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Всяка година когато съм на Кота нула в Ню Йорк 
за годишнината от 11 септември, програмата е една 
и съща. Роднините четат имената на близо 3000-те 
жертви на атентатите отпреди 10 години. Тази година 
обаче имаше нещо различно. За пръв път те могат 
да видят тези имена – изписани с бронз върху новия 
мемориал за жертвите. И това е символът на промяната 
тази година – оптимизмът за новия живот в тази част 
на Долен Манхатън. За последните 10 години броят на 
хората, които живеят там, се е удвоил. Построени са 19 
нови хотела. Най-високият небостъргач в Западното 
полукълбо е почти завършен. Ще е висок 101 етажа.

Въпреки всичко това мястото ще остане завинаги 
белязано от трагедията. Атаката на 11 септември 2001 г. 
разделя едно българско семейство – Иван и Лора. Това, 
което първо си мислят, е, че се снима филм. Минути по-
късно като на кино ужасът става реален. С часове те не 
знаят дали другият е жив. За 10 години те не разказват 
тази история на никого освен пред най-близките си. 
Досега – когато решиха да я споделят в интервю пред 
мен за „бТВ Новините” и BG VOICE. Тяхната история няма 
как да не ви разплаче. Може да я прочетете на страни-
ца 17.

Надеждата е нещо, което Лора и Иван не губят в 
онази сутрин. Тя ги води един към друг. Надежда има 
и за българското момче, щатски шампион, който се 
бори за живота си в Атланта. Лекарите продължават 
да са изненадани от бързото му възстановяване. Защо 
полицията вече не смята, че той е жертва на избягал 
шофьор, може да научите на страница 5.

След 7 години има и надежда, че убиецът на българ-
ската студентка Лора Николова може да бъде осъден. 
Делото срещу обвинения за престъплението Джошуа 
Дракър започна в понеделник. Още за случая може да 
прочетете на страница 7.

Иначе този брой е пълен с информация за кино и 
филми. Нашата репортерка Ваня Ефтимова е на фил-
мовия фестивал в Торонто. На страници 32-33 ще ви 
отведе там и ще представи най-интересните ленти от 

афиша. Междувременно вестник LA Times пише, че Бъл-
гария се е превърнала в снимачен рай за Холивуд. Кои 
са причините за това може да прочетете на страници 
24-25. Днес ви представяме и една българска актриса 
от Русе, сбъднала американската мечта. Сигурно сте я 
виждали във филма Valentine’s day с Аштън Къчър. Тя 
и там казва, че е от Русе, а той се опитва да говори ан-
глийски с български акцент. Но как Ана Кулинова стига 
от крайдунавския град до Холивуд може да прочетете 
на страница 46.

И за да завършим филмовата тема – Стефан Данаилов 
изненадващо реши да се кандидатира за вицепрези-
дент на БСП. Кои са мотивите любимият на поколения 
актьор да се включи в кампанията може да научите 
от нашата Предизборна централа 2011 на страница 8. 
Последната информация за предстоящия вот може да 
намерите и на нашия сайт www.BG-VOICE.com.

Надявам се, че вече сте подали и вашето заявление 
за гласуване в САЩ. Ако не знаете как става – инфор-
мация за това може да намерите на страница 9. Нека да 
направим всичко възможно да има максимално много 
избирателни секции в САЩ на 23 октомври.

Още много интересни и любопитни теми са избрали 
репортерите и редакторите на BG VOICE за вас в след-
ващите 48 цветни страници. Ние очакваме и вашите 
теми, идеи, предложения и сигнали!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Като на кино

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

Къде да ни намерите?

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

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

АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE - НА СТР. 47
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САЩ обвиниха 
България, че не спазва 
религиозните свободи

Българската конституция 

посочва източноправо-

славното християнство 

за традиционна религия, 

като го 

изключ-

ва от изискванията за 

регистрация в съда, 

докато изисква по-

добна регистрация за 

всички други религи-

озни групи. Българ-

ското правителство не 

прилага последова-

телно юридическите и 

политическите защити 

на религиозната сво-

бода. Това се твърди в 

13-ия годишен доклад 

на Държавен депар-

тамент на САЩ за ре-

лигиозните свободи през 2010 г. Той бе 

представен във вторник във Вашингтон 

от държавния секретар.

Продължават да се появяват и инфор-

мации за нетолерантност от страна на  

полицията и местните власти, пише в 

доклада. Припомня се, че макар кон-

ституцията да забранява формирането 

на политически партии на религиозна 

основа, има опасения, че някои партии 

използват религиозните проблеми за 

политически цели. Посочен е и пример 

от 6 октомври 2010 

г., когато полицията 

извърши обиск в 

домовете на имами 

и в офиси в региона 

на Смолян, Пазар-

джик и Благоевград. 

Те конфискуваха 

ислямска литера-

тура и финансова 

документация, които 

смятаха, че са свър-

зани с дейността на 

незаконното крило 

на ислямистката ор-

ганизация "Ал Уакф 

ал ислами".

В документа има черен списък на 

осем страни, които будят изключително 

безпокойство във връзка с неуваже-

нието на религиозните свободи. Те 

са Саудитска Арабия, Мианма, Китай, 

Северна Корея, Еритрея, Иран, Судан и 

Узбекистан. Те бяха в черния списък и 

миналата година.

Хилари Клинтън

Образ и подобие

Каква беше изненадата ни, когато миналата седмица прочетохме 

във в. „България сега” малка дописка със заглавие „Enigma the 

lounge обявена за продан?”. Странно позната. Редовните ни чи-

татели обаче знаят, че още предишната седмица ние написахме 

това с почти идентично заглавие – „Дискотека „Енигма” обявена 

за продан”. Не е за пръв път да виждаме наши теми доразвити 

или изплагиатствани в други издания. Много пъти сме казвали, че доброто съ-

държание идва от добри автори. Не се сърдим, ако случайно ни цитират. 

Ето защо имаме самочувствието, че сме новинарският лидер за българите в 

САЩ и Канада. Хубаво е, че имаме толкова последователи...

„Енигма” обявена за продан

Най-голямата българ-

ска дискотека в САЩ 

„Енигма” изненадва-

що беше обявена за 

продажба. Собстве-

никът на заведението 

Иван Загоров потвърди новината пред  

BG VOICE. Той е пуснал обявата и в 

собствената си фейсбук страница.

Решението е изненадващо, като се 

има предвид, че това е най-печелив-

шото и оборотно 

българско заведение 

в Чикаго. След отва-

рянето на дискоте-

ката другите родни 

барове пострадаха 

сериозно от отлив 

на клиенти, които 

предпочитат по-

лъскавото и голямо 

заведение. Мястото 

привлича и клиенти 

от другите имигрант-

ски групи, което му 

дава предимство и 

сравнително голяма база за потенциал-

ни клиенти.

Иван Загоров коментира решението 

си с това, че вече не  му е интересен 

този бизнес и има намерение за различ-

ни инвестиции, но този път в Бълга-

рия. Той вече отвори нов ресторант в 

родния си Пловдив с култовото име 

„Магура”. 

„Енигма” ще остане и ще продължи 

собственик”, обясни 

той. Според него 

заведението е 

печеливши и той 

очаква сериозни 

оферти. „Енигма” 

има доказан оборот 

от 1,5 милиона 

долара годишно, 

обяви сегашният 

собственик, но не 

пожела да коментира цената. „Има две 

предложения засега, които звучат сери-

озно, и с тези хора ще проведем срещи 

и разговори”, обясни Загоров.

Ако числата за оборота са верни и 

като се има предвид наличното обо-

рудване и техника, продажната цена за 

„Енигма” би трябвало да бъде между 1 

и  1,5 млн. долара, коментираха за BG 

VOICE експерти в областта. В тази криза 

лесно купувач  на такава цена. Вероят-

но е дискотеката да бъде продадена за 

много по-малко, но Загоров каза, че не 

би разгледал оферти за 200-300 хиляди 

долара.

Собственици на няколко други BG 

заведения в Чикаго също пробват да 

ги продадат от известно време тихо-

мълком, но досега не им се получава 

именно заради кризата и голямата кон-

и барове във Ветровития град.

„Енигма” разполага с две отделни 

зали, оборудвани със саунд и освет-

ление последна дума на техниката. 

Мястото обаче имаше лош късмет тази 

година, след като поредица от бури 

първо го остави без ток в продълже-

ние на дни, а след това пострада и при 

наводнение. Щетите бяха за над 20 000 

долара плюс пропуснат бизнес, а ре-

Няма да разглеждам 
оферти за 
$200-300 хил.

Иван Загоров
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Изписват го от болницата, лекарите изумени от напредъка

17-годишният Цве-

томир Петрушев 

излиза от бол-

ницата в петък, 

каза за BG VOICE 

баща му Стефан. Лека-

рите продължават да 

са изумени от бързото 

възстановяване, което 

момчето прави. „Когато 

го оперираха, му даваха 

1-2 седмици в кома, но 

той излезе от нея още 

на третия ден. Вече 

говори и ходи”, щастлив 

е Стефан. Цвето дори е 

записал и 18-секундно 

видео, в което благо-

дари на всички, които 

са го посетили и са се 

молили за възстановява-

нето му. Все още Цвето 

не си спомня детайли 

около инцидента, който 

го изпрати в болницата, 

разказва баща му.

Първоначалната версия е, че той 

е блъснат от шофьор, който после 

избягал. Сега от полицията отхвърлят 

този вариант. „Нараняванията по него 

изглеждат като на човек, паднал или 

скочил от кола.  Възможно е дори да  е 

бил влачен от автомобил, казва кап. 

Едуин Ритър. Но ние отхвърлихме 

версията, че е бил блъснат от кола и 

шофьорът е избягал.” Според баща 

му в момента има десетина версии, 

по които работят следователите. 

„Това, което знаем, е, че Цветомир е 

бил под 

влиянието 

на алкохол 

или 

някакъв вид 

наркотици
 и това може да е изигра-

ло роля в инцидента, но 

не мога да съобщя повече 

подробности”, уточни кап. 

Ритър. 

На Леъйбър дей уикенд 

полицай намира полу-

мъртвия Цветомир да 

лежи на „Уилямс роуд” в 

Норкрос, близо до дома на 

неговата приятелка Габриела.  „Опреде-

лено е бил блъснат от кола – има следи 

от гуми по цялото тяло”, разказва тя. 

 “Цветомир има фрактура на таза, 

счупени ребра и челюст, както и ма-

сивни наранявания на главата”, обясни 

треньорът му му Ройс Пукет. Лекарите 

отстраниха парче от черепа, за да нама-

лят налягането на кръвта в мозъка му. 

Цветомир е четирикратен шампион 

по борба на щата Джорджия и национа-

лен първенец по жиу-жицу.

Само силната физическа подготовка 

и мускулна маса са спасили живота 

на Цвето. Според неговия треньор 

българинът ще се върне много скоро на 

тепиха и ще завоюва нови титли. Баща 

му също е оптимист и очаква прибира-

нето на сина си у дома този уикенд.

BG шампионът в Атланта 
не бил блъснат от кола

На тази снимка специално за BG VOICE Цветомир показва, че отново ще бъде №1, когато се 
върне на тепиха
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Правителството на 

България се натиска 

да въведе в страната 

еврото не от особено 

доверие към един-

ната валута, а за да 

сложи ръка върху 4 млрд. лева. Това е 

най-новото разкритие, идващо от сайта 

„Уикилийкс“. В дипломатическа грама, 

подписана от зам.-посланика на САЩ 

в София Сюзън Сътън през декември 

2009 г. и разпространена в интернет в 

края на миналата седмица, се твърди, 

че докато еврозоната е разтърсена 

от проблеми и се поставя под въпрос 

дори членството на някои страни в нея, 

България на политическо ниво не спира 

да изявява желание да се присъедини. 

“Всичко е заради 

парите
които правителството 

изведнъж ще придобие и 

ще може да похарчи”, пише 

в грамата. Става въпрос за 4 

млрд. лева, които са част от 

фискалния резерв на страна-

та, но сега стоят блокирани, за 

да гарантират стабилността на 

валутния борд.  Ако страната 

захвърли националната си 

валута и я замени с евро, 

валутният борд отпада и пра-

вителството веднага ще може 

да оперира с парите. Доку-

ментът е писан след среща на 

премиера Бойко Борисов със Бойко Борисов

специалния пратеник по въпросите на 

енергетиката Ричард Морнингстар. 

