветът на природата раз-
крива творческата ви същност. Той 
означава жизненост и непоклатима 
вяра. Най-вече в себе си. Свързва се със 
спокойствие, късмет и плодородие. Лю-
бителите на зеленото изливат душата си 
само пред доверени и проверени през 
времето приятели. Обичат да са заоби-
колени с обичани хора, имат нужда не-
прекъснато да общуват с тях. Отличават 
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Огнен 4 юли
ФОТОРЕПОРТАЖ Фантастични огнени 

шоута озариха небето 
над Съединените щати в 
понеделник, когато наци-
ята отбеляза Деня на не-
зависимостта. Веселото 

настроение беше за кратко помрачено от 
моментите на мълчание в памет на десетата 
година от атаките на 11 септември.

Десетки хиляди души се събраха в запад-
ната част на Манхатън да видят невероят-
ните фойерверки над река Хъдсън, която 
разделя щатите Ню Йорк и Ню Джърси. 
Повече от 40 000 патрона с фойерверки 
бяха изстреляни в небето във внимателно 
подредена хореография.

Въпреки кризата навсякъде америка-
нците отбелязаха 235-ата годишнина от 
подписването на Декларацията на незави-
симостта с паради, барбекюта, фойервер-
ки... Предлагаме ви няколко от най-краси-
вите огнени кадри.

Фойерверки разпръскват червено, бяло и синьо над реката Хъдсън в Ню Йорк

В столицата Вашингтон празнична заря в небето

Празненство далеч от дома: Американски войници на празнична вечеря 

по повод Деня на независимостта в камп Кларк в окръг Мандозай, про-

винция Кхост в Афганистан

Уникална заря във Вегас осветява небето и се отразява в басейна на Caesars Palace

В Бостън – едно от най-скъпото огнено шоу в страната - $2.5 млн. 

– 21 минути, през които 500 хиляди зрители се дивяха на хореогра-

фията в небето

Лодки в реката изстрелват 3 хиляди фойерверки в небето на Ню Орле-

анс за 13-минутно шоу, гледано от 200 000 зрители

сн. АП

сн. АП

сн. АП

сн. ГЕТИ ИМИДЖИС
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Пет десетилетия жур-
налисти, психолози и 
биографи се опитват 
да разгадаят защо 
Ърнест Хемингуей по-
сяга на живота си и се 

застрелва с пушка в дома си в Айдахо, 
докато жена му Мери спи.

Някои обвиняват усилващата се 
депресия от мисълта, че най-добрите 
дни в кариерата му на писател са вече 
минало. Други смятат, че той е страдал 
от разстройство на личността, пише 
"Гардиън".

А. Е. Хочнър - близък приятел и 
сътрудник на Хемингуей през по-
следните 13 години от неговия живот, 
добавя нов фактор, който дълго време 
е отхвърлян като параноична заблуда 
на Нобеловия лауреат. Хемингуей е 
знаел, че дълго време е бил следен от 
ФБР заради подозрения за връзките 
му с Куба. Много е вероятно това до-
пълнително да го е тласнало към ръба, 
твърди приятелят му. 

Публикация в "Ню Йорк таймс" по 
повод 50-годишнината от смъртта 
на писателя (2 юли) Хочнър, който е 

автор на книгите "Папа Хемингуей" и 
"Хемингуей и неговият свят", твърди, 
че следенето от страна на ФБР има "съ-
ществен принос за неговото страдание 
и самоубийство".

Той добавя още, че съжалява, че е 
подценил страховете на своя приятел 
по отношение на организацията и зна-
чението им за един човек, който види-
мо развива 
психически 
проблеми. 

Хочнър 
хвърля нова 
светлина 
над послед-
ните някол-
ко месеца от 
живота на 
писателя и 
конкретно 
върху два 
случая. През 
ноември 
1960 г. той посещава Хемингуей и 
съпругата му Мери в дома им в Айдахо 
за годишния лов на фазани. Тогава пи-
сателят го посрещнал на гарата заедно 

с техния общ приятел Дюк Макмилън.
Хемингуей отказал да отидат в бара 

в близост 
до гарата, 
който по 
традиция 
посещавали, 
и обяснил, 
че са взели 
колата на 
Макмилън, 
тъй като 
ФБР го сле-
ди и всичко 
около него 
се под-
слушва и се 

проверява банковата му сметка. Той 
смятал, че познава агентите, които го 
следят извън дома му.

Това се случва непосредствено 

преди Хемингуей да бъде приет в 
клиниката "Майо", където е подложен 
на електрошокова терапия. След като 
е изписан, прави няколко неуспешни 
опита за самоубийство. Впоследствие 
страховете му са определени като 
неоснователни.

През 1980 г. Джефри Майърс - тогава 
преподавател в университета в Коло-
радо, изисква разсекретяването на до-
сието на Хемингуей, водено от ФБР. От 
над 120-те страници се вижда засилен 
интерес към делата на писателя, сред 
които са опитите му да създаде анти-
фашистка шпионска мрежа по време 
на войната, наречена Crook Factory.

Информацията за него продължава 
до приемането му в клиниката "Майо" 
през 1960 г., а 15 от страниците са 
цензурирани от съображения за наци-
онална сигурност. (в. "Дневник")

Сянката на ФБР зад САМОУБИЙСТВОТО 
на Хемингуей

сн: Ройтерс

Бронзова статуя на нобелиста за литература е поставена в бар „Флоридита“ - едно от любимите му места в Хавана

Десетки се събраха пред вилата „Финка Вигия“ на Хемингуей в Куба в 
памет на големия писател

сн: Ройтерс
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Краят на една ера и началото на нова
аЛеКСандър иванов

В. „Дневник”

Уимбълдън“ сложи края 
на една ера и даде 
началото на нова. Новак 
Джокович спечели за 
пръв път турнира и се 
изкачи начело в светов-

ната ранглиста. Досегашният номер 1 
Рафаел Надал загуби трофея, който му 
принадлежеше през последната година, 
и отстъпи лидерството в мъжкия тенис 
след 56 седмици на върха. „Това е най-
щастливият ден в живота ми. „Уимбъл-
дън“ е първият турнир, който гледах по 
телевизията, и винаги съм мечтал да го 
спечеля. Все още мисля, че сънувам“, 
сподели развълнуваният Джокович 
след края на финалния мач.

Новак Джокович е от Белград, говори 
пет езика и сега спо-
койно можеше да е 
скиор или футболист. 
Той обаче избира 
тениса и през 2003 г. 
става професионален 
играч, за да може де-
вет години по-късно 
да постигне детската 
си мечта и да напра-
ви това, което нито един негов сънарод-
ник не е успявал – да стане №1 в света. 
В края на миналата година Новак Джо-
кович успя да спечели купа „Дейвис“ 
с националния отбор на Сърбия. „Той 
вече е готов да бъде №1. Следващата 
година ще бъде неговата година“, заяви 
тогава легендата на сръбския тенис и 
настоящ президент на тенис федераци-
ята Слободан Живойнович.

И се оказа напълно прав. През 2011 г. 
Джокович издигна своята игра на ново 
ниво. Той започна годината с 41 поред-
ни победи и седем спечелени турнира. 
24-годишният сърбин беше само на 
крачка от рекорда на Джон Макенроу 

за поредни победи в една година (42), 
но Роджър Федерер спря победния му 
ход на полуфинала на „Ролан Гарос“.

На тревните кортове в „Ол Ингланд 
клуб“ обаче нямаше кой да спре 24-го-
дишния сърбин по пътя му към върха 
на мъжкия тенис. Джокович разби 
двуполюсния модел Надал - Федерер, 
който властваше през последните 8 
години, и даде началото на една нова 
ера в спорта.

„През последните четири години си-
туацията беше „Роджър, Рафа, Роджър, 
Рафа“. Сега ще бъде „Новак, Новак, 
Новак, Новак“, заяви щастливата майка 
на Джокович. През последните четири 
години сърбинът се беше настанил на 
третото място в ранглистата и безу-
частно наблюдаваше царуването на 
Федерер и Надал. Сега той е не само 
най-добрият тенисист в света, но показа 
потенциала да бъде лицето на този 

спорт в следващите 
години.

Джокович е меч-
таният маркетингов 
продукт, който да 
обедини Федерер и 
Надал в едно, смятат 
експертите. Швей-
царецът пренаписа 
историята на тениса, 

като спечели рекордните 16 титли от 
Големия шлем и се задържа на първото 
място в световната ранглиста в продъл-
жение на 160 седмици. С невероятната 
си игра и лишено от емоции поведение 
на корта той успя изгради образа на 
г-н Съвършенство. Този образ обаче се 
оказа прекалено скучен за водещите 
маркетингови компании.

Тогава на сцената се появи Рафаел 
Надал, който представляваше пълната 
противоположност на Федерер – мус-
кулест, с потник и дълги панталони, със 
свиреп поглед, способен да уплаши 
съперниците, и голям емоционален за-
ряд на корта. Испанецът притежаваше 

всичко, кое-
то липсваше 
на Федерер, 
но за водещите 
маркетингови 
компании той 
беше прекалено 
арогантен и само-
надеян. За разлика 
от тях Джокович не 
само притежава необ-
ходимите физика и арсе-
нал от удари, но и персонал-
на идентичност, която винаги 
привлича погледите. Още 
в началото на своята 
кариера Джоко-
вич се сдоби 
с псевдонима 

Тhe Djokester (jokester – шегаджия) за-
ради забавното му поведение на корта 

и комичните му превъплъще-
ния в други тенисисти, част от 
които се почувстваха обидени 
от това.

На тазгодишният Australian 
Open Джоквич без притес-

нения започна да танцува 
на корта с хореографката на 

местната версия на телеви-
зионното шоу Dancing 

Stars. През март 

организира благотворителен футболен 
мач за пострадалите от земетресенията 
в Япония, а по време на демонстрати-
вен турнир в Колумбия показа умени-
ята си в салсата. През 2011 г. Джокович 
показа качеството, което му липсваше 
да стъпи на световния връх, въпреки 
че едва 20-годишен стигна до първата 
си титла от Големия шлем след успех на 
Аustralian Open. Сърбинът демонстрира 
изключителна психическа устойчивост 
и се справи с огромното напрежение, 
което растеше след всеки следващ 
негов успех.