Тези 4 млрд. лева са 

стара мечта на 

Борисов
Той започна да говори за тях почти 

веднага след като като стана премиер 

през 2009. Възможността за ползването 

на резерва след присъединяване към 

еврозоната изтъкна и финансовият ми-

нистър Симеон Дянков. "Този фискален 

резерв, който сега го пазим, веднага 

ще може да се използва за проекти в 

инфраструктурата, за социални про-

екти и т.н.", обяви той. В същото време 

необвързани партийно икономисти 

от години наред предупреждават, че 

фискалният резерв не е за безотговор-

но харчене и вместо това трябва да се 

ползва за подкрепа на критични рефор-

ми като пенсионната и за изкупуване на 

външния дълг. Всъщност 

България 

поддържа два 

резерва
свързани с борда - валутен, който по-

крива парите в обръщение, и фискален, 

който допълнително гарантира стабил-

ността на лева. След влизането в евро-

зоната ще може да се ползват части и от 

двата. Към юли тази година фискалният 

резерв възлизаше на 4.9 млрд. лв.,  

което е малко повече от изискваните от 

валутния борд 4.5 млрд. лв.

Докато властта в България с оптими-

зъм лобира за въвеждане на еврото, 

редица европейски правителства се 

готвят за лош сценарий в еврозоната. 

В понеделник източник от германския 

кабинет разкри пред АФП, че там 

подготвят план за действие, в случай че 

Гърция фалира и реши да възстанови 

националната си валута драхмата.

„Уикилийкс“: Борисов иска да въведе 
еврото, за да придобие 
4 млрд. лева



Избират журито 
в процеса за 
убийството на Лора

След повече от 7 години в 

Атланта започна делото 

срещу обвинения за 

убийството на българ-

ската студентка Лора 

Николова и нейния 

годеник Дейвид Андрю Робъртсън. Про-

курори и адвокати в момента избират 

12-те съдебни заседатели, които ще 

видят доказателствата и ще чуят свиде-

телските показания от двете страни и 

ще решат дали 33-годишният Джошуа 

Дракър е извършил двойното убийство. 

На 5 април 2004 г. полицията намира 

телата на 25-годишната Лора и нейния 

годеник, 40-годишния Дейвид Андрю 

Робъртсън, в тяхната къща в предгради-

ето на Атланта – Мариета.

Двама души са арестувани малко по-

късно в местен мотел - Мелиса Макре-

йър и Джошуа Дракър. Детайлите около 

престъплението са шокиращи. Джошуа 

се познава с Андрю (така го наричали 

близките му) от години, но в последните 

месеци проблемите му с дрогата стават 

по-сериозни. Непрестанно иска пари и 

се превръща в нежелан гост в къщата 

на Робъртсън. Въпреки това във фатал-

ната вечер Джошуа, придружаван от 

20-годишната Мелиса, влиза в дома на 

Андрю с ясното на-

мерение да го обе-

ре. Той ги кани, като 

по това време Лора 

е в спалнята си. Тя 

се прибира по-рано 

от обикновено от 

работа. Момичето е 

била сервитьорка в 

„Мариета дайнер”.

 Подробните 

свидетелски пока-

зания за кървавото 

престъпление дава 

непълнолетната 

американка Мелиса, 

която няма предста-

ва, че приятелят й е 

въоръжен и възнамерява да убива. Два-

мата обаче знаят, че Андрю е изтеглил 

30 000 долара за пътуване, а може би и 

за сватба в България. И тъй като Мелиса 

и Джошуа са прогонени от семейства-

та си, а младата жена има и дете, но и 

сериозни проблеми с дрогата, решават 

да направят обира. Андрю става да сипе 

по нещо на гостите си и на път за кухня-

та, в гръб нестабилният Джошуа стреля. 

Андрю пада покосен от един-единствен 

куршум. Лора чува изстрел, става и 

вижда тялото на годеника си на пода. 

В пристъп на истерия се хвърля върху 

убиеца и той я прострелва в гърлото.

Младата жена се свлича на земята. 

Наркоманите претърсват къщата, нами-

рат кредитните карти на Андрю и бягат 

с един от неговите автомобили. След 

като се регистрират в мотел, решават да 

се върнат за още ценни вещи от дома 

на мъртвия Андрю и все още борещата 

се за живота си Лора. Така три пъти, 

като последния път вземат годежния 

пръстен с диамант от ръката на Лора и 

евтиния й мобилен телефон.

Тя е жива и се дави в кръвта си.

 Доубиват я с куршум в главата.

“Щастливото птиче каца един път на 

рамото, нали? Ето, сега е кацнало”, пише 

Лора в едно от последните писма до ро-

дителите си. Преди по-малко от година 

младата жена среща Андрю по време на 

студентска бригада в Атланта. 

Семейството на Лора ще присъства 

на делото и ще пристигне в Атланта до 

дни за началните речи на прокурора и 

защитника. Това ще бъде първата въз-

можност да се видят очи в очи с мъжа, 

за когото полицията твърди, че е отнел 

живота на дъщеря им.

Мелиса Макрейър и Джошуа Дракър бяха 
арестувани за двойното убийство

Семейството на Лора за пръв път ще се срещне очи в очи с обвинения за 
убийството на дъщеря им

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Снимка: „24 часа”



Обратно в политиката: 
Стефан Данаилов стана 
кандидат за вицепрезидент

Стефан Данаилов се е съгла-

сил да е кандидатът на БСП 

за вицепрезидент, съобщи-

ха от партийната централа. 

Месеци преди това той отричаше 

всяка възможност да се пробва в 

предстоящите избори, макар от 

партията да му предлагаха дори 

президентското място. Кандидатура-

та му беше утвърдена в понеделник 

от Националния съвет на БСП със 101 

гласа "за" и 1 "против". Несъгласният 

е бившият депутат Георги Близнашки. 

Той обясни, че на партията й липсва 

сериозен идеологически капацитет и 

е видна липсата на кауза за тези избо-

ри. “Разчитат на популярността на един актьор”, посочи Близнашки в изявление 

за медиите.

В началото на заседанието председателят на БСП Сергей Станишев прочете 

писмо, адресирано до него, в което Данаилов му предлага да разгледа и него-

вата кандидатура за вицепрезидент на Република България. Актьорът, който 

беше министър на културата в правителството на тройната коалиция, му пише, 

че е премислил след отказа си и е съгласен името му да бъде обсъждано. “Това 

е най-доброто, което можем да предложим. Той във всеки един момент ще бъде 

достоен защитник на културата срещу пошлостта у нас", заяви Станишев. Канди-

датът за президент на столетницата Ивайло Калфин заяви пред съпартийците 

си, че само е можел да мечтае да се яви в екип с такъв човек като Данаилов. “Той 

е не само актьор, държавник и политик, но и патриот и честен човек”, посочи 

Калфин.

Докато в БСП обявяваха новината за Стефан Данаилов, в софийския квартал 

“Подуяне” бе разбит офис на БСП. От полицията обявиха, че нищо не е открадна-

то. Шеф на соцорганизацията в “Подуяне” е евродепутатът Кристиян Вигенин.

Новият държавен глава 
ще е много богат

Росен Плевнелиев, Меглена 

Кунева и Ивайло Калфин - 

основните претенденти за 

президент, имат имоти и за 

внуците. Само Волен Сидеров, който 

няма особени шансове да спечели, си 

няма нищо, обобщава в. “24 часа”. За 

пръв път през януари 2012 г. се очаква 

на “Дондуков” №2 (адресът на прези-

дентството – бел. ред.) да влезе държа-

вен глава със солидно състояние. 

Вили на две морета – Черно, в с. Чер-

номорец, и Средиземно, на Халкидики, 

две къщи в София и още една в село 

Баня са част от имотите, които прите-

жават Росен Плевнелиев и съпругата 

му Юлияна. Имат и още 7 имота в цяла-

та страна. Двамата живеят в луксозен 

комплекс в "Резиденшъл парк", до 

околовръстното шосе в София.

Кунева е собственичка на три апар-

тамента в столицата и къща в Доспат, 

но отрича да има жилища в чужбина. 

Като еврокомисар получаваше заплата 

18 000 евро месечно, което говори за 

добри спестявания.

Калфин е наследник на едър земе-

владелец и е реституирал земите на 

дядо си в Бистрица. Притежава два 

апартамента и гарсониера. Миналата 

година се е сдобил с “Мерцедес”, за 

който в имотната декларация твърди, 

че е купил със заплатата си на евроде-

путат.

За сравнение - първият български 

президент Желю Желев пое поста 

директно от апартамента си под наем 

до Орлов мост. Чак като напусна поста, 

успя да си купи семейно жилище в 

столицата. Георги Първанов също 

влезе беден във властта - със стан-

дартна панелка от 60 кв.м в кв. „Красна 

поляна“, която дели със съпругата си 

Зорка. Дори Петър Стоянов, въпреки 

че е бил от заможен в миналото пло-

вдивски род, също не е притежавал 

солидна собственост, преди да стане 

президент.

Костов отправи 
предизборни жалби на 
полския посланик в София

Лидерът на ДСБ Иван Костов и председателят 

на предизборния щаб на партията Весе-

лин Методиев се срещнаха в началото на 

седмицата с посланика на Полша в България 

Лешек Хенсел, за да му се оплачат, че ГЕРБ пречи на 

опозицията да участва в изборите. Хенсел ги е приел 

в качеството му на дипломат от държава, която в мо-

мента е председател на Европейския съюз, съобщава 

БТА.

Двамата го информирали, че избирателните коми-

сии по места отказвали да регистрират за участие в 

изборите действащи кметове от „Синята коалиция“. 

Оплакали му се и от други нарушения и опити на 

властта, целящи да попречат на опозицията. Костов 

и Методиев са помолили Негово превъзходителство да информира за нару-

шенията и всички посланици на държавите - членки на ЕС, в София. Също така 

поискали от ЕС да изпрати свои наблюдатели по време на вота през октомври, 

понеже се опасявали от манипулации на управляващите. Като конкретен при-

мер как ГЕРБ пречи на опозицията бил даден случай в Плевен. Там избирателна-

та комисия регистрира организацията “Коалиция за Зеленогорски”, като самият 

кмет на града Найден Зеленогорски от „Синята коалиция“ обяви, че няма нищо 

общо с нея, и заподозря, че ГЕРБ са я създали, за да му отнемат от гласовете. 

Въпреки настояването на сините “Коалиция за Зеленогорски” не бе заличена и 

ще участва във вота.

Росен Плевнелиев

Стефан Данаилов

Меглена Кунева Ивайло Калфин

Иван Костов



S&T



Камион на българка почти се превърна в 
"Титаник" до Ню Йорк
Веска Ненова едва оцеля без храна и 
насред тропическа буря, която наводни 
машината й в ъпстейт Ню Йорк

Българка, шофьор на 

камион, едва не загина, 

след като силен порой от 

тропическата буря Лий 

наводни машината й в 

ъпстейт Ню Йорк.

В четвъртък през нощта Веска Ненова 

кара по I-88 от Олбани, Ню Йорк, към 

Пенсилвания. Пътят й минава по US 

Road 17. „Дъждът беше много силен и 

не можех да продължа. Затова реших да 

спра на един рест стоп”, разказва пред 

BG VOICE Веска. На същото място са 

паркирали още 6-7 камиона. Тя се опит-

ва да заспи, но от бурята не може да за-

твори очи докъм 2 през нощта. Към 4.00 

силни светлини и клаксони я събуждат. 

Поглежда през прозореца и вижда, че 

водата навън стига до капака й. „Успях 

да го запаля и със сълзи се обадих 

на мъжа ми”, разказва Веска, която е 

шофьор от 11 години. Нейният съпруг 

Валентин Тупев има същата професия.  

„Той се обади на 911 и се оказа, че свет-

лините зад мен са от спасителни екипи. 

Те обаче не 

можеха да се 

приближат 

до нас заради 

многото вода 

и крещяха 

напътствия от 

магистралата.”

Веска реша-

ва да отвори 

вратата на 

камиона, за 

да събуди 

шофьор от 

паркирал 

до нея ТИР. 

„Излязох и с 

една пръчка почнах да удрям 

по стъклото му. Тогава

кракът ми 

пропадна във 

водата
Още 10 сантиметра и щеше да 

наводни камиона.” 

Спасителите им казват да 

тръгнат назад, защото, ако 

продължат напред, водата ще 

залее камионите. ТИР-ът на 

Веска запалва, но минути след 

като тръгва, започва да прави 

проблеми със скоро-

стите. „За мен нямаше 

друг начин, трябваше 

да изляза оттам. Иначе 

не е ясно колко време 

щеше да трябва да 

прекарам затворена 

на това място.” Друг 

камион до нея остава 

приклещен от водите. 

Всички опити да бъде 

измъкнат пропадат.

Магистралата е 

затворена в двете посо-

ки и Веска и другите 

шофьори прекарват 

деня на банкета на 

магистралата. „Вече 

нямах храна”, разказва тя. Обикновено 

с нея пътува и нейното куче, но този път 

решила да го остави в Чикаго. За късмет 

си купува повече вода. „По едно време 

дойде един полицай, който ни каза, че 

може да тръгнем на запад и на 30 мили 

има градче, където може да останем”, 

продължава разказа си Веска. Тя реша-

ва да тръгне натам. Когато пристига, тя 

е вторият камион в града. До няколко 

часа обаче там се събират над 400 

ТИР-а на заседнали шофьори, ескорти-

рани от полиция и спасителни екипи. 

Жената успява да стегне малко камиона 

и въпреки повредите с бавна скорост 

пътува до Чикаго - 600 мили за 2 дена. 

„Беше много страшно.

Мислех, че светът 

свършва 
- тъмно и навсякъде вода”, спомня си 

за преживения ужас Веска. Бурята пре-

късва тока навсякъде в региона. Над 

100 000 души в Ню Йорк и Пенсилвания 

бяха евакуирани от домовете си. Стоти-

ци къщи и бизнеси бяха наводнени. В 

едно от градчетата поне 100 животинки 

умряха в магазин от веригата Petcо. 

В Пенсилвания около 1100 души бяха 

без ток в понеделник, над 200 улици 

останаха затворени, а 18 моста в щата 

бяха повредени. В резултат на бурята 11 

души загинаха там.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

С червено са градовете с големи наводнения в Ню Йорк и 
Пенсилвания

Един от камионите на рест стопа не успя да се измъкне от водата





САЩ – България: никакви 
прилики
Зад океана инвалидите са като у 
дома си навсякъде, у нас дори на 
автобус не могат да се качат

В САЩ няма нещо, което 

да не е направено с цел 

улеснение на хората. 

Първо, колко много 

инвалиди! За тях има 

предвидено всичко 

необходимо, улесняващо живота им: 

специално устроен градски транспорт, 

места за паркиране на личните авто-

мобили направо пред входа на всяка 

сграда, специални помещения във 

всяка обществена тоалетна, място по 

тротоарите (кой знае защо тротоарите, 

които са огромни, не се използват за 

паркиране. Вместо това хората си пла-

щат за обществените паркинги. “Имат 

бол пари, плащат си.”) и т.н.

Може ли един инвалид в количка 

да стигне от "Младост" до центъра на 

София, ако ползва градския транспорт? 

Как ще влезе в автобуса? Ако пък има 

лека кола, къде би могъл да я паркира, 

че да има достатъчно място, за да изле-

зе от нея? А как

да се придвижи 

из притеснените 

софийски улици?
А как ще се качи от улицата на трото-

ара?

Работата на американците е създаде-

на за хора, които са прежалили първите 

60 години от живота си само за нея. 

Работи се много, от сутрин до мрак. 

Работи се с темпове, от които на норма-

лен човек, сиреч българин, може свят 

да му се завие. Не че и там не могат да 

се намерят хора, които искат да работят 

само по 2 часа дневно. Има такива, но 

те са преживяващи, а не изживяващи 

времето си. Използването на думата 

“негър” е опасно за живота ви! “Афро-

американци”, “черни хора” - да. Негри - 

не. В България обаче е допустимо и още 

как! Никой няма да ви съди, нито дори 

ще ви направи забележка за думата 

“негър”, която се употребява свободно 

и в националния ефир от различни 

високопоставени хора.

В България няма нещо, за което да не 

сме се сетили да го направим по-труд-

но. От дребните неща, та чак до строежа 

на обществените сгради и

отстояването на 

националните 

интереси 
- навсякъде сами си създаваме про-

блемите, които сетне никой не може да 

реши. Открай време у нас се смята, че в 

Америка човек може да постигне меч-

тите си. Българите там са ги постигнали. 

Въпросът е обаче какви са били техните 

мечти. Повечето искат да живеят по-до-

бре, отколкото в България. Това не е чак 

толкова трудно, поне на пръв поглед: 

всеки си има жилище, повечето имат 

свои коли, някои имат и добра работа.

Понякога българи дори инвестират 

в САЩ! Вече има доста наши заведения 

и магазини. Там се събират основно 

българи, независимо от начина им на 

пристигане в Америка. Някои от тях са 

дошли направо от България, други са 

минали нелегално от Мексико. Трети 

са останали още от световното първен-

ВЕНИ МАРКОВСКИ
veni.com

… и в САЩ

Инвалид в България…





ство по футбол през 1994 г. Казват, че 

срещу дадени под масата 2000 долара 

човек може да си легализира престоя в 

САЩ без проблеми. Някои от нелегално 

преминалите мексиканската граница 

споделят, че срещу повече пари биха 

могли да си вземат и легална виза 

от щатското посолство в София, но 

предпочитали по-сигурния вариант - на 

място.

“Хубава работа, 

ама българска” 
в едно от заведенията на българи ви-

дях единствената побългарена тоалетна 

в САЩ (впрочем американците казват 

на тоалетните “стаи за отмора”): без хар-

тия за бърсане на ръцете и с оставена 

една ролка върху тоалетната чиния. Е, 

поне не стъпваш в локви по пода.

Всъщност повечето българи в Аме-

рика са от Пловдив, Бургас, Варна, Пер-

ник... Малко са от София. Случайност 

или софиянци успяват да се справят 

по-добре с живота в България? А може 

би не вярват на обещанията, че там 

животът е по-лесен и хубав?

Младите хора, които са се изучили в 

Америка, няма за какво да се връщат у 

нас. Такива примери има особено много 

в големите университетски центрове, 

какъвто е и Бостън. Всъщност, ако 

човек е сам, носталгията няма как да 

не го обхване. Като се има предвид, че 

разстоянията в Америка наистина са 

големи, че българите нямат изградени 

общности, че връзките с България са 

само по телефона или с електронната 

поща, всеки близък или роднина

носи със себе 

си подкрепа за 

емигранта
След 5-6 години в Америка човек 

би трябвало много сериозно да се 

замисли има ли смисъл да се връща 

в България. С образование, което е 

неприложимо у нас, с навици, които са 

вредни за всеки българин, живеещ в 

родината си, младите хора трябва да са 

повече от ентусиасти, за да се завърнат 

в бащиния апартамент. Ще могат ли да 

си позволят да живеят самостоятелно? 

Да си наемат нормално жилище? Да 

си купят кола на кредит? Да намерят 

работа, която ги удовлетворява? Може 

би трябва да се замислим какви са плю-

совете и минусите от приземяването на 

емигрантите обратно в България, преди 

да ги осъждаме за тяхното решение да 

останат в чужбина.

Трябва ли

да направим 

условията у нас 

такива
че да стимулират знаещите и можещи 

емигранти да се върнат? Няма защо да 

се заблуждаваме: само патриотизъм не 

стига. Всеки човек иска да се реализира 

в живота. Повечето хора искат това да 

става по честен и почтен път. Дори оне-

зи млади българи в Лас Вегас, с които 

лично съм се срещал и които изнемог-

ват по 7-8, че и повече месеци, заслужа-

ват уважението ни - много по-лесно би 

им било, ако се захванат с характерното 

за България дребно шмекеруване, но те 

не го правят. Такива хора могат и трябва 

да изграждат съвременна България. 

Въпросът е кому е изгодно тези хора да 

си стоят в Америка?

В България дори високопоставени лица наричат тъмнокожите в национален ефир по неуважителен начин

През 2009 чешкият художник Давид Черни представи страната ни като клозет на изложение в Брюксел
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Много българи в 
Америка имат 
собствена компа-
ния, с приходите 
от която издър-
жат себе си и 

семейството си. Често единствените 
служители във фирмата са собствени-
кът и съпругата му. Те плащат данъци 
върху доходите си и се надяват, че един 
ден ще получат пенсия от социално-
осигурителната администрация. Но 
посоката, в която икономиката върви 
през последните 5 години, убеждава все 
повече българи, че за съжаление те не 
ще могат да разчитат на държавата 
да подсигури старините им. И тъй 
като повечето българи в Америка не 
работят за мегакорпорации или пра-
вителствени организации, главният 
източник на пенсионни доходи за тях са 
собствените им спестявания.

Неотдавна получих запитване от 

собственик на компания за камиони в 

Чикаго. Бойко и съпругата му са един-

ствените служители на фирмата и им е 

болезнено ясно, че ако не 

започнат да спестяват за 

златните години на живота 

си, никой няма да им под-

несе пенсия на тепсия. Имат 

ликвидни пари за спешни 

случаи и неголяма сума 

инвестиции на стоковата 

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
Експерт по банкови закони и лични финанси

борса, но не мислят, че спестяват дос-

татъчно, за да живеят комфортно през 

годините, когато няма да работят.

За тях, както и за много други соб-

ственици на малки компании американ-

ската система предлага няколко вида 

пенсионни продукти. Най-изгодните 

пенсионни спестовни сметки в случай 

на фирма с един или двама служители 

са т.нар. Self-employed 401(k) и т.нар. 

Simplifi ed Employee Pension Individual 

Retirement Account (SEP IRA). 

Self-employed 401(k) – oще наричан 

Solo 401(k) - пенсионен план за собстве-

ниците на свой бизнес – ви разрешава 

да играете ролята едновременно и на 

работодател, и на служител.  Така може-

те да спестите повече в сравнение със 

SEP IRA – опростен пенсионен план за 

служителите на малки фирми.

Ако сте собственик на бизнес, SEP 

ви разрешава да внасяте до 20% от 

чистата си печалба; максимум  до $49 

000 на година. Но със Solo 401(k) като 

служител на собствената си компания 

може да внасяте 100% от приходите си, 

ако желаете, до $16 500  годишно, което 

се покачва до $22 000, ако сте надхвър-

лили 50 години. Освен това в ролята на 

работодател собственикът на фирмата 

има право да внася допълнителна сума, 

равняваща се на 20% от чистата печал-

ба на бизнеса – вноска, която цели да 

разпредели печалбата между служите-

лите на компанията.

Разбира се, много българи ще възра-
зят, че не могат да отделят такива 
големи суми за пенсионни спестявания. 
Но ако през голяма част от престоя си 

в Америка не сте успявали да 
заделите много за старините 
си, а сега най-после сте намери-
ли печеливша формула и имате 
приличен доход от бизнеса си, 
моят съвет е да загърбите без-
разборните разходи и да започ-
нете да спестявате агресивно 

за пенсия. 
Още повече 
защото тези 
пенсионни 
планове ви 
предлагат 
и сериозни 
данъчни 
намаления.

Нека да 

се върнем към Бойко, който е на  52 

години и беше реализирал $150 000 

чиста печалба от камионджийския си 

бизнес през миналата година. Ако из-

ползва SEP IRA, той би могъл да задели 

за пенсионна вноска  $30 000 (20% oт 

$150 000), върху които няма да плаща 

данъци. Бойко обаче избра Solo 401(k) 

– той внесе $22 000 като служител и 

още $30 000 като работодател, т.е. не се 

наложи да плаща данъци върху $52 000 

от печалбата си за 2010 г.  Допълнител-

ната вноска oт $22 000, която успя да 

направи в Solo 401(к) в сравнение със 

SEP, намали федералните  му данъци 

с  $6200, тъй като той е в 28% данъчна 

ставка. Разбира се, един ден, когато се 

пенсионира, той ще трябва да плати 

данък „Доход” върху парите, които тегли 

от Solo 401(k).

А за тези от вас, които смятат, че 

тяхната данъчна ставка ще е по-висока, 

когато се пенсионират, имам добра 

новина - Solo 401(k) ви разрешава да 

спестявате в стил Roth. Т.е. не може 

да приспаднете спестяванията си за 

пенсия от своите настоящи доходи, но 

когато теглите пари по време на пенси-

онните си години, ще имате 0% данъчна 

ставка! 