На "Уимбълдън" Джокович показа 
и тактическа зрялост – той знаеше, че 
трябва напълно да надиграе, надтича 
и надстреля от дъното на корта Надал, 
за да стигне до победата. Той успя да се 
фокусира, да вземе оръжията на испа-
неца и да ги използва правилно. "Когато 
играеш срещу най-добрия тенисист в 
света – Рафаел Надал, трябва да дадеш 
най-доброто от себе си. Днес играх на 
върха на възможностите си и мисля, че 
това е най-силният мач на трева в кари-
ерата ми", коментира играта си новият 
номер 1 в тениса.

Времето ще покаже дали това е бил 
върхът на възможностите му и дали ще 
успее да господства над мъжкия тенис, 
както го правеха Федерер и Надал 
досега.

Сърбинът може 
да е идеален 
маркетингов 

продукт

Новак Джокович разби статуквото в мъжкия тенис

сн.: Ройтерс

Новак Джокович



Камион за  
2 млрд. евро

Tози камион е най-скъпият 
в света. Струва на „Дайм-
лер” над 2 милиарда евро. 
Първият милиард е за 
развитието на новото 
поколение “Мерцедес 

Актрос” (за сравнение - 500 млн. е погъл-
нал проектът за новата А класа). Другият 
милиард отива за преоборудването на 
производствената линия и заводите за 
тежкотоварния превозвач.

6-цилиндрови редови двигателя с 
обем до 12,8 л с мощност между 421 и 
510 к.с. и чудовищен въртящ момент 
2500 Нм ще задвижват новия “Актрос”. 
Предвиден е и топмотор с 14 л обем и 
ресурс над 600 к.с. Двигателите обаче 
още отсега отговарят на екологичната 
норма Евро 6, която ще влезе в сила 
чак през 2014 г. Моторите ще гълтат 
по-малко дизелово гориво от сегаш-
ното поколение “Актрос”, а животът им 

е удължен до 1,2 милиона километра! 
Ръчните скорости вече са минало за “Ак-
трос” и на камиона ще се монтират трето 
поколение автоматизирани PowerShift 
трансмисии. Те превключват предавките 
по-бързо и прецизно.

Камионът ще стъпи на шосетата през 
есента, но дотогава ще измине 70 млн. 
тестови километра. Повече от 2600 часа 
аеродинамични проби във въздушния 
канал са довели до идеално обдухване 
на кабината.

Промените в предницата изглеж-
дат незначителни, но при внимателен 
поглед се вижда, че много детайли са 
получили нова аеродинамична форма 
за по-ниско съпротивление и намален 

разход на гориво. Подобно на модерни-
те коли “Актрос” разполага със старт-
стоп система, която гаси двигателя при 
спиране в задръстване и на светофари 
и го пали при натискане на педала на 
газта.

Друга споделена висша автомобилна 
техника е интелигентният круизконтрол 
с автоматично спазване на дистанцията. 
Спирачките на всички колела са диско-
ви и са подсилени с моторна спирачка с 
капацитет 544 к.с.

Компаниите, които искат да направят 
по-сладък живота на своите шофьори, 
може да поръчат камиона с повече екс-
три. Например - зона за релакс в кабина-
та, седалка с функция за масаж (каквито 
има S класата) и легло с воден нивелир, 
който гарантира винаги хоризонтално 
положение на матрака дори когато ма-
шината е спряла под наклон. Като цяло 
кабината е значително по-голяма - на 

ширина достига 2,50 м отвътре, а на ви-
сочина - 2,13 м. Тези габарити осигуря-
ват обем с 1 куб. м повече в сравнение с 
досегашния модел. Така шофьорът има 
на разположение цяла стая с гардероб, 
хладилник, удобно легло, много отделе-
ния за багаж и вещи, масичка и т.н.

Въпреки че “Даймлер” мълчи за 
цената, очаква се новият“Актрос” да се 
продава за около 90 000 евро. Ако се 
купува както досегашното поколение 
(над 700 000 екземпляра), инвестициите 
в развитието на камиона и преоборуд-
ването на производствените цехове 
ще бъдат оправдани. Този модел засега 
е най-успешният превозвач на тежки 
товари в света. („Труд”)
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Изпълнителният 
директор на соци-
алната мрежа Марк 
Зукърбърг обяви, че 
до няколко седмици 
всичките й 750 млн. 

потребители ще могат да провеждат 
видеоразговори 
помежду си

"Това е начин да 
се свържете с при-
ятелите си отвъд 
публикуването на 
съобщения", ко-
ментира изпълни-
телният директор 
на компанията 
Марк Зукърбърг 
по време на 
представянето на 
новата услуга по-
рано тази вечер в 
главния офис на 
социалната мрежа. 
"Мисля че това е 
страхотно", добави 
той.

Миналата сед-
мица най-голямата 
интернет търсачка 
Google стартира 
своя пореден 
проект в сферата 
на социалните мрежи. Той се казва "+" 
(Plus). В момента е в т.нар. затворени бе-
та-тестове и като цяло се приема добре 
от повечето потребители.

Една от най-хвалените функцио-
налности в новата социална мрежа се 
казва Hangouts и позволява на нейните 
потребители да провеждат групови 
видеоразговори. В тях могат да участват 
до 10 души едновременно, а единстве-
ното условие е преди това да изтеглят и 

инсталират специален плъгин към своя 
браузър.

За момента Facebook ще предложи 
възможност за разговори само между 

двама души едновременно.
Съобщение, публикувано в офици-

алния блог на компанията, разяснява, 
че самата услуга е вградена в чата на 
Facebook и потребителите ще могат 
директно оттам да стартират видеораз-
говори със своите приятели. Те са бази-

рани на технологията, която използва 
Skype .

Партньорството между двете орга-
низации датира още от средата на ми-

налата година, когато Skype позволи на 
своите потребители да виждат какво се 
случва на стената им във Facebook, без 
да им се налага да излизат от софтуера 
за мигновени съобщения.

Интегрирането на видеоразговори 
във Facebook изглежда като логичен 

ход за Skype, коя-
то среща затруд-
нения да разшири 
значително броя 
на потребителите, 
които си пла-
щат за нейните 
услуги. Чрез 
партньорството 
си с Facebook 
Skype ще получи 
достъп до над 750 
млн. потребители, 
които са потенци-
ални клиенти на 
платените услуги 
на компанията. 

Марк Зукърбърг 
беше един от пър-
вите потребители 
на новата социал-
на мрежа Google 
+. Той не сподели 
преки впечат-
ления от нея по 
време на събити-

ето в сряда в офиса на компанията му 
в Пало Алто, но каза, че вижда появата 
й като потвърждение на Facebook и на 
неговата визия за света.

Facebook + Skype = видеоразговори



“Твърду 
нье” 
дразни 
българите
Близо 
половината 
нашенци смятат, 
че "ходиме" и 
"говориме" \е 
вярно

Мекането и редук-
цията на "е" в "и" 
са двете езикови 
грешки, които най-
много дразнят бъл-
гарина. Това сочи 

проучване на „Галъп”, направено през 
май тази година в рамките на проект на 
преподаватели от Катедрата по българ-
ски език към Факултета по славянски 
филологии в Софийския университет 
"Св. Климент Охридски". 
За 98,6 на сто от сънародниците ни е 
абсолютно неприемливо да се казва 
"твърду нье" и "дьитето", както и "ити-
кет" и "Илена". В същото време обаче 
нашенците са доста по-толерантни 
към характерното за западния говор 
"свръхякане", което звучи в "бяли" и 
"голями". Една трета от българите дори 
не го смятат за грешен изговор. Над 
половината пък са убедени, че греш-
ното "ходиме", "говориме" и "мислиме" 
всъщност е правилно произнасяне на 
думите. Парадоксално е, но е факт, че 
тази диалектна форма, характерна за 
западните говори, вече е разпростра-
нена и в източните. Софийският жаргон 
побеждава и при още едно правило 
- преместването на ударенията при 
глаголи като "говорих" и "ходих". Вече 
и в източните региони десетки българи 
са склонни да слагат ударението на 
последната сричка, въпреки че това е 
неправилно. Сред най-модните грешки 
напоследък пък е поставянето на -ъ 
или -а вместо -о в глаголи като "четох". 
Десетки българи предпочитат да казват 
"четах" и "донесах" и дори го смятат за 
шик. Те обаче са твърдо против изпа-
дането на й от думи като "тая" и "оная". 
Произнасянето на "таа" и "онаа" не се 
радва на добър прием сред над 98 на 
сто от сънародниците ни. Те считат за 
груба грешка и преминаването на а в ъ 
в думи като ръка и глава например. 97,5 
на сто от нашенците са противници на 
тази тенденция. 
43 на сто от нашенците смятат, че 
хората, които правят подобни грешки, 
принадлежат към средната прослойка 
на обществото. Мекането не се класи-
фицира като ниска степен на образо-
ваност според повечето българи. В 
същото време обаче те не са толкова 
толерантни към затвърдяването - 
мнозина го смятат за признак на ниско 
образование. Около 50 на сто обаче не 
са склонни да лепят етикети само на 
базата на това как говори събеседникът 
им, особено когато става дума за това 
какво материално положение има той.
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Бри Бойс, която тежала 110 кг, е финалистка на 
конкурса Мис Америка 2012

Американка направи 
немислимото и сбъ-
дна мечтата на много 
момичета. 22-годишната 
Бри Бойс свали 55 кг 
(от 110 кг) и стана Мис 

Южна Каролина, което й отреди място 
сред финалистките на конкурса Мис 
Америка за следващата година.

„Целта ми е да вдъхновя и други 
младежи да се хранят и да живеят 
здравословно”, заяви на страницата си 
във Facebook младата жена, спечелила 
титлата в събота.

“Радвам се, че мога да помогна на 
другите, да говоря по разни събития и 
да споделя опита си”, допълни госпъл 
певицата.

Тежки времена
Допреди две години Бойс тежала 

110 кг и носила размер 18. И до ден 
днешен, като пътува, тя носи със себе 
си огромните си дънки, за да й напом-
нят докъде е стигнала. Освен диета и 
упражнения миската казва, че важно в 

нейната трансформация е философия-
та, която си е изградила за себе си и за 
собственото поведение. Бойс пробвала 
много диети и се била провалила, защо-
то не гледала на това с правилното ако.

„Истината е да гледаме на себе си 
като на кола, на която й трябва пра-
вилното гориво. Преди се провалях, 
защото се чувствах зле при мисълта, че 
не мога да си хапна от този шоколадов 

кейк. Днес вече знам, че ако ми се яде, 
отивам и си хапвам, но не всеки ден и 
не постоянно”, споделя опита си Бри.