Щом Solo 401(k) е такъв невероятен 

план, защо тогава е нужно да разглеж-

даме SEP IRA?

SEP си има своите пре-

димства. Собственикът на 

фирмата може да реши колко 

точно да спестява всяка годи-

на или пък въобще да не спестява през 

годините, когато бизнесът не върви 

добре. Може да отворите SEP сметка 

и да направите вноска за 2011 г. до 15 

април 2012 г. Най-изгодно е да откриете 

SEP IRA в една от евтините брокерски 

къщи – Vanguard, T. Rowe Price, Fidelity 

–  за около $20 на година, и няма да ви 

отнеме повече от 15 минути да попъл-

ните бланките онлайн. 

Може да отворите Solo 401(k) сметка 

със същите компании, но ще трябва да 

платите малко повече от $20 годишно и 

ще се наложи да попълвате няколко IRS 

документи всяка година. Брокерските 

къщи ще ви насочат в правилната посо-

ка, но ще ви помолят да се посъветвате 

със счетоводител или данъчен експерт, 

за да нямате проблеми с IRS. Друго неу-

добство е, че нямате право да отворите 

Solo 401(k) след 31 декември 2011 г., т.е. 

ако желаете да внесете средства през 

2012 за 2011 данъчна година, единстве-

ното ви спасение е SEP IRA.

Няма значение кой от тези два пенси-
онни плана решите да използвате. Из-
берете най-добре съответстващата  
на вашите финансови възможности 
сметка и започнете да спестявате, за-
щото няма нищо по-хубаво от златни 
години, изпълнени със спокойствие и ра-
дост!

Kак могат собствениците на 
бизнес да спестят за пенсия?
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Америка си спомня за атаките, които 
промениха света

Със сълзи на очи и много 

емоции Америка и 

светът си спомниха в 

неделя за ужаса от 11 

септември 2001 г., когато 

при терористични атаки 

с отвлечени от “Ал Каида“ самолети 

загинаха близо 3 

хиляди души.

В Ню Йорк на 

възпоменателна-

та церемония на 

мястото на Све-

товния търговски 

център се събра-

ха хиляди. Сред 

тях бяха и члено-

ве на семействата 

на жертвите на 

атаките, носещи 

фланелки със 

ликовете на 

загиналите, техни 

снимки и много 

цветя, които 

полагаха до име-

ната, изписани 

върху бордюра 

на открития ме-

мориал, предста-

вляващ два басейна, копиращи съвсем 

точно основите на рухналите кули-

близнаци. В тяхната бездна се изсипва 

тонове вода, символизираща сълзите 

и празнотата в сърцата на близките на 

жертвите.

На церемонията, започнала с минута 

мълчание точно в 8:46 - часът, в който 

първият самолет се врязва в едната от 

кулите на търговския център, при-

състваха президентът Барак Обама и 

съпругата му Мишел, предшественикът 

му Джордж Буш-младши, както и кметът 

на града Майкъл Блумбърг и бившият 

кмет Рудолф Джулиани, при чието упра-

вление станаха атаките.

Барак Обама прочете псалм 46 от 

Библията, в който Бог е наречен убе-

жище и сила, а след това традиционно 

бяха прочетени имената на всички 

жертви, при което някои от роднините 

им избухнаха в сълзи.

Джордж Буш прочете писмо, написа-

но в гражданската война от президента 

Ейбрахам Линкълн до майка, изгубила 

всичките си петима синове.

“Десет години изминаха от момен-

та, когато идеална сутрин със синьо 

небе се превърна в най-черната нощ. 

Оттогава живяхме и в щастие, и в мрак. 

Въпреки че никога няма да можем да 

заличим това, което се случи тук, можем 

също да видим, че децата, които загуби-

ха родителите си, са пораснали, родили 

са се внуци, а добри дела и служба на 

обществото са пуснали корен, за да 

почетат онези, които обичахме и загу-

бихме“, каза кметът на Ню Йорк.

Пожарникари минаха край мемори-

ала на Кота нула, почитайки паметта на 

колегите си, загинали при потушава-

нето на пожарите при атаките отпреди 

десет години.

Силни 

мерки за 

сигурност
Церемонията в 

Манхатън се 

проведе при 

силно затег-

нати мерки 

за сигурност 

заради не-

потвърдени 

предупреж-

дения за 

възможен 

атентат по 

време на 

честванията. 

Пунктове за 

сигурност 

имаше на 

всички подхо-

ди към Кота 

нула. Всички 

превозни 

средства се 

проверява-

ха при вли-

зането им в 

тунели и по 

мостове.

Амери-

канският 

вицепрези-

дент Джо 

Байдън 

присъства 

на възпоме-

нателната 

церемония 

по случай 11 

септември 

край Пентагона, върху който падна тре-

тият отвлечен от терористите самолет.

На западната страна на сградата на 

Пентагона, където се вряза полет 77, 

беше разположено гигантско американ-

ско знаме.

Байдън посочи, че всъщност атен-

татите са вдъхновили ново поколение 

американски патриоти - "поколението 

11 септември".

Почетена в отделна церемония в 

Пенсилвания бе и паметта на пътни-

ците и екипажа от полет 93, които в 

самоубийствена схватка с похитителите 

разбиват самолета, чиято цел се смята, 

че е бил Белият дом. Обама и съпругата 

му Мишел посетиха и това лобно място 

на жертви на атентатите и положиха 

венец от бели рози в полето. 

Мемориалът за жертвите 
от 9/11 вече работи
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„Боже мой, мъжът 
ми работи там!”
Иван и Лора за атаката, която ги разделя и 
никой не знае дали другият е жив

На 11 септември 2001 

г. банкерът Иван 

Георгиев е в офиса си 

в южната сграда на 

Световния търговски 

център. На бюрото му 

стои снимка с двете му деца. Утрото е 

слънчево и прекрасно, а той е отпо-

чинал след отпуска в България. Малко 

преди 9 той чува странен шум и по-

глежда навън. „Прозорецът ми гледаше 

към другата кула. Малко 

преди да стане сблъсъ-

кът, се чу ръмжене на 

двигатели. Секунди след 

това видях, че сградата е 

в пламъци. Имаше много 

хартия, падаха отломки 

от сградата”, спомня си 

Иван. Той обаче не бърза 

да излезе, защото разпе-

чатва дълъг доклад, а и по 

вътрешната радиоуредба 

съобщават, че всичко е 

ОК. 18 минути по-късно 

вторият самолет се забива 

в неговата кула.   „Ударът 

се усети много силно, 

веднага замириса на дим 

и пушек и на бензин.  Но аз не допусках, 

че втори самолет се е врязал в сгра-

дата.”  Той обаче работи на 13-ия етаж 

и сравнително бързо излиза от кулата 

през мрежата от подземни тунели, ко-

ито свързват сградите в района. Когато 

излиза навън, не може да повярва как-

во вижда. „Очите ти го виждат, но умът 

ти не може да го разбере”, казва Иван. 

„Това няма да забравя никога. Един 

човек скочи. Просто 

скочи към смъртта 

си... бягайки от 

смъртта си
По това време неговата съпруга 

Лора е на път за работа. В един момент 

метрото излиза над земята и от него 

вижда горящите кули. „Следващата 

ми мисъл беше – Боже мой, мъжът ми 

работи там! Какво се случва с него?” 

Метрото променя маршрута си и спира 

в Чайнатаун. Лора 

прави всичко 

възможно да се свърже със съпруга 

си, но с телефона на Иван няма връз-

ка. Тя тръгва към горящите кули да го 

търси.   „Моята цел, моят стремеж беше 

да отида колкото се може по-бързо да 

го намеря и тичах.  Мислех само за него, 

дори не и за децата си, които бяха на 

училище в другия край на града.” 

В този момент Лора вижда как южна-

та кула, в която работи съпругът, й пада. 

„Тогава ме обзе пълно отчаяние, аз не 

знаех какво да правя, нямах никаква 

идея... чувствах се ужасно. Исках да стоя 

там, за да видя какво се случва”, през 

сълзи разказва Лора.  „Обърнах се и се 

опитах да бягам, обаче краката ми се 

подкосиха и паднах на земята. И в този 

момент двама човека, от двете ми стра-

ни – дори не ги видях кои са, ме хванаха 

и ме сложиха на крака и казаха – 

Ти трябва да бягаш 

от тук 
не може да стоиш 

тук.” Няколко пресеч-

ки по-късно и тя е 

отново в Чайнатаун.  

„Имаше група хора 

около мене и всички 

стояха и гледаха 

напълно в мълчание, 

гробно мълчание.”

 10 минути по-къс-

но и северната кула 

се срутва. Ужасът 

за Лора става все 

по-голям. Уличните и 

мобилните телефони 

не работят. „След 

известно време видях един човек съв-

сем наблизо, който звънна по селфон 

и започна да говори. И аз реших да го 

помоля, ако може да се обадя и аз по 

неговия телефон. В този момент звънна 

моят и това беше мъжът ми. Беше 

страшно вълнуващо. Това, което аз си 

спомням, е, че 

когато разбрах, че 

е жив, аз плаках 
Аз не можех да говоря в този момент. 

Единственото, което му казах, е: „Благо-

даря ти, Господи, че си жив.”

Малко по-късно двамата се срещат 

в Чайнатаун. „Аз лично не можех да 

говоря. Прегърнах го, плаках.” В този 

драматичен момент първите думи на 

Иван към жена му я разсмиват. „Той каза 

– искам да купя кутия цигари, да купим 

ниски обувки за теб – аз носех токчета 

този ден и не можех да ходя, и вода.” 

Двамата седят дълго време прегърнати 

на една пейка, без да могат да кажат 

каквото и да е.

Години след атаката Лора и Иван 

се стряскат от шума на всеки ниско 

прелитащ самолет и не могат да гледат 

към небето. Тя казва, че всеки път 

когато Иван или някое от двете им деца 

закъснее, се тревожи. „Това да не знам 

къде е другият ме притеснява много и 

днес”, споделя Лора. 11 септември ги 

направил в още по-сплотено семейство. 

Иван е разбрал, че животът е кратък 

и може да свърши бързо и съвсем 

неочаквано. Ето защо се стреми да го 

изживява пълноценно. Всеки ден, всяка 

минута от него.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

От Кота нула в Ню Йорк

Иван и Лора все още със страх поглеждат към небето когато чуят самолет

Едно българско семейство на 9/11



Талибани  
на корта

След убедителната си 

победа на финала на 

U.S. Open тенисистът 

Новак Джокович 

излезе за награждава-

нето с шапка с надпис 

FDNY – трагично известната пожарна 

служба на Ню Йорк Сити. Така коло-

ритният сърбин изрази символична 

съпричастност с жертвите на терорис-

тичните атаки на 11 септември 2001 г. 

Той каза: „Тенисът все пак е само игра. 

Щастливи сме, че сме живи и можем 

да правим това, което обичаме.” 

Скромността, поднесена в правилния 

момент, приляга отлично на най-сил-

ните, затова Ноле (както му викат в 

родината) отдавна е любимец и на 

американската публика.
Интересно е да се знае, че част от 

промоцията на сръбската спортна 
звезда в САЩ включва една често 
повтаряна от коментаторите история 
как той тренирал упорито като дете в 
затишията между натовските бомбар-
дировки над Белград през 1999 г. Не 
знам доколко е вярно това и доколко 
е някаква пиар полуистина. Нямам 
представа дори колко от феновете 
на Джокович тук знаят какво точно 
е търсил НАТО в родината му, но 
подобна история се връзва добре с 
нуждата от драматична подплънка в 
биографията на всеки голям спортист. 
Самият тенисист определено държи 
на символиката, след като играе със 
специално изработени маратонки 
„Адидас“ в националните цветове 
(червено, синьо, бяло). Ноле вече 
има създаден положителен имидж 
на корав, но скромен атлет, който ще 
работи за него още дълго време.

Ден преди края на U.S. Open в САЩ 
с очаквана сериозност бе чествана 
десетгодишнината от терористичните 
атаки от 2001 г. Чухме речи от двама 
президенти, видяхме откриване на 
впечатляващи мемориали. Върху 
настилката на кортовоте дори беше 
изписано “9/11/2001”. Когато те залива 
подобен информационен поток, е 
лесно да забравиш, че може да има и 
други гледни точки към въпросното 
събитие – или даже пълно затъмне-
ние. Понеже често прехвърлях по 
каналите между тениса и новините 
през уикенда, хванах репортаж по Си 
Ен Ен, според който в провинциите на 
Афганистан 9 от всеки 10 души никога 
не са чували за терористичните актове 
от 2001 г. Никога! Можете да изгледате 
видеото на сайта www.cnn.com, след 

като напишете в търсачката заглави-
ето “Some Afghans have never heard of 
9/11“).

Не че преди не съм знаел за масо-
вата неграмотност и средновековна 
изостаналост, често срещана извън 
Кабул. Интересното беше, че всички 
афганци, интервюирани в репортажа, 
бяха съвсем наясно – и категорично 
против – присъствието на чужди 
войски в родината си. Обаче, понеже 
не знаеха какъв е конкретният повод 
за тази агресия, не им беше ясно защо 
американците и техните съюзници са 
там. Дори когато журналистът обясни 
на група старейшини за събитията в 
Ню Йорк отпреди 10 години и им пока-
за снимки, те само поклатиха глави и 
казаха нещо като: „Първо, ние нямаме 
такива самолети, дето ще стигнат 
толкова далеч. Второ, вие сте загуби-
ли само две къщи – я вижте колко са 
разрушените от вас тук!“

Ето ви разлика в гледните точки от 
небето до земята - буквално. Репор-
терът на Си Ен Ен решил да направи 
този материал, след като установил, 
че в едно от афганските села не били 
чували за стъпването на човешки крак 
на Луната преди повече от 40 години! 
Дори му се присмяли публично, когато 
се опитал да обясни нещо подобно. 
Обаче, както журналистът разказа, в 
най-затънтените планински райони, 
които посетил заедно с американските 
морски пехотинци, знаели за футболи-
ста Роналдиньо и тенисиста „Ферде-
рер“. Става въпрос за места не само 
без телевизия, но и без ток!

Тенисът може да е само игра, но 
явно елитният спорт има някаква 
универсална притегателна сила, която 
може да се използва за много гра-
дивни неща. Пожелавам на Джокович 
да продължи шеметната си победна 
серия (10 спечелени турнира тази 
година, от които 3 „големи шлема“, и 
само 2 загуби в 66 мача). Той също е 
част от организацията „Шампиони за 
мир“ (www.peace-sport.org), чието име 
обяснява целите й. Дано успее и там.

Защото, ако талибаните се запалеха 
по тениса, щяха да използват ракети 
само да удрят летящи към тях топки, а 

не да свалят хеликоптери на НАТО.

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

ХРИСТОФОР КАРАДЖОВ
Лос Анджелис

БЛОГ
PROTECT YOUR WORLD

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

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 
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“Нямам реални опоненти в 
президентската кампания.”

Кандидатът за президент Волен 
Сидеров обяснява пред журнали-
сти, че ще победи от раз  

КАЗАНА ДУМА

“Имам много специално отношение към мър-
зеливците, защото в света не съществува откри-
тие, което да не е плод на лентяй.”

Астор в тв предаване по БНТ разкрива магиче-
ската формула на мързела 

“Заричам се повече да не говоря срещу 
попфолка, защото Ивана ми допадна страшно.”

Кирил Маричков установява в интервю пред сп. “Тема” 
отношения на дружба и сътрудничество с чалгата 

“Вечер си ля-
гам с огромното ми плю-

шено куче.”

„Мис Плеймейт България“ Светлана 
Василева вкарва и играчките в легло-

то си само и само да поддържа ин-
тереса на публиката 

“Предпочитам да имам 
твърда ръка, отколкото 

мека китка.”
Премиерът Бойко Борисов 
в предаването “На 4 очи” по 

„Нова телевизия“ се изразява 
дипломатично за гейовете 



BG ТЕЛЕГРАФ

Хора от ГЕРБ изнудвали 
Плевнелиев за 1 млн. лева

Кандидат-президентът на ГЕРБ Росен 

Плевнелиев е бил изнудван за един 

милион лева. Това съобщи вътреш-

ният министър Цветан Цветанов, цитиран 

от „Монитор”. По думите на Цветанов това 

станало през 2007 г., когато Плевнелиев 

работил по проекта за бизнес парк „Мла-

дост 4”. Една част от парцела била общинска 

и за нея нямало отстъпено право на строеж. Тогава трима столични общинари 

от ГЕРБ предложили да „уредят” въпроса, но за целта Плевнелиев трябвало да 

им даде 500 хиляди евро. Той отказал и се оплакал на Цветанов. Плевнелиев 

не послушал съвета му да подаде жалба в МВР. В крайна сметка историята със 

строежа на бизнес парка приключила в полза на Плевнелиев. Общинският съ-

вет гласувал да бъде отстъпено правото на строеж върху парцела, а въпросния 

подкуп така и не бил даден. Случаят изплува сега, след като го надушиха от БСП. 

Във вторник главният прокурор Милен Велчев обяви, че е започнало разслед-

ване.

Министър похарчил 4 млн. лева 
за луксозни джипове

Над 4 млн. лева от парите на данъ-

коплатеца е пръснал министърът 

на земеделието Мирослав Найде-

нов за луксозни джипове с всевъзможни 

екстри за чиновниците във ведомството 

му и за себе си, съобщи вестник "Репу-

блика". Покупките били направени в 

разгара на финансовата криза - от 2009 до 

2011 г. Найденов нарече информацията 

тенденциозна. “Става въпрос за закупени 

автомобили в периода 2008-2011 г.", поясни той. Покупките на част от джиповете 

били одобрени в края на миналия мандат. “Става въпрос за високопроходими 

автомобили, които са оборудвани за Агенцията по горите като противопожарни 

автомобили и затова сумата е такава”, обясни министърът.

”Република” съобщава, че министерството се е обзавело основно с "Тойота 

Ланд Круизър", който струва над 160 хил. лева. Измежду екстрите му са 12 въз-

душни възглавници, подгряване на седалките и чистачки със сензор за дъжд.

“България еър” блокира 
стотици туристи в Бургас

Стотици туристи, основно от Русия 

и Финландия, останаха  блокира-

ни по морските курорти на Бълга-

рия, след като националният превозвач 

“България еър” отказа да изпълни полети 

до Москва и Хелзинки. Причината е, че 

туроператорската им фирма – българ-

ската “Алма тур”, натрупала дълг от над 4 

милиона лева, който отказвала да плати, 

съобщиха медиите. От чисто финансов скандалът бързо се превърна в между-

народен. Със случая се зае руското правителство, а в Бургас спешно пристигна 

зам.-министърът на туризма на Русия. Премиерът Бойко Борисов изпрати за 

част от руснаците правителствения самолет, който ги превози до Москва. Фин-

ландците бяха прибрани с чартър, платен от тамошната Агенция за защита на 

потребителите. Останалите все още стоят на летището в Бургас. Правителството 

вече заплаши да отнеме лицензите както на авиопревозвача, така и на туристи-

ческата фирма.

Специалисти ще разчитат 
тайнствен древен надпис

Специалисти от Националния археоло-

гически институт към БАН се мъчат да 

разчетат надпис, разкрит по време на 

археологически разкопки в средновековния 

град Червен. Четириредовият текст-графит 

беше разкрит от археолога Стоян Йорданов и 

неговия екип от британски студенти върху сте-

ната на една от църквите там, съобщи dir.bg.

Археолози постоянно откриват нови арте-

факти в Червен. Вече 20 години спецове се 

трудят над разчитането и на други странни и 

загадъчни надписи. Оказва се, че броят на намерените там надписи е по-голям 

дори от този в старата столица Търново.

Бизнес паркът в “Младост 4”

Найденов позира пред служебен джип
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75% от него да бъдат дарени за благо-

получието на с. Водица и околностите. 

Хората от фондацията, която изпълнява 

завещанието, предполагат, че дамата 

има родствена връзка с поповското 

село. Част от по-възрастните жители 

на Водица наистина се сетиха за рода 

на Елена. Едни твърдяха, че е родена в 

Щатите, други - че се е родила в селото, 

но като момиче е заминала с родители-

те си в Америка.

Във Водица не са останали по-близки 

живи роднини на Елена, но нейна да-

лечна родственица, Маргарита Недко-

800 000 долара получиха 

в наследство жителите 

на поповското с. Водица. 

Щедрият дарител е амери-

канката Хелън Л. Ринкър 

Ашли. Такава била волята 

й преди смъртта, а сумата е записана в 

завещанието, което се изпълнява чрез 

фондацията за благотворителност “КАФ 

Америка”. С част от тези пари вече е 

подменена дограмата на основното 

училище “Отец Паисий” в селото, а него-

вият директор Атанас Атанасов се пох-

вали пред в. “24 часа”, че това всъщност 

е второто дарение, което 

Хелън Ашли прави на 

училището. На 15 септем-

ври при откриването на 

новата учебна година ще 

бъде официално връчен 

сертификат за дарението и 

неговата стойност, обясни 

шефът на школото.

Хелън Ашли, която 

хората от Водица наричат 

Елена, е родена през 1916 

г. и е живяла в Скотсдейл, 

Аризона. Починала през 

2009 г. и оставила за-

вещание, според което 

собствеността й да бъде 

продадена и да бъде осно-

ван фонд на нейно име, а 

ва, на 61 г., обясни, че 

въпросната американка 

е дъщеря на чичото на 

нейния дядо. Тя разказа, 

че двамата братя на 

дядо й, както и чичо им, 

заминали за Америка 

през 1914 г. Хелън 

дошла във Водица през 

1964 г., когато Марга-

рита била ученичка в 

7-и клас. Роднината от 

Америка нямала деца 

и поискала да осинови 

Маргарита, но родителите й не я дали.

Освен за училището парите от заве-

щанието на Ашли ще се използват за 

дребни ремонти, за купуване на книги 

за библиотеката в читалището и за най-

важното - да се създадат работни места 

чрез социални предприятия. Според 

кмета Иван Иванов може да се използ-

ва сондажът с минерална вода край 

селото за създаване на оранжерии или 

нещо друго, в което да послужи водата. 

Освен това в селото има добре развито 

пчеларство и може да се направи цех за 

преработка на мед.

Американка завеща $800 хил. 
на българското село Водица



Водица се намира в община Попово, област Велико Търново

Бабите от Водица разпитват Маргарита Недкова (в средата) за дарителката Хелън
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Модна къща реши 

да разработи ко-

лекция за кучета, 

която да превръща 

домашните любим-

ци в различни пра-

исторически животни, пише в. “Дейли 

мейл”. Само за една минута собствени-

ците на четириноги могат да ги върнат 

с милиони години назад във времето, 

като облекат зверчето си в дрехи на 

стегозавъри, трицератопси и всякакви 

други видове динозаври.

Именно с подобна идея бе пусната 

колекцията кучешки дрехи под марката 

“Енимъл планет”. В модната линия са 

включени освен праисторически 

животни още прилепи, слонове, акули, 

зебри и всякакви други твари.

"С тези костюми можете да поглезите 

домашния си любимец", коментират 

създателите им. Всъщност материята, 

от която са изработени, е естествена, 

като част от костюмите разполагат с 

прикачваща се подплата за студените 

дни. Кройката следва извивките на 

тялото на кучето и то може да се движи 

съвсем спокойно с дрехите. Необходи-

мо уточнение е, че те са предвидени за 

дребни породи и един ротвайлер няма 

как да намери подходящо облекло. Пък 

и не му трябва – и без това си е доста-

тъчно страшен.
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РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Музикално-те-

левизионната 

битка на 2011 

г. най-сетне 

започна. В неделя вечер 

„Нова телевизия“ влезе 

мощно в играта с първото 

издание на X Factor.  От бТВ 

отговориха светкавично и 

също с тежка артилерия – 

излъчен бе най-касовият 

филм “Мисия Лондон”. По 

принцип лентата трябваше 

да върви в събота, но бТВ 

промени набързо цялата 

си програмна схема, за да 

може да удари „Нова“ и 

като че ли й се получи. В 

понеделник бяха разпрос-

транени първите социоло-

гически резултати - 16.6% 

дял за X Factor срещу 46.9% 

за  “Мисия Лондон”. Стартът 

на музикалното шоу е бил 

гледан от около 350 000 

души, докато филмова-

та премиера е събрала 

над милион зрители. В 

понеделник вечерта пък 

вторият епизод на голе-

мия проект на „Нова“ се 

изправи директно срещу 

концерта на “Гласът на 

България”. Въпреки слабия 

старт е показателно, че 

музикалното състезание 

е удвоило аудиторията 

на „Нова“ спрямо тази по 

времето на новините.