Съревнованието
На конкурса „Мис Южна Каролина” 

Бри Бойс показа завидно, тонизирано 
тяло и спечели етапа с дефилиране-
то по бански. Тя спечели и кръга за 
таланти, където показа уменията си на 
певица. Преди да отпътува за конкурса 
Мис Америка – в Лас Вегас през януари, 
миската ще обиколи страната, за да 
говори за невероятната си трансформа-
ция и, естествено, да помага за благот-
ворителни цели.

22-годишна свали 55 кг, 
стана Мис Южна Каролина
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маслата в момента. Това са лъчи, които 
изгарят кожата. Но също така има UVA 
лъчи, които достигат дълбоко до кожни-
те клетки и именно те причиняват рак. 
Затова са нужни масла, които предпазват 
и от UVA лъчите. Поради тази причина 
правителството задължава компаниите, 
които произвеждат тези продукти, да ги 
правят поне с фактор 15+ и да предпаз-
ват едновременно от UVB и UVA лъчи. 

Според новите правила ще бъде заб-
ранено на етикетите да пише, че маслата 
са waterproof и sweatproof. US Food 
and Drug Administration (FDA) казва, че 
такива етикети са подмамващи за хората. 
Освен това тези масла, които са предназ-
начени за всякакви типове кожа, ще имат 
надпис „Широк спектър“ а най-високият 
защитен фактор ще бъде 50+. Мини-
малният ще бъде 15. Това са първите 
промени в законите за слънчеви масла 
от 30 години насам. 

Термини като „sunblock“, „waterproof“ 

По-строги правила за 
СЛъНЧЕВИТЕ МАСЛА
Повечето от мазилата в САЩ не 
предпазват от опасните UVА лъчи, 
които причиняват рак

ниКоЛета КравченКо
nikoleta@bg-voice.com

Американските вла-
сти въвеждат нови 
правила за слънчевите 
масла, с които да оси-
гурят сигурна защита 
от UVВ и UVА лъчите. 

Множеството мазила на пазара сега не 
осигурява пълна защита от опасните 
слънчеви лъчи.

Меланомът е най-срещаният рак в 
Съединените щати. Досега случаите 
с рак на кожата са нараснали с 45 
процента oт 1992 дo 2004 година. UVB 
лъчите са тези, от които предпазват 

и „sweatproof“ няма да бъдат разрешени 
върху слагани на етикетите. Вместо това 
производителите ще могат да ползват 
„water resistant“ и „sweat resistant“. На 
опаковките на маслата, за които се 
твърди, че са водоустойчиви, трябва да 
се пише колко време могат да издържат 
във вода. Но етикетите не могат да твър-
дят, че маслата дават защита от слънцето 
за повече от два часа, без да споменат, 
че трябва да се нанася отново след този 
период. 

Новите правила влизат сила от лятото 
на 2012 г., но промените могат да се ви-
дят преди това. Регулациите се въвеждат, 
за да могат хората да бъдат сигурни, че 
маслата, които използват, са безопасни и 
ефективни. Освен това по този начин из-
борът на правилната защита от слънцето 
ще бъде по-лесен. Експертите съветват, 
че независимо какви масла се използват 
е важно те да се нанасят на всеки два 
часа, и то обилно.

Как да се 
предпазим 
сега?

Новите правила влизат в сила 
догодина. Ето кои продукти в 
момента отговарят на новите из-
исквания. От тестваните 22 бранда 
масла само 9 предпазват от UVA и 
UVB лъчите. Това са:

Banana Boat Sport Performance 
SPF 30

Banana Boat Sport Performance 
SPF 100

Coppertone Sport Ultra 
Sweatproof SPF 30

CVS Fast Cover Sport SPF 30
Walgreens Sport SPF 50
Ocean Potion Kids Instant Dry 

Mist SPF 50
Up & Up Sport SPF 30
No-Ad with Aloe and Vitamin E 

SPF 45
Equate Baby SPF 50
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„Има ли някой специален?" - това взе да ме пита моята 
мила майка. Все по-често!

Обществото е различно, няма натиск, феминизмът 
е постигната цел (следователно мъртва), половете са 
равни, съжителството и бракът са синоними...

Глупости - казвам аз на тези теории. Защото на мама 
не й пука какво твърдят вестниците, жената си пита - 
има ли някой специален, сиреч - мила ми пикло, кога ще се 
възпроизведеш?

Опитвам се да й обясня, че всичко е наред и съм щаст-
лива. Но тя бърза да ми напомни: "Красива си и сега ти 
избираш, но после теб ще те избират..."

Аз съм на 24. Съветва ме майка ми, която се е задомила 
на не особено ранните (особено за онова време) 38 години. 
Не е била дебела, ако това си мислите. Нито глупава. 
Нито й е липсвал талант - тя рисува божествено. Пъту-
вала е, танцувала е, обличала се е fancy и е имала моите 
зелени очи и нейните червени коси.

Тя не го е направила, защо юрка мен? Дали не е разбрала 
нещо с годините, което се научава, след като го объркаш 
тотално?

Тези дни един младеж (само да поясня, че на моите 
"младежи" снимките от бала са им черно-бели) усилено се 
опитваше да проникне в панталоните ми.

Пътят все пак минава през разговор, в който той с 
дълбоката убеденост на учен-изследовател ми разясни 
какво искам, изхождайки от това, че всички жени искат 
да се омъжат.

Обясних му, че не очаквам това. От учудването му 
стана ясно, че явно не само майките ни мислят така.

А какво искам след 5 години?
Финансовата стабилност да отгледам дете сама. 

"Бременните жени не са сами. За тях винаги се грижи мъж" 
- прозвуча красиво като детска приказка. И предизвика 
в мен бурен смях. Не се замислих - този смях е инстинкт. 
Както когато някой се опита да седне, но издърпат 
стола изпод задника му и той се просне на земята. Така 
се смях аз. Но после се уплаших.

Мисълта, че някой би могъл да се погрижи за мен, явно 
е абсурдна.

Защото обикновено съм идиотът-приятел, жената-
пич в мъжка компания, тая, която разчиства стая за 
секс във вилата, тая, която помага на мъжете да свалят 
мацките, а на сутринта е оставила хавлии за тях.

Аз съм "Барабар Петко с мъжете". Пия с тях, пуша с 
тях, цинична съм с тях и ги виждам, когато не се престру-
ват. Затова не очаквам нищо от тях.

Или защото по стечение на обстоятелствата 
винаги избирам мъже с некрасиво минало и непроменливо 
настояще. "Хванали къра". Познавам приятелите им и 
жените им, и любовниците им. Понякога за съжаление и 
децата им.

Как да ги обичам, щом ги разбирам?
Бракът не означава нищо.
Съжалявам, мили дами, не съм предател, просто из-

живях тази детска мечта, с която промиват мозъците 
ни. Явно има причина любимата ми приказка да е била 
тази за малката русалка - тя никога не се жени, но пък се 
превръща в пяна по свой избор... и е вечна.

За принца и нормалната девойка нищо не казват - 
те са си женени и до ден днешен - не ги ли виждате по 
улиците?

Но всеки знае, че подписът не е инжекция, която влива 
във вените на мъжа 20% отговорност, 60% вярност и 
още 20% любов за всеки случай. Ако той не е там за теб, 
никой съдия на света не може да го принуди.

Защо тогава хората, които са ни най-близки, тези, 
които са ни създали, искат да се женим?

Скитниците винаги са били сами. Това е прекрасно по 
онзи мазохистичен начин, за който една възрастна жена 
веднъж ми каза: "Това, което жените можем да си причи-
ним, никой мъж не би успял колкото и да опитва."

Това винаги носи болка. Понякога носи и оргазъм, 
какъвто би изпитала фригидна жена, събудила се мъж в 
следващия си живот. Понякога не носи оргазъм. Може би 
моята мама знае това. Може би тя иска да ме завърже на 
земята, за да не пострадам.

Може би защото и тя е скитала дълго?

Наистина ли всички 
жени искат да се 
омъжат?

ТОКЧЕТА

ниКоЛета Бонева Ховрин

Парижките подиуми събраха отново 
колекциите от висша мода за сезон 
есен-зима 2011-2012 и макар клиен-
тите засега да изглеждат доволни от 

видяното, специалистите са по-скоро разочаро-
вани. Нещо им липсва и това нещо се казва Джон 
Галиано. След като бе уволнен от „Диор“ заради 
антисемитски изблици, заместилият го на върха 
в компанията негов дългогодишен сътрудник 
Бил Гейтън сглоби еклектична колекция без ясна 
посока, разказва „Ройтерс“. Къщата, прочута с 
шик и дързост, този път беше с шоу, по-сдър-
жано от обикновено, което вероятно значи, че 
още търси дългосрочно решение за наследник 
на Галиано. Гейтън и асистентката му Сузана 
Венегас изкараха на подиума 5 линии в едно. 
Имаше цветове и форми, леко напомнящи на 
ролер-скейтинг модата от 90-те години, минико-
лекция от рокли, приличащи на сари и обсипани 
с бижута, къси якета в розово и каки с бляскащи 
огледалца, златни и бели пайети… Именно зара-
ди това критиката посочи, че показаното е било 
очевидно насочено към клиентелата в Близкия и 
Далечния изток, но прекалено близо до вкусове-
те на пазара, за да се нарича висша мода. Освен 
„Диор“ дотук интересна със семплост и колорит 
бе Аделин Андре, колегата й Кристоф Жос показа 
много елегантност в сдържани цветове.