Двете музикални риали-

ти шоута залагат на една 

и съща схема – кастинги 

– елиминации - концерти. 

Основната разлика е в на-

личието на така наречени-

те фрийкове, които прида-

ват на X Factor по-лековат, 

но и по-масов комедиен 

елемент. Поне след първия 

епизод е сигурно, че в бъл-

гарската версия на шоуто 

хитове в тази посока няма 

X Factor връща „Нова тв“ в играта
бТВ отвърна с “Мисия Лондон”

„Нова“ използва премие-

рата на X Factor, за да рекла-

мира новата си опаковка. От 

този понеделник каналите 

на медийната групировка 

Modern Times Group „Нова 

телевизия“ и  „Диема“ са с 

нови лога, които имат по-ме-

ка и сходна визия и показват 

принадлежността на телеви-

зиите към една и съща група. Промените включват и 

преименуването на Diema 2 в Kino Nova.

да липсват. И за най-преду-

бедения зрител разликата 

между българските версии 

на двата формата е толкова 

драстична, че те са трудно 

съпоставими. Бързото 

закупуване и създаване 

на “Гласът на България” 

със сигурност осигури 

стратегическо предимство 

на bTV, както и резултати, 

които X Factor трудно ще 

постигне.

Но по отношение на 

качеството форматът на 

„Нова“ води убедително 

по почти всеки параграф 

– мащаб, разказ, монтаж, 

баланс, хумор, драма и 

разнообразие.  Но главно-

то предимство на X Factor 

e емоцията – нещо, което 

напълно отсъства от про-

фесионалното, но хладно 

първо издание на „Гласът 

на България“. Що се отнася 

до журито – самата идея да 

съпоставиш Ивана с Васко 

Василев е като да сравниш 

малеби с крем брюле – от 

съвсем различна смеска 

са, коментират хора от 

бранша.

В крайна сметка и двете 

предавания показват нещо 

позитивно – хора, които 

искат да успеят с глас и 

артистизъм. Така че засега 

печеливши са основно 

зрителите. И двете риалити 

програми се излъчват в 

праймтайма, но можете да 

ги следите и на запис от 

TRIO Television.
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Поп звезди 
завладяват 
малкия екран

Орлин Горанов (вдясно) партнира на Юлиян Вергов в “Мисия Лондон”

Българските поп изпълнители вече следват по 

петите западните си колеги и с киноизявите. 

Певицата и водеща на “България търси талант” 

Алекс Раева например играе в “Седем часа 

разлика”. В пресата нейното име е дори по-спомена-

вано около сериала, отколкото Ваня Цветкова, Малин 

Кръстев, Мария Статулова или Зуека  - все звездни 

участници в него. Поп певецът Орлин Горанов от 

своя страна ще играе в епизодите от втория сезон на 

комедийната драма “Столичани в повече”. Той вече има 

сериозен опит в актьорската професия както на опер-

ната сцена, така и във филма “Мисия Лондон”. 

Попфолк звездата от 90-те години Сашка Васева 

също изяви желание за кариера, но в “Стъклен дом”. За 

момента обаче певицата на турбофолка няма оферта 

за поява в поредицата, която ще бъде подновена през 

есента. Преслава и Емануела също бяха спрягани като 

възможни попълнения в състава на поредицата. Впро-

чем поп изпълнители и в миналото успешно са влизали 

в киното. Стефка Берова се е снимала още в “На всеки 

километър”, а по-късно и в игрални филми, сред които 

“Време разделно”. Камелия Тодорова остана незабра-

вима в “Търновската царица”.

При такова подчертано желание на музикалната 

гилдия да се превъплъщава в тв персонажи остава да 

се роди и първият български телевизионен мюзикъл. 

Подобни заявки за момента все още няма.

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Цюрих – Спортинг 
Лисабон“
Лига Европа – директно

Сряда, 21:30 (BG)

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

Вторник, 21:30 (BG)

„Барселона -Милан“
Шампионска лига – ди-
ректно

Сряда, 21:45 (BG)

„Манчестър Сити - На-
поли“
Шампионска лига – Ди-
ректно

Вторник, 21:45 (BG)

„Борусия Дортмунд - 
Арсенал“
Шампионска лига – Ди-
ректно

Събота, 13:00 (BG)

“Мария Антоанета“
Драма, биографичен. 
САЩ 2006

Петък, 21:00 (BG)

„Малки тайни“
Романтична комедия. 
САЩ 2005

Събота, 13:45(BG)

„Дни на грохот“
Екшън с Том Круз
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Старт на сезона за български 
сериали: „Седем часа разлика”, 
bTV, 18 септември, 20:00 часа

Най-новият 

сериал „Седем 

часа разлика”, 

копродукция 

на bTV и Global Films, ще 

даде старта на новия сезон 

на българските сериали – 

на 18 септември, неделя, 

от 20:00 часа (BG) или в 

удобно за вас време от TRIO 

Television. Дългоочакваната 

премиера на най-новата 

българска семейна сага ще 

покаже на зрителите нео-

чаквани сюжетни обрати и 

неповторимо кинокачество 

на продукцията. В първия 

епизод зрителите ще се за-

познаят с Таня Стоева (Ваня 

Цветкова). Тя е висш влияте-

лен съдия в София. Нейните 

връзки с подземния свят 

са известни на всички, но 

никой не може да ги дока-

же. Последното дело, по 

което работи Таня, засяга 

пряко един от най-близките 

й приятели от детинство – 

Михаил Михайлов-Милото 

(Калин Сърменов). Те са 

изключително близо до 

приключване на делото в 

тяхна полза, когато 

появата на новия 

прокурор Иван 

Иванов (Симеон Лю-

таков) обърква всич-

ките им планове. 

Мая Стоева 

(Боряна Братоева) е 

сред най-популяр-

ните и харесвани 

ученички в своето 

училище и може да 

има всяко момче, 

но когато среща Тео 

Стефанаков (Тодор 

Дърлянов), любовта 

им пламва от пръв 

поглед. Един от 

бившите й прия-

тели – Роки (Тони 

Минасян), обаче 

никога няма да пре-

възмогне раздялата 

и е твърдо решен да 

изплаши Тео. Дали 

Роки ще успее да си върне 

Мая, или любовта към Тео 

ще преодолее заплахите ще 

стане ясно в първия епизод 

на най-дългоочаквания се-

риал „Седем часа разлика”. 

Междувременно в Ню 

Йорк собственикът на бъл-

гарската кръчма „Избата” 

Боян (Малин Кръстев) от-

чаяно се опитва да намери 

пари, които да върне на 

руски мафиот, към когото е 

задлъжнял. Единственият 

начин да се издължи обаче 

се оказва, че зависи от 

приятелката му Нина Роси 

(Александра Раева). Дали 

тя ще му помогне ще стане 

ясно в новия сериал на bTV 

“Седем часа разлика”, от 18 

септември, неделя, от 20:00 

часа.

Събота, 16:00 (BG)

“Легенди за страстта“
Драма, романтичен с 
Антъни Хопкинс и Брад 
Пит

Събота, 17:00 (BG)

„Астън Вила - Арсенал“
Мач от английската Ви-
сша лига- директно

Събота, 20:00 (BG)

“Добре дошли в джунг-
лата“
Екшън, комедия. САЩ 
2003

Събота, 20:00 (BG)

„Извън релси“
Екшън с Жан Клод Ван 
Дам



Студио от епохата на 

комунизма вър-

ху 75 акра земя в 

покрайнините на 

София скоро ще при-

влече съзвездие от 

холивудски актьори като Силвестър 

Сталоун, Мики Рурк, Брус Уилис и 

бившия губернатор на Калифорния 

Арнолд Шварценегер. Богатите 

на тестостерон екшън звезди на 

19 септември ще се съберат в "Ню 

Бояна филм студиос", където ще за-

почнат снимките на втората част на 

"Непобедимите" - хитовият, изпъл-

нен с емоции филм, разказващ за 

група наемници, чиято първа част 

събра 275 млн. приходи, пише "Ел 

Ей Таймс".

Новият проект за над 

100 млн. долара обаче 

е поредната високо-

бюджетна продукция 

за "Ню Бояна", която се 

превърна в любимата

дестинация 

на Холивуд
в Източна Европа.

Българското студио 

се управлява от видния 

филмов продуцент 

Ави Лърнър, славещ 

се с репутацията си, че 

цепи стотинката на две 

и успява да намира най-евтината 

работна ръка и данъчни облекче-

ния, който придоби правата върху 

комплекса през 2006. 

След като засне доста ленти в 

Израел, Южна Африка и Канада и 

построи огромен комплекс в Луизи-

ана, Лърнър намери своя нов дом в 

древната страна край Черно море. 

"Това е най-евтината държава 

в Източна Европа за снимане на 

филми", заяви той в подкрепа на 

решението си да избере именно 

България. През последните години 

"Ню Имидж" вкара десетки мили-

они долари, за да обнови бившето 

държавно студио, построено през 

1962 г. Въпреки че комплексът е бил 

дом на над 200 филма от епохата 

на комунизма, след разпада на 

Съветския съюз съоръжението 

станало неизползваемо. Днес обаче 

е работодател на над 1000 работни-

ци и има повече от 13 зали, както и 

зашеметяващи реплики на няколко 

манхатънски улици и древни рим-

ски градове. То дори

притежава 

собствен 

колизеум 
"Ню Имидж/Милени-

ум" в миналото използ-

ваше "Ню Бояна" за 

десетки нискобюджетни 

филми, но отскоро там 

се снимат и проекти 

със завидно дълбоки 

джобове, включително 

"Черната далия" и "Ко-

нан варваринът", който 

излезе на екран мина-

лия месец. Следващият 

голям проект на Лърнър 

пък е "Херкулес", 

чиито снимки ще 

започнат пак край 

София през март.

Въпреки че 

първият "Непо-

бедимите" бе 

заснет предимно 

в Бразилия и Луи-

зиана, снимките на 

втората част, които 

ще продължат 

точно 14 седмици, 

ще се направят в 

България и отчасти 

в Париж, Москва и 

Китай. Втората част 

от поредицата ще включва голям 

брой известни актьори, включи-

телно Чък Норис, Джон Траволта и 

Жан-Клод ван Дам. Продукцията ще 

използва детайлните манхатънски 

декори на "Ню Бояна", включително 

тези на улиците и на вх

метрото,

за да пресъ

съветс

убежи
служело за обучени

на американска земя. 

"Ню Имидж" обаче н

ната компания, разпро

в Източна Европа. Бази

Холивуд "Ралей Студио

откри огромен компле

ща, Унгария. Въпреки т

че България не предла

стимули, изпълнителн

тор на "Ню Бояна" Дей

твърди, че снимките в 

държава все пак излиз

по-евтино от тези в ос

точноевропейски съсе

така от

лмите в

над 80%

от засн

проект

"Ел Ей Т

В кра

на печа

само ам

Десетк

българ

известн

вени, н

ра

к

Как Холивуд откри своя нов р
Бедната балканска страна е толкова евтина, че един филм там струва с 80%

 „Ню Бояна филмс“

Джош Хартнет и Хилари Суонк в “Черната далия”, сниман край София

Кадър от “Цинкограф”. Българското кино също ползва преимуществата на 
американското кино-студио в Бояна

Дейвид Варод



ходовете на 

ъздаде 

ско 

ще
е на войници 

не е единстве-

остираща се 

ираното в 

ос" наскоро 

екс в Будапе-

това и факта, 

ага данъчни 

ният дирек-

йвид Варод 

балканската 

зат с 40% 

станалите й из-

еди. Той също 

тбеляза, че фи-

в България са 

% по-евтини 

нетите в САЩ 

ти, завършва 

Таймс".

айна сметка 

алба са не 

мериканците. 

и бедни 

рски актьори – 

ни и позабра-

намират

абота 

като 

масовка
и дори във второстепенни роли 

и така добавят по някой долар 

към и без това крехкия си бюджет. 

Минимална-

та заплата в 

тази страна е 

наполовина 

по-малка от 

тези в Чехия 

и Унгария, 

наблегна 

още Варод. 

"Разликата в 

заплащането 

е основната 

причина. Не-

винаги е лесно 

да убедиш 

продуцентите 

да снимат в 

България, но 

в крайна сметка е много по-евтино", 

припомни той. Лърнър и Варод 

дори прогнозираха, че София ще 

стане значително по-примамлива 

за кинематографското изкуство, ако 

страната въведе данъчни стимули 

за филмовите студиа, което се очак-

ва да стане още следващата година.

рай в България
% по-малко, отколкото в САЩ

Първата чужда лента в “Бояна” е заснета през 1998 година. 
Това е “Армстронг”. Втората - Bridge of Dragons, пак през 
същата година. От 2001 се снимат по около 10 филма годиш-
но. Само от началото на 2011 година студията е завършила 
5 филма: Box Offi  ce 3D, Kon – Tiki, L’onore e il rispetto, Lullaby 
to my father и българския “Цинкограф”. В момента се снима 
още един български филм“

Made in Nu Boyana Film Studios

Евтини декори в евтино студио

“Подслон” на режисьора Драгомир Шолев, заснет в “Ню Бояна филмс”, 
спечели купища награди



4 13 - 19 септември 2011

Неделя, 22:30 (BG)

„Междузвездни войни. 
Епизод 2  Клонираните 
атакуват“
Фантастика 

Неделя, 20:00 (BG)

„Текст и музика“
Комедия, мюзикъл, 
романтичен с Хю Грант и 
Дрю Баримор

Събота, 22:00 (BG)

„Константин“
Трилър, фантастика с 
Киану Рийвс

Неделя, 18:00 (BG)

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

Неделя, 15:30 (BG)

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

Неделя, 21:00 (BG)

„Няма място за старите 
кучета“
Драма. САЩ 2007

Събота, 23:40 (BG)

„Диво сърце“
Трилър с Никълъс Кейдж

Неделя, 20:00 (BG)

„Обществен враг“
Екшън с Уил Смит

Тръгва „Преди 
обед“ – какво 
да очакваме?

Следващият понеделник, 19 септември, 

стартира новото публицистично предаване 

на бТВ “Преди обед”. То ще се излъчва всеки 

делничен ден от 10.00 (BG) или on demand от 

TRIO Television. Още в първия брой познатият Драго 

Симеонов ще се включи с документален сериал, който 

ще представи събитията, които са се случили в съответ-

ния ден през изминалите години. „По пътя”, водена от 

Ралица Стефанова, ще е рубрика, в която този понедел-

ник ще бъде представена историята на японец мили-

онер, който тръгва и обикаля света, тичайки, въпреки 

че е собственик на компания за автомобили. Десислава 

Стоянова, която в миналото бе репортер на бТВ, а сега 

се завръща на екран, ще се занимава с нелеката задача 

да търси и дава правилните отговори за начини, по 

които да отглеждаме правилно най-малките. Самата 

Деси е майка на две деца. Маги Желязкова ще покаже 

старта на учебната година и превенцията на гръбначни-

те изкривявания. Основната водеща Елена Розберг ще 

има задачата да събере всички истории и хора около 

себе си и да вкара много музика в предаването, което 

ще е един час.

Елена Розберг ще е основен водещ



Най-популярните личности в 
Twitter, които не са звезди

Една от мечтите на всеки 

потребител на Twitter е да 

има ако не голяма, то вяр-

на база последователи, ко-

ито редовно да ретуитват 

съобщенията му и по този 

начин да поддържат онлайн репутация-

та му на добро ниво. Това обаче е доста 

трудно и често, изглежда, единственият 

начин да сме популярни в Twitter е да 

станем звезди преди това.

Въпреки това в социалната мрежа се 

подвизават десетки личности, които не 

са световноизвестни, но имат повече от 

милион последователи. Повечето хора 

ги следват най-вече заради техните 

знания в определена сфера. Вижте кои 

са най-популярните лица в Twitter, ко-

ито иначе бихме подминали в реалния 

живот.

 

1. Райън Пенагос – 1 407 993 по-
следователи 

Име в 

Twitter: @

agent_m. 

Пенагос 

е редак-

ционният 

директор 

на Marvel.

com, като 

също така 

е писател и води блог за комикси и 

поп култура. Хората го следват именно 

заради знанията му в областта на коми-

ксите. Типичен туит: „Здравейтееееее, 

кошмари!”

 

2. Стивън Джонсън – 1 449 011 
последователи

Име в Twitter: @stevenbjohnson. 

Джонсън е автор 

на седем книги 

и съосновател 

на три уебсайта. 

В своя блог той 

обсъжда поп 

култура и ино-

вации. Хората го 

следват, защото 

е прекрасен 

източник на 

технологични и 

медийни новини. 

Типичен туит: „Как Mac промени живота 

ми: моето мнение за Стив Джобс.”

 

3. Джейсън Скот – 1 476 142 после-
дователи

Име в Twitter: 

@sockington. 

Сокингтън 

всъщност е 

котката на Скот, 

който преди 

време решил 

да записва 

„мислите” й в акаунт в Twitter. Хората го 

следват, защото е невероятно смешен. 

Типичен туит: „Пълна тишина на фронта 

с прането.”

 

4. Бил Симънс – 1 483 709 последо-
ватели

Име в Twitter: @sportsguy33. Симънс 

е спортен 

журналист 

и основател 

и главен 

редактор на 

Grantland.

com, сайта на 

едноименно-

то спортно 

списание. Хората го следват, защото 

спорните му коментари са едни от най-

добрите. Типичен туит: „Трябва ли една 

игра на Янките да е по-дълга, отколкото 

щеше да ми отнеме да стигна от LA до 

Вегас? Само питам.”

5. Тим О’Райли – 1 490 879 после-
довате-
ли

Име в 

Twitter: @

timoreilly. 

O’Райли е 

основа-

тел и соб-

ственик 

на O’Reily 

Media, която се занимава с публикува-

нето на технологични книги и органи-

зирането на технологични конферен-

ции. Хората го следват заради това, 

че е истински експерт в технологиите. 

Типичен туит: „Ноутбуци и извивки: ето 

как ще изглежда новата индустриална 

революция!”

 

6. Стефани Майкълс – 1 492 318 
последователи

Име в Twitter: @adventuregirl. Бившият 

модел сега има своя маркетингова ком-

пания, наречена SMC Productions. За-

ради бизнеса си тя трябваше да пътува 

непрекъснато, което й даде идеята да 

описва пътуванията си. Хората я след-

ват заради интересната информация за 

пътуване, която могат да разберат от 

нея. Типичен туит: „Изживейте приклю-

чението на живота си!”
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2-3 години е оптимумът 
за работа на едно място

Когато попълват реди-

ците на своя персонал, 

шефовете на фирми 

приемат за нормално, 

ако кандидатът е сме-

нял работното си място 

на всеки 2-3 години, 

твърди проучване 

в САЩ и Канада. 

Докато избират нови 

служители, работо-

дателите обикновено 

проверяват онази 

част от резюмето на 

кандидатите, в която 

е посочен период-

ът на предишната 

месторабота. 80% от 

фирмените босове 

признават, че задължително изучават 

графата от резюмето на кандидата, в 

която е указана продължителността на 

престоя му на последното работно мяс-

то, разкрива изследване на HeadHunter 

сред 860 компании.

Оптимален за 58% от шефовете се 

счита период от

2-3 години на една 

работа
Други 18% от работодателите се 

обръщат към този показател, ако имат 

съмнения за качествата на кандидата. 

Когато желаещият нова работа е бил за 

по-малко от половин година на послед-

ното си работно място, у компаниите 

възникват въпроси защо е напуснал или 

уволнен. Шансовете 

за наемане дори 

и в този случай не 

намаляват, ако при-

чините за напускане 

за приемливи за 

работодателя. Само 

8% от всички рабо-

тодатели игнорират 

подобни факти от 

досието на кандида-

та, ако той напълно 

отговаря на техните 

изисквания.

Причините за напускане, към които 

работодателите са толерантни, включ-

ват реорганизация или

ликвидация на 

предишната 

компания
смяна на политиката на ръководство-

то и др. Приемат се също мотиви като 

липса на възможност за кариерно раз-

витие, застой в заплатата и работа 

без договор.

Непостоянството на кандидатите 

предизвиква опасения у работо-

дателите за повтаряне на подобен 

сценарий и в тяхната компания. 

Според близо една трета от рабо-

тодателите непрофесионалистите 

трудно се задържат на едно място. 

Други 7% от мениджърите търсят 

причината в характера и неспособ-

ността за работа в екип на канди-

дата.

В България, обратно, се приема за нормално, ако един човек 
е работил поне 10-20 години на последното си работно място. 
Честата смяна на работодателите се приема за лош атестат и 
е противопоказна при кандидатстване за нова работа. Дори 
големи западни компании, управлявани в България, обаче от 
български местни директори, са прихванали тази традиция и 
не гледат с добро око на служител, който няма намерение да 
им служи поне в близките десетина години. Наблюдатели дори 
отбелязват, че в това отношение България плътно се е нареди-
ла в една група с т.нар. средиземноморски страни, където на 
работното място, а и на самия работен процес се гледа от друг 
ъгъл. За приемлива се смята тази работа, при която за мини-
мум усилия получаваш максимално голям доход.

Как е в България



Американска 
верига се охарчи с 
1 милион безплатни 
ваучери за вечеря

Американската верига 

заведения Outback 

Steakhouse раздаде 

един милион промо-

ционални ваучери 

за вечеря, съобщи 

Restaurant news. The Great Aussie Steak 

Out е името на кампанията, която вери-

гата стартира, за да рекламира барбекю 

на дървен огън, на коeто готвачите 

приготвят стекове. Барбекюто придава 

на месото опушен аромат и хрупкава 

коричка, които не могат да се постигнат 

с електрическитe скари, обяснява Джеф 

Смит, президент на Outback Steakhouse. 

Любопитно е, че в случая не става дума 

за никаква игра от рода на купуваш 

продукт и участваш в томбола. Нищо 

подобно!

За желаещите да 

получат безплатни 

ваучери
е било нужно да оставят само свои 

имейл, телефон за връзка и данни за 

себе си.

Рекламата на The Great Aussie Steak 

Out  се появява в интернет под фор-

мата на видео, което загатва на зри-

телите какво предстои 

на обявената за начало 

на кампанията дата - 24 

август. За настоятелните 

фенове веригата подгот-

вила специален номер, с 

който те имали възмож-

ност да получат актуална 

информация в деня на 

старта на акцията. На 24 

август по няколко телеви-

зионни канала завъртели 

реклама, която съобщава 

за безплатните ваучери 

и сайта, от който жела-

ещите могат да си ги набавят -  www.

thegreataussiesteakout.com . Трафикът 

след появата на рекламата се ускорил 

дотолкова, че

се наложило 

сайтът да бъде 

временно 

затворен

В промоционалната 

кампания се включи-

ли 777 ресторанта от 

веригата. Клиентите 

имали право само на 

един ваучер, но при 

условие че посоченият 

от тях адрес е в близост 

до някое от заведе-

нията, участващи в 

промоцията. Кампа-

нията продължила до 

изчерпване на всички 

ваучери. Посетителите 

имали възможност да 

се възползват от про-

моцията само от понеделник до петък. 

Използвайки намалението, хората се 

сдобивали със специално приготве-

но филе с грамаж 170 г. Напитките не 

били включени във ваучера. И тъй като 

количеството на безплатното меню е 

малко, клиентите можели да си вземат 

и десерт.

Отстрани изглежда, че

Outback 

Steakhouse е 

загубила повече
отколкото е спечелила, но от про-

велата се кампания веригата се е сдоби-

ла със списък на един милион имейли 

на потенциални бъдещи клиенти, които 

вече имат представа за ресторанта от 

получената безплатна вечеря, комен-

тира изданието. Тази маркетингова 

стратегия, ако бъде правилно използ-

вана, може да превърне известен 

процент от взелите ваучер в постоянни 

клиенти на веригата. Друг е въпросът, 

че клиентът трябва често да се глези и с 

други подобни промоции, иначе лесно 

ще избяга при конкуренцията.