Къде си, Галиано?

christophe Josse Diorchristophe Josse

christophe Josse

Dior

Adeline Andre

Adeline Andre

Dior

Dior

сн: Ройтерс
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Сеновали. Аконит. Макет. “Сони”. Мак. “Тенерифе”. Ар. Лам. Нинова (Людмила). “Ена”. Мотор. Нити (Франческо). Оран. Кетен. Ко (Жан). Амин. Теренин (Aлександър). Рамадан. Лапад. Лира. Бак. Реторика. Ат. Мол. 
Лавина. АРО. Лимит. Нома. Аран. Катар. “Да”. Адам. Каравели. “Арарат”. Ками. Алама. Пат. Неделино. АН. Лик. Кираса. Сто. Батак. Тана. Ител. Манит. “Ти”. Орел. Канарин. “Новинар”. Нитинол. “Кенана”. “Вик”. Ламарина. Ин.
ОТВЕСНО: Металокерамика. Аламани. Катер. Комар. “Титаник”. Ром. Мотел. Литак. Канат. Ват. Ренар (Жул). Таван. Кирил. Бакен. Нипел. Ремек (Владимир). Тина. Ленин (Владимир). Натан (Жан). Лидит. “Ном”. Китеник. Доводи. 
Ерат (Кристине). Ла. Ротор. Рима. Аланин. Масиви. “Алина”. Алиса (“Алиса в страната на чудесата”). Оки. Кофа. Амика. Арана. Овен. Коне. Омара. Адамо (Салваторе). “Ирина”. Ни. Ерида. Арара. Стена. Пи. “Анана”. Арама. 
Ателани. Тиран. Нитон. Тинол. Ран.
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Срещат се двама приятели. Единият - 
мрачен като градоносен облак. 

- Какво ти има бе, Пешо? Що си такъв 
мрачен? 

- А, остави, роди ми се син... 
- Е, защо не се радваш тогава? 
- Ами щото и жената разбра...

		
- Мамо, аз спестих малко пари! 
- Браво, момчето ми! А как? 
- Анонимното писмо за комшийката 

не го изпратих по пощата, а й го зане-
сох и предадох лично... 

		
Съпруга казва на мъжа си: 
- Скъпи, довечера ще идва една 

приятелка на гости. Искам да се пред-
ставиш отлично и да докажеш, че са 
истина всички прекрасни неща, които 
съм й казвала за теб. 

- Скъпа, нали не си пропуснала да 
й кажеш какъв прекрасен любовник 
съм...

		
Съпруг към съпругата: 
- Синът ми е бъркал в портмонето! - 

възмущава се бащата. 
- О, не бързай! Може да е някой 

друг... Например аз! - казва жената. 
- Не, не си ти! Когато ти бъркаш, 

вътре не остава нищо.

		
Влиза един човек при бръснаря и 

пита: 
- Колко ще трябва да изчакам, за да 

се подстрижа? 
- Около два часа - отвръща бръсна-

рят. 
Човекът си тръгнал. Същото се 

повтаря и на следващия ден. На третия 
ден се повторило същото и бръснарят 
казал на помощника си да проследи 
човека и да му каже къде отива. След 
около 10 минути помощникът се връща 
и се смее. Бръснарят попитал: 

- Какво се смееш бе? Видя ли къде 
отиде? 

Помощникът отвърнал, смеейки се: 
- У вас.

		
Пустиня. Изтощен турист се лута, 

вече накрая на силите си. Среща мес-
тен и пита: 

- Извинете, къде наблизо има оазис, 
вода, сянка? 

Местният отговаря спокойно: 
- Вървите направо, все направо и 

следващия петък завивате надясно...

		
Майка се готви да посреща гости. 

Малкият й син пита: 
- Пак ли ще идва оня чичко? 
- Да! 

- И отново ще ми се 
наложи да спя на пода в 
кухнята? 

- Да! 
- Е, не! Направо ми писна 

тоя полов живот!

		
Влиза гола жена в бар: 

- Чаша уиски, моля! И какво сте ме 
зяпнали с тези очи, като че не сте виж-
дали гола жена?! 

Всички в бара се споглеждат изуме-
ни, а барманът й отговаря: 

- Просто си мислех откъде ще изва-
дите парите... 

		
- Деца, какво ви беше най-трудно в 

трети клас? 
- Да обясним на продавачката за кого 

купуваме ракия! 

		
По време на семеен скандал: 
- Писна ми вече! Дано Господ ме при-

бере при себе си! - крещи съпругата. 
- Ха, да не е луд като мене... 

		
В едно селце назначили нов све-

щеник. Решил човекът да установи 
контакт с местните жители и тръгнал от 
къща на къща да се запознава. Някъде 
в края на деня стига до една къща и 
чука на вратата. Отвътре се чува съ-
блазнителен женски глас: 

- Ти ли си, ангелче мое? 
Свещеникът се замислил малко и 

отговорил: 
- Не, но съм от същата фирма...

		
Мъж отива в общината. Влиза в каби-

нета на някакъв чиновник. На бюрото 
стоят две табелки - "НЕ ПУШЕТЕ" и "НЕ 
ВЗИМАМ ПОДКУПИ". 

Мъжът: 
- Добър ден. Искам да купя един от 

общинските апартаменти, обаче нямам 
право на това. Посъветвайте ме, моля, 
как да го направя... 

Чиновникът прибира табелката "НЕ 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

ПУШЕТЕ" и казва: 
- Ами за начало да запалим по една 

цигара...

		
Две жени пътуват в купето и си 

говорят: 
- Чувала съм, че арменците са най-

добрите любовници. 
- Пък аз, че индианците са още по-

добри. 
Дремещият до тях мъж се надига 

леко и казва: 
- Приятно ми е, Винету Харпацунян!

		
Диригентът пита замислено виолон-

челиста: 
- От колко време свирите? 
- От петгодишен! 
- Вече е крайно време да спрете.

		
Стоят си в хладилника 10 яйца. Пър-

вото казва: 
- Глей го онова яйце, в края! Ама 

каква муцуна, а? 
Второто: 
- Изрод. На хипар се прави. 
Третото: 
- Не го обиждайте, де! Може да е 

хормонално разстройство! 
А четвъртото: 
- Я млъквайте! Това е киви!

		
Един пияница след прилична по-

черпка в кръчмата се прибира вкъщи 
и кучето му започва да лае. 

- Я, стига, че ако те чуе жената, не 
знам къде ще спиш тази вечер. 

		
Жена казва на мъжа си: 
- Търси те един приятел. 
- И какво искаше? 
- Каза, че риболовът се отменя. 

Барът бил затворен за ревизия.

		
В едно купе пътуват епископ и 

посланик. Пътуват и спорят кой от тях 
има по-висока титла. 

- На мен ми викат Ваше преосвещен-
ство - казва епископът. 

- А пък мен ме наричат Ваше пре-
възходителство - казва посланикът. 
След половин час спорове седящият в 
купето пътник не издържа и казва: 

- От нас тримата аз съм с най-висок 
ранг. 

- Какъв си пък ти? - в един глас питат 
епископът и посланикът. 

- Данъчен! 
- Е защо да си с най-висок ранг? 
- Защото, като ме видят, търговците 

веднага викат: "О, Господи, пак ли си 
ти?!"

		
Ба ба ка з ва на про да ва ча:
- Пре те г ле те ми два ки ло г ра ма кар-

то фи!
Про да ва чът я пи та:
- От най-го ле ми те, от сре д ни те или 

от мал ки те?
- Ох, от най-мал ки те, ръ це те ми не 

ще мо гат да но сят ед ри те!

		
Иван чо ку пил два шо ко ла да, дал 

еди ни ят на Ма рий ка и ре къл:
- Ка то ям шо ко лад, ста вам на п ра во 

не рез!
Ма рий ка го из г ле да ла и ка за ла:
- На, изяж и моя!

		
- Зна еш ли ка к ва е при ли ка та ме ж ду 

де мо к ра ци я та и ре ка Ду нав?
- Знам. И две те ид ват от За пад, но 

са мо ми на ват по к рай Бъл га рия.

		
Много дебела пациентка пита про-

фесор диетолог: 
- Кажете, професоре, какви упражне-

ния са полезни за отслабване? 
- Препоръчвам ви да си въртите 

главата от ляво на дясно и от дясно на 
ляво... 

- И колко често да го правя това? 
- Всеки път когато ви предлагат 

ядене...

		
Американецът: 
- При нас, в Америка, преди да 

заколят кравата, й дават да слуша кла-
сическа музика. От музиката месото й 
става много крехко. 

Французинът: 
- А при нас ги убиват с електрически 

ток. Така кравата не разбира нищо и 
месото й става още по-крехко. 

Руснакът: 
- Влизам аз в магазина - там копита, 

рога, опашки... Дявол го знае, сигурно 
ги взривяват...

		
Президент изнася реч на трибуната. 

Отдалеч се чува вик: 
- Господин президент! 
- Кой ме вика? 
- Може ли малко по-наляво да се 

преместите, ако обичате, че нещо не 
ви виждам! 

- А не искате ли да ви дам бинокъл? 
- А не, няма нужда, аз съм с оптика...

		
Медицината непрекъснато твори 

чудеса. Едно такова се случило със 
74-годишна жена, която с лекарска 
намеса успяла да роди дете. По този 
случай цялата рода се събрала, да я 
поздрави. Всички й честитят и искат 
да видят бебето. Майката през цялото 
време отговаря "по-късно, не сега, 
след малко". 

Това продължило дълго и дошло 
време гостите да си тръгват. Накрая 
един от мъжете пита възрастната 
майка: 

- Добре де, какво все пак чакаме? 
- Спокойно, ще се събуди бебето, ще 

заплаче и тогава ще ви го покажа. 
- Ама ние тихичко ще влезем - само 

да го видим. Няма да го събудим. 
- Проблемът не е в събуждането... - 

отговорила тя. - Забравила съм къде го 
сложих...

		
- До к то ре, мъ  жът ми по лу чи шок, 

ка то раз б ра, че е спе че лил от то то то 
50 000 ле ва. Кол ко вре ме, след ка то се 
оп ра ви, мо га да му съ о б щя, че не съм 
по да ла фи ша?

Виц в снимка
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Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

В екипа ни са добре дошли млади, енергични хора с идеи. 
BG VOICE дава журналистическа свобода и възможност да разкажете истории на 
най-много българи в САЩ.

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

Изпратете ни мейл с ваши материали, кратко резюме и телефон за връзка на 
newsroom@bg-voice.com

РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер търси спешно ШО-
ФьОР  за собствен камион. Добро 
заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. Тър-
сете Митко. Tel: 224-875-1119
Trucking Company търси ШОФьОР 
за 2200-2700 мили седмичнo. 40 
cents на практическа миля, no east 
coast, 2 дни вкъщи на седмица, 2002 
Freightliner, tel: 773-808-4707

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

Предлагам работа ХАУСКИПъР  3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696
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 . За-
плащане според опита . 773 964 
0956; 773 236 1773 
Търся ШОФьОРИ  за регионални, 
steady курсове или east coast. До-
бро 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 запла-
щане и постоянна работа. Дими-
тър. Тел: 224-875-1119
Trucking company се нуждае от 
ЧОВЕК ЗА РАБОТА В ОФИС . 
Accounting/ safety. Elk Grove 
Village. 773 744 5725

Предлагаме работа за ШОФьОР 
за теам, или за готови teams. 46 
цента на миля. 5,500 мили на сед-
мица минимум за тим. 708 351 
7448

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 повече инфо 773 875 
2090

Търся ШОФьОРИ cDL-40 цен-
та на миля. Бонус след 6 месеца. 
extra stop - $50. volvo 2007. Tel: 
630 863 6312

vALeT DRIveRS WANTeD. Търся 
приветливи и усмихнати момиче-
та и момчета за Valet Drivers, Ка-
лин, 312-927-6310 
Търся ШОФьОР  за тим, CDL-A, 
Hazmat - Doubles, опит със ско-
рости, 23 цента на миля. Тел. 773-
733-1588. 
Търся ШОФьОР  на лимузина за ра-
бота в Чикаго. Кандидатът трябва 
да притежава Limousine Chauffeur 
License, да знае добре английски, 
да има приличен driving record, 
поне малко опит и да желае да 
работи поне 6 дни в седмицата. 
За повече информация: 773-827-
7827 
Набираме oWNeR oPeRAToRS . 
Лоялност, коректност. Добри мили 
– добри $. тел 847 378 8917
ST transport търси ШОФьО-
РИ  и oWNeR oPeRAToRS . До-
бро заплащане. Коректност. Тел 
800.893.0124
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 ра-
бота, контейнери. 630 440 0422
Търся CDL - А ШОФьОР  за pick up 
& delivery or drop & hook за over 
the road. Добри мили. Добро за-
плащане. 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 из-
важдане на CDL. 40 цента на миля, 
около 5000 на месец. 708 515 
8017

Авантгард търси СЕРВИТьОРКИ, 
бармани и готвачи. тел 773 594 
9742

Търся TeAM DRIveRS  за steady в 
Fedex Ground; 4500 мили на сед-
мица. Всеки ден връщане в Чикаго 
с престой. От понеделник до пе-
тък. 630 915 3738
Owner Operator търси ШОФьО-
РИ  /тим - doubles Fedex ground/; 1 
год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045
Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 
W Diversey Pkwy, IL 60614), ТъР-
СИ РАБОТНИЦИ  за разнасяне на 
рекламни материали, ГОТВАЧИ , 
ШОФьОРИ  и МЕНИДЖъР . До-
бри условия и заплащане.  773 525 
5050
Набираме oWNeR oPeRAToRS  от 
PA, VA, WV, MD, NJ, CT,NY. Hazmat 
required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400
Eurotrans Express набира ШОФьО-
РИ  CDL и oWNeR oPeRAToRS . 
773 992 9833
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 седми-
ца. 630 863 1539
Търся ШОФьОР  CDL за стеди курс, 
4 дни в седмицата. $920 на седми-
ца. 773 732 1196
Енергична българка над средна 
възраст търси работа като ДЕ-
ТЕГЛЕДАЧКА  или да се грижи за 
ВъЗРАСТЕН ЧОВЕК . Има опит в 
отглеждане на малки деца. Препо-
ръки 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 
Транспортна компания набира 

ДИСПЕЧЕРИ(КИ)  с опит. За кон-
такти: 847-258-5526 8ам-5рм
Предлагам работа за жена с ан-
глийски и кола. КОМПАНИЯ НА 
ВъЗРАСТНА ДАМА  7дни/24 часа, 
120$ ден. 773-510-0696. 
Предлагам работа ХАУСКИПъР  3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696.
Meliz inc набира CDL DRIveRS  pick 
up delivery 1 година опит, чист ре-
кърд, 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. Предлага-
ме работа за ДЕТЕГЛЕДАЧКИ , 
БОЛНОГЛЕДАЧКИ  и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ  в американски, 
руски и български семейства. 
TEL:(847)296-4748
Диспечер търси CDL ШОФьОРИ 
с опит. Гарантирани 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
Нуждая се от опитен CDL ШО-
ФьОР , добро заплащане, лека 
работа, пон. до петък. За контакт 
(773) 808 4707

Търсиме ГОТВАЧИ/КИ с опит и 
помощник-кухня. Добро запла-
щане. Тел 847 668 7858

Търся работа като БАРМАН  в Чи-
каго, Ню Йорк.С много добър опит 
в Европа и американски круизни 
компании. Владея много добре 
английски,имам много добри по-
знания и състезания в барман-
ството. Тел: 804 869 5643

Търся ЧОВЕК С ОПИТ за 
construction – interior remodeling. 
Английски не е задължите-
лен. Добро заплащане. Не-
обходим е собствен превоз.  
Тел:  847 337 0103

New York, New Jersey,   
east coast

Фирма набира БОЯДЖИИ  и ПО-
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МОЩНИЦИ  – (718) 938-3600 Ва-
льо 
FLORIAN LLC плаща 90% от зара-
ботката всеки петък. Предлагаме 
fuel карти, като предоставяме ця-
лата отстъпка на нашите ШОФьО-
РИ . 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
Търся cDL-DRIveR. Experience. 40 
c.per mile. Tel.630-748-9520 
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 препо-
ръки), грижа за възрастен човек 
(2 години опит) и всякаква друга 
работа изискваща владеене на 
български, руски и английски, а 
също така почасово изпълнение 
на поръчки за извършване на оп-
ределена работа, готвене и др. Тел 
347 984 6699

Atlanta

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

orlando, Florida

Viva Transport наема CDL oWNeR 
oPeRAToRS  от цялата страна. 
2500-3000 мили седмично. Flexible 
dispatch; Sign up bonus. 407 923 
4867

Под наем
chicago + suburbs

Стая под наем в КъЩА  в Schiller 
Park. Tel. 847-414-5213
Дава се СТАЯ  под наем за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines, тел. 
617-319-3461 

Давам под наем 2BDR/2BT -$1000, 
Elk Grove Village, IL 60007. Пералня, 
сушилня, топла вода, отопление са 
включени в рентата. Добър район и 
добри училища. Тел 630 398 2000

Давам под наем 3/4 стаен АПАР-
ТАМЕНТ  в къща с отделен вход. 
GRAND/HARLEM $800 от 1 юни. Тел 
773 895 8146 
Дава се под наем СТАЯ  за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines - тел: 
617319  
Обзаведен етаж от КъЩА  в Buffalo 
Grove.1 спалня, кухня, баня, всич-
ко включено + интернет и кабелна 
тв. Наем $700. Phone: 2245957923  
markalof@yahoo.com 
Давам под наем изгодно СТАЯ  в 
къща в  Des Plaines. Truck drivers 
wellcome. 312 217 0110
Обзаведена СТАЯ  под наем в 
Prospect Heights, подходяща за 
truck driver или жена на living. 
Teл:224-425-3336
Давам СТАЯ  под наем в тих и спо-
коен комплекс в Schaumburg. На 
разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. 
Има фитнес и басейн в комплекса. 
Плаща се само ток. $300 на месец. 
Тел.: 312 5933923
Давам СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ 
под наем. Вашият багаж е на си-
гурно място при нас. Има рампа 
и док. Възможност за товарене на 
контейнери. 312 730 2085 – Мар-
тин
FoR ReNT  in Des Plaines – 1405 
Ashland Ave 2C Des Plaines, IL 
60016, 1 bedroom condo in small 
quiet building on tree-lined street! 
Walk to train, town and restaurants. 
Convenient to shops and 
transportation! Covered parking 
included. Coin laundry in building. 
Newer appliances. Available now. 
$800. Please call 847-222-8697  
FoR ReNT  in Prospect Heights, 1 

- BDRM, 3rd floor unit w/ private 
balcony. two assigned parking 
space included! New carpet, New 
paint! Appliances Included: Stove, 
Refrigerator. Washer & Dryer 
Facilities in the building. Water 
& Heat included. No pets, please. 
Security deposit required. $750. 
Please call Paul at 847-698-6656. 
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 до-
пълнително. Близо до I 90, IL 53, 
Woodfield mall. Teл. 847-312-5630
Давам ОФИС  под наем. 2 поме-
щения във Franklin Park, близо до 
River Rd и Grand Av. 312 730 2085 
– Мартин
Давам под наем 2 bdr and 3 bdr 
АПАРТАМЕНТИ  в Westmont. На-
емът започва от $800. 630 964 
6811
СТАЯ  под наем в напълно обза-
ведена къща в Niles - $499, и под 
наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и без-
платна пералня и сушилня. Под 
наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс
Давам под наем двуетажна КъЩА 
/Foster & Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, га-
раж - $1600; бейсмънт от същата 
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
Под наем ОФИСИ  и СКЛАДО-
ВО ПОМЕЩЕНИЕ . 773 385 9478, 
630 707 1939
Обзаведена СТАЯ   за жена. Des 
Plaines-Dempster&Potter, тел.: 847 
609-3535
Дава под наем СТАЯ  от апарта-
мент 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 СъКВАРТИ-
РАНТ/КА  за самостоятелна стая 
в 2 Bdrm apt. Central & Montrose. 
Има интернет и кабелна тв. 773 
255 0191
For rent two APARTMeNTS . 1 Bdrm 
and 2 Bdrm. In Lions, IL; freshly 
remodeling; laundry and storage 
avail. Call Mike 773 612 0402
Търся СъКВАРТИРАНТКА  за об-
заведен едностаен 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
Давам СТАЯ  под наем или цяла 
къща в Joliet. Тел: 630-843-1326 
Димитър
Напълно обзаведен БЕЙСМЕНТ 
в Des Planes със самостоятел-
на баня и тоалетна в близост до 
магистрали, удобен транспорт и 
магазини. Всички консумативи 
кабелна, интернет вкл. в наема. 
тел 773-968-8222. 773-787-3121
ПОД НАЕМ  самостоятелен апар-
тамент на Халкадики, Гърция. 2 
спални и кухня, огромна тераса, на 
150м от морето.Цена $60 нощувка-
та.За повече информация  и сним-
ки: 708-351-7448.

Услуги
chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА  във вкъщи заедно с 
моето. Flexible hours! Schaumburg 
IL 630 456 5608

DishNetwork, DirecTV. Решение на 
всеки проблем. ОБСЛУЖВАНЕ, 
РЕМОНТ. Тел. (773) 510-0592 
За партито във вашият дом; ГО-
ТВЕНЕ, СЕРВИРАНЕ  и ЧИСТЕНЕ 
773 318 5568 
ТъРСЯ МОМИЧЕ  за брак с цел до-
кументи, 27 годишен съм. Плащам 
много добре! Контакт: birben666@
gmai.com

КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА, КОН-
СУЛТАЦИИ, 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.

КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА , КОН-
СУЛТАЦИИ , уроци-word, exel, 
power point, internet, email; Граж-
данство-подпълване на докумен-
ти и уроци за тест; Англииски за 
начинаещи; Driver licence-писмен 
тест. Обадете се/оставете съоб-
щение за повече информация. 
Елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.
ИЗЧУКВАМ  и БОЯДИСВАМ  ка-
тастрофирали коли без застрахов-
ка. Цени като в България. 30 годи-
ни опит в занаята. Пламен 773 383 
2846
РЕМОНТ  и ПОПРАВКА  на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони и др. 
Отключване на iphone. Инстали-
ране на софтуер, премахване на 
вируси и др. Тел: 773 253 5986
Chicago’s Ultimate PARTY 
PLANNeRS . Girls Night Out, Guys 
night out, Bachelorette Parties and 
more! Limos, Party busses, Hotels 
and Penthouses! At Home Pole 
Lessons, Belly Dance Lessons, At 
Home Spa Services.When you book 
with VIP Bachelorette, we choose 
any three of the hottest nightclubs 
in Chicago and receive, no cover, 
express entry, drinks and champagne 
for only $23.00 a person. 847-288-
9398.
ВЕЧЕРЯ  в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това без-
платен 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, повредени от градушки. Ние 
можем да ви сменим покрива,  без 
да плащате нищо. Всички разходи 
се поемат от застрахователната ви 
компания. 224-425-8060
Поправка, ремонт, продажба и рен-
та на ЕЛЕКТРОКАРИ , МОТОКАРИ 
и всякакъв вид складова техника - 
(847) 415-7364 
УРОЦИ  по пиано, пеене, ear 
training и солфеж във вашия дом. 
Повече от 20 години професиона-
лен опит. Всякакви възрасти. От 

beginners to advanced levels. 847-
322-7258 
HoMe INSPecToR . Казвам се 
Дейвид и приемам апойнтмън-
ти 7 дена в седмицата. Безплатна 
консултация по телефона.  The 
inspection is 2 ½ hours - $175. /
www.MasterHomeInspectorco.com  
708-334-7644 
Heating & Cooling – РЕМОНТ , СЕР-
ВИЗ , инсталиране на отоплителнии 
охладителни системи – furnaces, 
AC, humidifiers, boilers. Инспекция 
по закупуване на жилище. Замер-
ване на СО. 847 840 6347 – Тодор
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ : инста-
лиране на standby генератори за 
вашето спокойствие, ако електри-
ческото захранване е прекъснато. 
773 988 2324
КЕШ  преди банкрут от кредитни 
карти дотолкова, колкото е кре-
дитната линия на картата. За пове-
че информация потърсете Филип: 
847 852 6724
24 часа towing – толвачка. ПъТНА 
ПОМОЩ . 773 563 1200 Пламен
ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА  в простор-
на къща в Bensenville, IL (първото 
предградие на запад от O’HARE – 
Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) 
Предоставям на децата разноо-
бразни занимания през деня, както 
и домашно приготвени две закуски 
и обяд. Дългогодишен опит. Пре-
доставям и препоръки при молба 
от родителите. 773 931 8516
HEATING AND COOLING. РЕМОНТ  и 
инсталация на всички видове ото-
пление и климатици. Експресен 
сервис. Митко. 773 875 2689
УЧИТЕЛКА С ОПИТ  и сертификат 
за Илинойс може да се грижи за 
детето ви в дома си в Палатайн. 
708 2533 3383
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА  в дома ми. 
$4/час с включена храна в цената. 
Имам опит и живея близо до Най-
лс, Дес Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951
DRIvING ScHooL  Кормуване. Бър-
зо 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 , оп-
тимизиране 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 
Largest Balkan crowd the Midwest 
has ever seen will be taking over 
Chicago on July 2nd for Edward 
Maya Concert at Congress Theater 
and July 3rd for Balkanika 2011 at 
Excalibur Night Club. 
ГЛЕДАМ ДЕЦА  в моят дом в 
Hoffman Estates, заедно с моята 
вночка, която е на 6 година. Имам 
30-годишен опит като детска учи-

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни на obiavi@bg-voice.com 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 - $10 на брой. Обадете се на (708) 415-6985 или 
изпратете този талон с текста и money order на 1409 W Willow Ln., Mount 
Prospect, IL 60056

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



телка. Прекрасни условия в бли-
зост до плувен басейн. За контакт: 
Mима 847-987-9524 
ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ , от-
страняване на вируси, инстали-
ране на софтуер. Намираме се в 
Arlington heights, IL. За контак-
ти:847-305-4196 
Международна ШОФьОРСКА 
КНИЖКА . ID Card. Без Social 
Security номер, без виза, без из-
пит. За туристи, студенти, времен-
но пребиваващи. Валидна в САЩ, 
България, Европа и др. страни за 
10 год. Tел. (847) 854-8094.

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. 

ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ  бър-
зо и на ниски цени. Премахване 
на вируси, поправка на лаптопи, 
инсталиране на software, подмяна 
на hardware, трансфериране на ин-
формация. Качеството е гаранти-
рано. Адрес: 9435 West Irving Park, 
Suite B - C, Schiller Park, IL 60176. 
Tel: 847 387 0427
transferi.com - PRePAID PHoNe 
cARDS  Online. Instantly receive 
your PIN. For discounts enter promo 
code: VOICE
Timeshore Vacation. Ваканция 2011-
2012г в ЛУКСОЗНИ КОМПЛЕКСИ  в 
Америка и Мексико за 4-6 души. 
Кондо със всички удобства – плаж, 
басейн, голф, планина и др. $750 
на седмица. Тел 773 275 8851
Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ  в Mount 
Prospect или около него. Живея на 

Busse и Dempster. Тел 312 399 5045
Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ . Живея в 
Skokie. 773 627 6073
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА  в къщи 
заедно с моите.Schaumburg Il. 630-
400-0625
Heating & Cooling- Инсталиране, 
ремонт, гаранционен и извънгаран-
ционен СЕРВИЗ  на furnaces,A/C, 
boilers, waterhaters - домашни и 
промишлени. Инсталиране, сервиз 
и ремонт на домашни и промишле-
ни хладилници. Компютърна диаг-
ностика. 847-922-1677- КАМЕН

coast to coast

МАТЕМАТИКА  за студенти, реша-
ване 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 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 оставе-
те съобщение.
Продава се АПАРТАМЕНТ  в София, 
кв. Лозенец, до Семинарията. 73 кв. 
м, тухла. 2003 г. Тел 224 659 6543
Продавам клининг БИЗНЕС . 847 312 
6071 Христиана

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

MAGIC
Фокуси

за рожденни дни и детски партита

Тел. 708 415 0590 – Иван

Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата

Торти, баници и питки по поръчка за вашия празник. 
Високо качество, ниски цени. 773 875 7333 Мария

рЪЦе на прироДата

летни Курсове по 
рисуване за ДеЦа

вЪзраст: 4-6 г., 7-9 г., 10-12 г.

• Ще получат основни позна-
ния по рисуване Цвят, Форма, 

Колаж...
• Ще развият добра концентра-
ция и умение да се изразяват
• Материалите са осигурени

преподавател: 
анелия Чалъкова 

(224) 875 2033
aneliya.chalakova@yahoo.com  

Glenview, IL

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

Trucking company is looking for experienced 
drivers for local and regional steady runs, every 

day home, 5 days a week, Monday through Friday!

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

ВАшАТА ВИЗИТКА 
ТУК

vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
25 долара на брой

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

3 месеца
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Попизпълнителят Миро тръгва на турне с чалга изпълнителите Емануела, Тони 
Стораро и други представители на кръшния жанр.

Всички те ще бъдат част от първото лятно турне на телевизия “Фен”, което 
ще събере на една сцена творци от три музикални стила – поп, фолк и фолк-

лор, пише "Труд". Телевизия „Планета”, която от седем години обикаля стадионите на 
България, тази година ще направи пауза, след като не успя да намери спонсор.

Мотото на мащабния проект е “Да обединим българската музика”. Все още се пазят в 
дълбока тайна имената на останалите участници и градовете, през които ще мине турът.

Към изявите ще се присъединяват и специални гости, но всички детайли около реа-
лизирането на мероприятието ще станат ясни до края на седмицата.

Николета Лоза-
нова ще има 
тежката дума в 
кой отбор ще 

продължи футболната си 
кариера Валери Божинов.

Нападателят на „Парма” 
се очаква всеки момент 
да смени клубния си тим, а 
предложения към него има 
от няколко отбора, като най-
атрактивното е на португалския 
„Спортинг”, пише hotarena.net.

Шефовете на лисабонския гранд и тези 
на „Парма” са договорили трансфера, остава само Валери да уточни личните 
си условия.

Мениджърът му Джери Паломба е от няколко дни в Лисабон, за да уточнява 
последните детайли по контракта. Той е провел разговори и с Николета, за да 
чуе нейните изисквания относно битовите условия.

От „Спортинг” са обещали на двойката двуетажна къща с двор колкото по-
ловин футболно игрище и басейн към него. Баровската постройка е в близост 
до един от съвременните символи на града – моста "Вашку да Гама".

Влюбените гълъбчета щели да получат към имота и готвач, градинар и 
човек за поддръжка на басейна.

Плейбоят на Народния театър, по когото примират хиляди тий-

нейджърки - Деян Донков, се е наситил на Радина Кърджилова, 

коментира се усилено в светските среди. Макар да не пропуска 

случай да млясне чаровницата, когато около тях има фотографи, 

истината е, че лудата страст между двамата вече е история, твърдят пред 

„Монитор” хора от екипа на „Стъклен дом”. 

Колеги на Донков вече дори правят залагания, че до края на юли той ще 

се върне при бившата си приятелка – балерината и прохождаща актриса 

Снежана Макавеева. С нея той дойде подръка през април на премиерата 

на „Под прикритие”. Тогава госпожицата се дърпаше и не искаше да застане 

пред обективите с Донков. „Не съм влюбена в Деян. Ние сме просто колеги”, 

опитваше се да убеди всички тогава Снежана. Но нейните приятелки са на 

друго мнение. 20-годишната студентка от НАТФИЗ и до днес се разтреперва, 

когато види 36-годишния синеок сваляч, и тайничко се надява той да се 

върне при нея. Затова и стоически изтърпя показното целуване на Донков 

с Кърджилова на купона за финала на сезон 1 на „Под прикритие”. 

Самата Радина се изпуснала пред приятелки, с които се вижда, че нещата 

с Деян са временни. В него тя харесва това, че е луда глава, заради което 

между тях имало силно привличане. Звездата от „Стъклен дом” излизала 

с Донков, но просто за да се каже, че се вижда с някого. Хем връзката й с 

донжуана на Народния била „официална”, хем тя се чувствала толкова сво-

бодна, все едно движи без гадже. 

„Виждам се с него, но го няма този вятър, който може да те запокити в 

стената. И да си кажеш - ето, този е човекът”, шашнала обкръжението си 

Кърджилова. 
Миналата седмица пред репортер на bTV на въпроса има ли си приятел, 

Радина каза: „Засега го търся още. Иначе излизаме, виждаме се, изглежда 

добре.”

Евгени Димитров-Маестрото 
е станал баща на 1 юли, 
пише в. "Всеки ден".

Той има син, роден с шам-
пионски мерки. Щастливото съби-
тие обаче се пази в пълна тайна от 
екипа на "Шоуто на Слави", тъй като 
пресният татко не желае да се шуми 
по никакъв начин около бебето.

Току-що родилата майка се казва 
Нели Желева и е танцьорка в балет 
"Магаданс". Именно зад кулисите на 
"Шоуто на Слави" кръшната девойка 
се залюбва с Маестрото.

Двамата са интимни от три 
години, а след като разбира, че е бременна, тя окончателно се пренася при 
музиканта, който обитава луксозна къща в столичния квартал "Драгалевци".

Договарят с 
Николета трансфера 
на Божинов

През април 
Донков цъфна 
на премиера-
та на сериала 
заедно със 
Снежана Мака-
веева. Тогава тя 
нямаше голямо 
желание да 
позира пред 
фотографите.

Деян Донков 
ЗАРЯЗА 
Радина

„Планета” БЕЗ ТУРНЕ тази година, 
„Фен ТВ” тръгва из градовете

Балерина 
РОДИ ТАЙНО СИН 
на Маестрото

Сн: АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ
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Кали: Мъжете 
са КЛЮКАРКИ

Певицата Galia полу на шега, полу на сериозно влезе в ръкопашна 
схватка с фоторепортер от „Булфото”. Изпълнителката на „Друга-
та част”, която обикновено се държи любезно с околните, точно 
онзи ден не е била в настроение. 

Експоловинката на Миро от Каrиzma минавала съвсем случайно по Мо-
ста на влюбените и спокойно си похапвала сладолед, без да подозира, че 
може да има фотографи, които се били събрали за фотоизложба. Те веднага 
се нахвърлили да я снимат в неглижиран вид, което никак не се харесало 
на певицата. В момента, в който Galia попаднала в обектива на човек от 
„Булфото”, тя се разгневила и го нападнала, като бутнала апарата му. В 
крайна сметка всичко завършило добре и нямало наранени, а певицата 
продължила да си ближе сладоледа. 

Напоследък Galia е доста напрегната, защото готви сватба с чернокожия 
барабанист Робърт. Според слуховете американецът свирел на концерти 
на Риана. Преди около месец бившата партньорка на Миро се похвали, че 
става булка, и дори заяви, че иска момиченце от любимия си. „Седнахме 
и сложихме картите на масата. Казах му, че той е човекът. Единствено ме 
притеснява, че в момента много работим”, разясни Галка-Малка.

Galia 
ПОСЕГНА 
на фотографСн: БУЛФОТО

Фолкпевицата Кали заяви, че напоследък мъжете много са 
й паднали в очите. „По-склонни са да правят сплетни и 
интриги – станаха по-зле от жените, няма ги достойнство-
то им, мъжката доблест”, заяви тя. 

Кали отрече и за пореден път твърденията, че големият й син е от 
застреляния висаджийски бос Георги Илиев. „Истината е, че той само 
е кръстен на него”, увери певицата.

“Никога не съм подкрепяла и толерирала агресията, но е по-мъжко 
да си извадиш пестниците от джоба, ако не можеш по културен начин 
да си разрешиш проблема”, допълни Кали. 

Изказването й дойде след спомените за работата й по кръчмите в 
началото на 90-те, когато често е била свидетел на сбивания между 
клиенти, а за по-голяма сигурност в едно от заведенията тя и оркес-
търът свирели зад решетка.
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Азис: Уморих се да 
се оправдавам

"Преслава" 
= 300 БОНА

Таня Боева загуби второто си дете

Очаквам президентските избори да бъдат едни от най-кървавите, заяви кралят на 
поп фолка Азис пред TV7.

Очаквам папапарците с делта планери този път, каза той.
Не бих си и помислил да не си плащам данъците, заяви звездата. По думите му 

е недопустимо от НАП да дават публично информация за данъците на звездите. Уморих се 
да се оправдавам. Според мен тримата с Лили Иванова и Васил Найденов бяхме обявени, че 
дължим над милион лева за данъци, един вид публично изгорени на клада, за да се види, че 
има лов на вещици, коментира певецът, цитиран от БЛИЦ.

Заблуда е да мислиш успял човек за глупав, а в България мислят по този начин за успелите, 
заяви още Азис.

Циганите сме единни, когато става въпрос за храна, но когато трябва да защитиш нечия 
кауза, не можеш да разчиташ на никого, довери той.

Желая да се появи независим президент на небосклона, ужасно е важно той да е богат, 
защото тогава и народът ти ще е богат, призна Азис. Нямам нищо предвид, но ми омръзна от 
това да се лобира – всеки да сложи свой човек на всяка цена, да минеш и през трупове, но 
твой човек да стане кандидат-президент.

Искам дъщеря ми един ден да си остане тук и да бъде една щастлива българка. Тя ще стане 
една фльорца, ако я запиша в скъп пансион или частно училище, смята Азис.

Макар клюкарите упорито да 
тръбят за раздяла между 
фолк певицата Алисия и 
национала Ники Михайлов, 

двамата опровергават слуховете, като 
явно демонстрират чувствата си.

След дълго мълчание по въпроса 
дали са заедно влюбените вече не искат 
да крият любовта си и публично се по-
казват като двойка, пише bliasak.bg.

Михайлов дава възможност и на 
тези, които са пропуснали да ги видят 
заедно, да им се насладят чрез снимка 
от рождения си ден, която публикува в 

профила си във Facebook.
На кадъра двамата са във вихъра на 

танца, а вратарят на националния отбор 
гледа миньончето влюбено.

Ники и Алисия вече имат доста фено-
ве, тъй като фотосът е харесан от над 
180 души, а коментарите са все положи-
телни.

Първата дама на попфолка вече е номер едно по хонорари в 
бранша.

За нея трябва да се броят 6000 лева, за да пее в определе-
но заведение. За чужбина наглата чалгарка иска хонорарът 

й да е същият, но в евро.
Изпълнителката на “Водка с утеха” не е доволна от тарифата, защото 

на нейната сметка са закачени като свински черва няколко храненици, 
пише “България днес”.

Основният е продуцентът й Митко Димитров, който прибира около 
70%. На хранилката е и Милко Калайджиев.

Когато Преслава подписала договор с “Пай-
нер”, в него била включена клауза, че процент от 
хонорарите й ще отива при Милко. Навремето 
преди 6 години той я откри и я закара на крака 
при Митко Димитров.

Името “Преслава” пък е патентовано до 2014 
година и който иска да го вземе, ще трябва да 
заплати 300 000 лева.

Заради кризата собственици на заведения се 
пазарят за отстъпки. Повечето фолк певици 
свалят между 10 и 15% от хонорарите си, но 
Преслава не е между тях.

Певицата Таня Боева изгуби второ-
то си момченце, научи пръв ре-
портер на "ШОУ", а информацията 
потвърди нейната PR-ка Ивелина 

Сиракова. Фолкпевицата е в шок! Това е 
второто й дете, след като през март 2008 г. на 
бял свят се появи синът й Росен.

Миналата седмица певицата, която има 
зелена карта и прекарва доста време в 
САЩ, се почувствала зле и била откарана 
по спешност в болница. Бебето й починало 
малко след раждането. Припомняме, че до 
7-ия месец изящната блондинка криеше, че е 
бременна за втори път - може би от суеве-
рие. Накрая обаче, навръх Великден, все пак 
се реши и показа коремчето си пред цяла 
България - в студиото на „Станция Нова”, 
откъдето обяви публично щастливата вест. 
Тогава видеозонът показал, че Боева отново 
ще има момченце.

"Най-важното нещо за една жена е да се 

реализира като майка. Аз съм едно дете, 
затова исках да бъда майка на две деца... 
Господ ме чу и ето, бременна съм в седмия 
месец. Избрали сме име за бебето, но още 
няма да го казвам", бяха първите щастливи 
изречения в ефир на фолк певицата. За 
нещастие обаче уроките я застигнаха и тя 
изгуби бебето.

По време на втората си бременност Таня 
Боева беше качила едва 10 килограма за 
разлика от първия път, когато те бяха значи-
телно повече. "След първата бременност бях 
качила 19 килограма, след което обаче успях 
да ги сваля. За около година и половина си 
възвърнах формата без особени усилия”, 
каза неотдавна по този въпрос певицата. 
След първото си раждане тя коригира бюста 
и носа си, а малко след това и устните си.

Таня и Мишо са тандем - и в живота, и на 
сцената, вече 13 години, като певицата вина-
ги е била категорична, че не би изневерила 
на мъжа си.

Алисия и 
Ники - любов 
във вихъра 
на танца

Таня Боева със съпруга си Мишо Бургуджиев и първото им дете Росен
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Девет години след авто-
мобилната катастрофа, 
която отне живота на 
принцеса Даяна, в дома 
на нейните предци - Ал-
торп, намиращ се в ан-

глийското графство Нортхемптъншир, 
беше организиран бал, чийто домакин 
беше Михаил Горбачов.

Целта на партито бе благотворителна 
- набиране на средства за фондацията 
на неговата покойна съпруга. Гостите, 
дошли на това събитие, са общността на 
лейди Даяна - каймакът на обществото, 
модният свят и медиите.

Ако самата Даяна беше там, тя щеше 
да озарява бала със златните си коси - и 
седейки до стария Горби, щеше да го 
накара да се изчерви, шепнейки в ухото 
му мили думи за съпругата му, хванала 
ръката му, насочила големите си сини 
очи срещу неговите.

Дали светът щеше да бъде различен, 
ако Лейди Ди не беше загинала онази 
нощ?

Даяна щеше да навърши 50 години 
този месец. Каква ли щеше да бъде? Със 
сигурност все още щеше да изглежда 
превъзходно. Нейната майка, Франсис 
Шанд Кид, със сините си като метличи-
на очи и непресъхваща сексуалност, бе 
красива до самия си край.

По отношение на модата Даяна 
най-вероятно щеше да последва пътя 
на Мишел Обама, изпълнен с тоалети 
на J. Crew и Галиано - и винаги щеше 
да знае как да съчетава кежуъл стила с 
лукса. Няма и капка съмнение, че щеше 
да поддържа брадичката си изпъната 
чрез премерени дози ботокс, а ръцете й 
щяха да изглеждат все така изящни - за-
ради дългите тренировки във фитнеса.

Повторен брак? Вероятно поне два, 
по един от всяка страна на Атлантиче-
ския океан. Бидейки голям професио-
налист, тя скоро щеше да се умори от 
отчайващата ненадеждност на Доди ал 
Файед. След раздялата си с него вероят-
но би могла да се премести в любимия 
си град - Ню Йорк, където да прекара 
няколко години в спокоен брак с някой 
супербогаташ, който да й осигурява 
"всички играчки", както тя обичаше 
да ги нарича: самолет, частен остров, 
армия от бодигардове.

Елегантно придвижвайки се към 40-
те, нейният романтичен вкус най-ве-
роятно би се изместил от момчетата за 
игра към по-властните мъже. Мултими-
лиардерът бързо щеше да й омръзне, 
след което тя щеше да се насочи към 
дискретни рандевута с някой наперен 
водещ на вечерно токшоу или пък с 
френски финансов магнат, който бавно, 
но сигурно се е запътил към Елисейския 
дворец.

Вероятно нейната слабост към госпо-
да в униформи щеше да се запази през 
годините заедно с афинитета й към 
елегантните мюсюлмански мъже (дали 
пък една двугодишна афера с пакис-
тански генерал, за който се говори, че 
има връзки в разузнаването, нямаше да 
причини сериозни главоболия на „Фо-

рин офис” и Държавния департамент?).
Давос и Clinton Global Initiative щяха 

да се превърнат в нейните кръгове 
на влияние. Вероятно Даяна щеше да 
предизвика сензация сред медиите с 
неочаквано обещание от сцената на 
CGI да събере 50 милиона долара, с 
които жените от Южен Судан да получат 
образование.

След това евентуално тя би могла да 
се завърне във Великобритания, за да 
посети Уилям и Хари - и да се наслади 
на елегантното злорадство около скан-
дала в News Corp на Рупърт Мърдок, 
след който стана ясно, че години наред 
британските таблоиди са подслушвали 
телефоните на знаменитости и ари-
стократи, след което са публикували 
незаконните им тайни споразумения.

Със сигурност щеше да осъди медий-
ния магнат, ако беше жива, в резултат 
на което щеше да спечели рекордни 
обезщетения (които, разбира се, щеше 
да дари на някоя детска болница за 
ракови  заболявания).

Възможно ли е дори притеснително 
еротичният 
телефонен 
разговор между 
Даяна и любов-
ника й Джеймс 
Гилби от декем-
ври 1989 г. да се 
е оказал сред 
първите приме-
ри за злоупо-
треба от страна 
на пресата - кой 
знае? Твърди се, 
че радиожур-
налистът Сирил 
Ринън е чул 
този разговор и 
го е предложил 
на таблоида на 
Мърдок "The 
Sun".

Дали Ринън, 
който впослед-
ствие заяви, 
че е "обект 
на зловеща 
конспирация" и 
се спомина през 
2004 г., не е бил всъщност прикритие за 
телефонни хакери? Ако е така, манията 
на Даяна за подслушване в последните 
дни на живота й - често осмивана като 
параноя - е била просто разумната ин-
туиция на добра ученичка, познаваща 
методите на Флийт Стрийт.

В родината си "принцесата на народа" 
сега щеше да намери спокойствие

В политически аспект Даяна най-
вероятно щеше да симпатизира силно 
на Дейвид Камерън и всички стари 
итънци, които сега управляват Велико-
британия. Много преди това тя щеше да 
се дистанцира от Тони Блеър - заради 
отказа му да я използва в големи отвъ-
докеански миротворчески мисии.

Той щеше да се опитва да я ухажва в 
края на всеки мандат, но Даяна щеше 
упорито да му отказва. Макар че може 

да е било възможно тя да възобно-
ви връзката си с майка си, едва ли 
някога щеше да прости на брат си Ърл 
Спенсър, че изведнъж й отне подслона 
на територията на Алторп след края на 
нейния брак - периода, в който тя най-
много се нуждаеше от него.

И определено щеше да реагира на на-
чина, по който той се отърва от втората 
си жена Каролин Фройд - само четири 
месеца след като тя роди ново доказа-
телство за неговата благородническа 
нехуманност.

Вероятно е уместно да приемем, че 
най-добрият й приятел през послед-
ните години щеше да бъде не някой 
друг, а презираният й първи съпруг. 
Както веднъж беше казал финансистът 
Джеймс Голдсмит, "когато се ожениш за 
господарката си, създаваш свободно 

работно място" 
- и така Чарлз, 
който се ожени 
за Камила, 
изведнъж 
щеше да сметне 
компанията на 
неговата бивша 
за много удо-
влетворителна.

С времето 
Даяна може 
би щеше да 
престане да 
смята каузите 
на Чарлз за 
изморителни. 
Вместо това 
тя щеше да го 
подкрепя и 
дори да иска 
съветите му. 
След толкова 
много любов-
ници и загуби 
нищо чудно тя 
най-накрая да 
успееше да се 

отърве от омразата си към Камила.
Огромната шапка Lady Bracknell на 

херцогинята по време на сватбата на 
Уилям дори би могла да й изглежда кра-
сива. А и Даяна щеше да има други съ-
пернички, за които да се притеснява. В 
глобален аспект красотата, младостта и 
социалното влияние на кралица Рания 
щяха да бъдат тройна заплаха за Даяна. 
След първоначалната си конкуренция 
с Карла Бруни Саркози вероятно Даяна 
щеше да се сближи с нея на някоя вече-
ря с представители на Г-20 в съвместен 
опит да избягат от Берлускони.

Дали щеше да е близка с Кейт Ми-
дълтън, или щеше да ревнува Уилям от 
снахата си?

Ами Кейт, новопровъзгласената 
херцогиня на Кеймбридж? Как ли Даяна 
щеше да се справи с трайната любов на 

сина си към жена, различна от нея сама-
та? Нарастващото публично одобрение 
спрямо Кейт щеше да осигури на Даяна 
няколко коварни момента.

Разбира се, Лейди Ди щеше да се 
радва, но подобно на Франсис Шанд 
Кид, която дни преди сватбата на Даяна 
избухна внезапно с: "Имам не по-малко 
красиви и дълги крака от дъщеря си!", 
щеше да се наложи Даяна да се прис-
пособи към променилия се обхват на 
прожекторите.

Нейното превъзходство над Кейт 
обаче щеше да се крие в тъжната ис-
тория за брака на Даяна, която винаги 
ще бъде по-привлекателна за пресата, 
отколкото "щастливата брачна идилия" 
на бившата госпожица Мидълтън.

Въпреки това Даяна щеше до послед-
но да защитава семейството на своята 
снаха от дворцовите сноби, а Керъл 
Мидълтън - динамичната майка на Кейт, 
щеше да се превърне в нейна първа 
приятелка.

Щеше ли нашата героиня да се укро-
ти? Със сигурност - и то благодарение 
на двете неща, от които се интересува-
ше най-много - децата си и страстта си 
към хуманитарни каузи. През юли 1997 
г. Даяна беше споделила, че обмисля 
идеята да направи телевизионна поре-
дица за каузите, върху които е работила 
до момента: жертвите на противопехот-
ни мини, на проказа и ХИВ/СПИН.

За жена, чийто личен живот се 
диктуваше основно от сърцето й, тя 
беше изключително добър мениджър 
- и знаеше как да накара нещата да се 
случат, знаеше и как да управлява екип. 
Тя успяваше докрай да остане изне-
надващо фокусирана, когато нейното 
състрадание се задействаше.

Ако беше доживяла до наши дни, ней-
ната фондация, финансирана стабилно 
от всичките й бивши приятели, щеше да 
стане изключително влиятелна и много 
престижна. (Освен това Даяна щеше да 
бъде достатъчно проницателна, за да 
обръща гръб на пари, които изглеждат 
мръсни. Жената с пет дипломи щеше да 
бъде по-умна от Лондонската школа по 
икономика - и със сигурност нямаше да 
приема пари от Сейф ал Ислам Кадафи.)

В световните бедствия от последните 
години - 9/11, цунамитата, земетресе-
нието в Пакистан, ураганът „Катрина” 
- Даяна щеше да бъде сред първите 
доброволци, които да помагат, заедно 
със снимачния си екип.

Нейните последователи в Twitter 
щяха да бъдат най-малко 10 милиона. 
Тя щеше да насочи умело вниманието 
си към отделните страдалци, които би 
продължила да посещава и за които не 
би спряла да се грижи. Във времена, в 
които на света се случват такива чудо-
вищни неща, нейната липса е най-осе-
заема... (по Newsweek)

Принцеса  
Даяна на 50

Скандалната корица на Newsweek - дигитално състарена 
Лейди Ди и Кейт,  съпругата на сина й Уилям
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Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
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Arlington Heights, IL 60005
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АбонирАй се зА 
Bg Voice

•  Бързо, качествено и евтино 
обслужване

•  Поправка на камиони (двигател, 
трансмисия, диференциал, АС, гуми, 
заваряване, спирачки и др.)

•  Повечето от частите ги имаме в 
наличност

•  Компютърна диагностика 
(Cummins, Volvo, CAT, Detroit)

•  Баланс на гуми
•  Смяна на масла
•  Предлагаме паркинг места 

за камиони и ремаркета

Emergency Road Sevice 
(tires and mechanical) 

Търсим механици 

World Truck Service
1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

847-307-1155

Towing 
services