Парче апетитно месо и малко зеленчуци. Не е много, 
но като за без пари е добре

Клиенти, запасили се с ваучери, чакат пред ресторант на Outback 
Steakhouse за храна на аванта



Калъфът на  
iPhone 5 го издава
Снимка, 

разпрос-

транена от 

италианския сайт 

Macitynet, издаде, 

че следващият 

смартфон на Apple 

ще бъде значи-

телно по-тънък от 

iPhone 4. По-инте-

ресно е обаче, че 

устройството ще 

бъде и по-широко, 

което още веднъж 

доказва, че диспле-

ят на следващото поколение iPhone ще бъде по-голям. Всичко това се разбира 

от калъфчето на телефона (на снимката), което вече е разработено. Слухове-

те водят към размер на дисплея между 3.7 и 4 инча, но технически спецове 

предполагат, че е по-вероятно да е 3.7. Все повече информации в специализи-

рания печат сочат, че масовите продажби на iPhone 5 ще започнат в средата на 

декември, а анонсът на машинката ще е още през октомври. Тайванският сайт 

DigiTimes, който се отличава с добра информираност, съобщи, че компания-

та - производител на iPhone 5, Foxconn вече произвежда шокиращите 150 000 

смартфона за Apple всеки ден. Apple трябва да произведе внушителен брой 

телефони, за да започне глобалните продажби.

“Фейсбук” поставя 
бутон за превод

Фейсбук” скоро ще разполага с 

вградена възможност за пре-

веждане на съдържанието в 

нея, съобщи Inside Facebook. Първо-

начално тя ще работи само с няколко 

езика - английски, френски, иврит и 

китайски, но по-късно ще разшири 

спектъра си. 

Това би било полезно нововъведе-

ние както за потребителите, така и за 

самия “Фейсбук”, тъй като ще разшири значително социалните кръгове на чле-

новете на мрежата и вероятно ще доведе до немалък брой нови регистрации.

Все още не е ясно дали бутонът за превод ще върши по-добра работа от ма-

сово използвания Google Translate, който е в състояние да провали обещаваща 

любовна връзка от редовните си грешки в превода.

Пиер Карден 
пусна таблет
Пиер Карден вече 

може да се похва-

ли и със собствен 

Android таблет в каталога 

на фешън компанията. 

Устройството PC-7006G е 

доста непретенциозно. То 

има 7-инчов капацитивен 

сензорен екран с резо-

люция 800 х 480 пиксела. 

Процесорът му е Samsung 

S5PV210 Cortex-A8. Опера-

тивната памет наброява 

512 МВ, а вградената флаш памет – 4 GB. Има разширителен слот за microSD 

карта памет с обем до 16 GB. Таблетът идва в комплект с 4 GB карта памет. 

Характеристиките се допълват от 1,3-мегапикселова фронтална камера, 720р 

HD видеоплейбек, поддръжка на Wi-Fi и 3G, както и mini USB и HDMI портове. 

Има достъп и до Android Market. Единственото по-необичайно решение в тази 

толкова стандартна конфигурация е операционната система. При Pierre Cardin 

PC-7006G тя е Android 2.3 Gingerbread. Това е актуалната версия за смартфо-

ни, докато най-новата гугълска платформа за таблети е с индекс 3 и с името 

Honeycomb. 

Модното устройство има и 4400 mAh батерия. Размерите му са 19,5 х 12,3 х 1,4 

см. Теглото му е 520 грама. Засега е пуснато пробно във Великобритания на цена 

224,99 британски лири, но скоро ще го има навсякъде. Pierre Cardin PC-7006G 

идва в комплект с елегантен калъф от първокласна кожа.





Българска премиера сред 
звезди и кинодрами
Две драми с Джордж Клуни приковаха 
вниманието на Международния 
филмов фестивал в Торонто

За старите европейски 

фестивали възходът на То-

ронто в последните години 

е чиста несправедливост. В 

сравнение с Венеция, Кан и 

Берлин форумът в канад-

ската метрополия няма нито дълга 

история, нито истински традиции. Както 

много от европейските организатори 

се оплакват, популярността на Торонто 

се дължи единствено на географската 

му близост до американските филмови 

центрове Холивуд и Ню Йорк.

От гледна точка на домакините обаче 

възходът им до най-големия и важен 

кинофорум в света е резултат от години 

работа и модерна концепция. Каквато 

и да е причината обаче, тазгодишното 

издание на Международния филмов 

фестивал в Торонто (известен с абре-

виатурата TIFF) потвърди славата му на 

мястото, където звезди и индустрия се 

събират, за да усетят пулса на зрители-

те. TIFF завърши в неделя с 336 пока-

зани филма от цели 65 страни, като 90 

процента от тях бяха премиери. 

Успехът на Торонто в последните 

години се дължи на славата му на

трамплин към 

световна кариера
за неизвестните и доближаване с 

едни гърди до оскара за звездите. TIFF 

няма официално професионално жури 

и наградите се дават от зрителите, 

които след всяка прожекция пускат кар-

тончета с вотовете си. Така отличията 

отразяват чистата емоция от гледането 

на кино, а не са както често става на 

подобни форуми - плод на задкулисни 

сметки. Това е и причината почти от са-

мото си създаване през 1976г. Торонто 

да стане известен като трамплина към 

световната слава на много инди, нис-

кобюджетни или продукции, които на 

пръв поглед не звучат като за масовия 

вкус. 

Откакто през 2008 г. мелодрамата 

“Беднякът-милионер” буквално за една 

нощ стана зрителски хит в Торонто и 

оттам разпали интереса на медиите и 

индустрията, фестивалът вече се смята 

за първата

задължителна 

спирка към 

оскарите
и световния успех. 

Тази година две драми с участието 

на Джордж Клуни - The Descendants и 

The Ides of March, привлякоха най-

големите тълпи и предвиждат дори 

възможността актьорът да се състезава 

срещу самия себе си в категорията за 

мъжка роля за „Оскар”. Мадона, която 

вече иска да бъде сериозно взета като 

филмов режисьор, пък преглътна серия 

от провокации по време на прескон-

ференцията, където журналистите два 

пъти директно я попитаха пука ли й от 

лошите ревюта за филма й W.E. Кира 

Найтли, чиято роля на руска интелек-

туалка, пациент и после любовница 

на психоаналитика Карл Юнг раздели 

критиката във филма The Dangerous 

Method, си призна, че също гледа себе 

си като Сабина Шпилрайн неедно-

значно. “Когато видях филма за пръв 

път, си помислих “о боже, трябваше ли 

наистина да правя това?,” призна през 

смях актрисата.     

За втори път в историята на фести-

вала имаше и българска премиера – 

филмът на режисьора Андрей Паунов 

Журналистите полудяват: филмът й може и да не става, но това е все пак Мадона

След премиерата на “Момчето, което беше цар”, от ляво на дясно: Иво Паунов, композитор; Андрей Паунов, 
режисьор; Мартичка Божилова, продуцент; Томас Куфус, копродуцент - Германия; Георги Богданов и Борис 
Мисирков – оператори

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

newsroom@bg-voice.com

ВАНЯ ЕФТИМОВА
vania@bg-voice.com

Торонто



“Момчето, което беше цар”. Добрият 

опит създава надежди, че нашите 

продукции най-после ще престанат да 

бъдат екзотичен и спорадичен гост на 

световните кинофоруми. 

Българският 

ефект на капката в 

Торонто
За Андрей Паунов премиерата на 

“Момчето, което беше цар” на TIFF бе 

почти като у дома. Преди да се завърне 

да работи в България, режисьорът е 

живял години наред в Канада и САЩ, 

а брат му Иво Паунов, композитор на 

музиката на филма, продължава да е 

в Торонто. В екипа на документалния 

филм влизат още операторите Борис 

Мисирков и Георги Богданов и про-

дуцентката Мартичка Божилова. През 

2007 г. предишният им филм “Пробле-

мът с комарите и други истории” беше 

първата наша продукция, селектирана 

някога в Торонто.  

 Лентата разказва за завръщането 

и управлението на Симеон Сакско-

бургготски. Снимана четири години, 

тя е колаж от истории, разказващи за 

сантименталната любов към Симеон II 

като шестгодишен престолонаследник 

и после монарх в изгнание, сменена 

бързо със също толкова интензивното 

разочарование след годините във влас-

тта. Паралелно с непознати и интимни 

архивни кадри от детството и изгнани-

ето на царя, в продукцията участва и 

цяла серия от колоритни персонажи, 

чиято любов към монарха, превърнал 

се в политик е колкото бурна, толкова 

еuсцентрична.

Макар до болка позната история за 

родната аудитория, продук-

цията предизвика истински 

интерес сред фестивалната 

публика, която днес се сблъск-

ва с растящия популизъм и от 

тази страна на Атлантическия 

океан. Програмирането в 

сравнително добри часове и 

ентусиазираното представя-

не на “Момчето, което беше 

цар” в каталога на фестивала, 

и двете дело на програмния 

директор за документални 

филми на TIFF Том Пауърс, 

осигуриха три прожекции 

пред пълни зали. Публиката в 

значителната си част, за изне-

нада и на самите автори, не се 

състоеше само от български 

имигранти.   

Малки драми 

в голямото 

кино
Залитанията на българска-

та народопсихология, 

показани в “Момче-

то, което беше цар”, 

всъщност се вписаха в 

общия тон на тазгодиш-

ното издание на TIFF. 

Мнозинството показани 

филми се съсредоточиха 

върху на пръв поглед 

малки, но екзистенци-

ални драми. Въпросите 

какво се случва с живота 

ни, какъв е правилният 

избор и въобще има ли 

такъв, какво е щастието 

и защо като че ли пости-

гането му все ни избягва 

доминираха както холи-

вудските, така и незави-

симите продукции. 

Някои наблюдатели 

коментираха липсата 

на големи исторически 

драми като умора едно 

десетилетие след 9/11, 

когато на екрана се решаваха големите 

човешки проблеми. Сега, след две ис-

тински войни и много други филмови, 

усещането е ако не на обезверяване, то 

поне на примирение. Нито светът може 

да бъде променен радикално, нито 

повечето от нас са супергерои. Онова, 

което ни остава, е да се опитаме да 

бъдем по-добри. Както Хю Лори, който 

след

невротичната 

роля на д-р Хаус
сега бе неузнаваем като баща и 

съпруг от събърбите в трагикомедията 

The Oranges. В крайна сметка собстве-

ният му екранен неуспех е това, което 

помага на всички други да заживеят 

истински живота си.    

Сред толкова чисти човешки емоции 

на екран, без да искат, много звезди 

също неочаквано разкриха в Торонто 

истински чувства. Със сълзи в очите 

Франсис Форд Копола разказа, че 

филмът Twixt му е помогнал да прео-

долее травмата от смъртта на сина си 

преди 24 години. Мадона, уж говореща 

за героинята си от W.E. Уолис Симпсън, 

заяви пък, че хората редуцират истори-

ческите или известните личности до ка-

рикатури и това е много нечестно. Поне 

няколко журналисти се почувстваха 

неудобно след такова откровение. 

Когато обаче на другата сутрин стана 

ясно, че Мадона е поискала екипът 

на TIFF да се обръща с гръб, когато тя 

минава, за да не я гледат директно, 

разбирането бързо се изпари. Екранни-

те герои със сигурност са по-добри от 

реалните.    

Джесика Частайн стана популярна с ролята си в The Help, а в Торонто тя представи Coriolanus под режисурата на Ралф Файнс

Херман Лейнинген, син на княгиня Мария-Луиза (вляво) разговаря с Мартичка Божилова и Томас Куфус след 
прожекцията. В дъното са Иво Мускуров, генерален консул на България в Торонто и съпругата му
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: Санитари. Атаман. Нок. Капан. Нера. Тим. Татан. Коран. Нето. “Арома”. АПА. Марина. Инота. Ек. Ривас. Макет. Манекен. Варан. “На”. Анати. “Имола”. Лито. “Ирина”. Итал (Йоан). Надир. Самар. Та. Килер. Катод. 

Кан. Исана. Анали. Ка. Окара. Амати. Тас. Нинел. Мана. Цар. Танин. Таром. Ната (Джулио). Алани. АСА. Ратани. Ирати. Ан. Раван. Камен. Сорорат. Сонар. Ва. Онари. Инари. Кака. Аламо (Франк). Етер. 

ОТВЕСНО: “Ванина Ванини”. Атанасова (Мария). Номер. “Натали”. Арат. Рак. Лик. Тире. Одесос. Таро. Тоника. Ирак. Танаро. Бака. Авенир. “Нана”. “Ивана”. Рата. “Анар”. Карина. Атал. Кипарис. Тиса. Анилин. Ра. Анон. “Вината”. 

Енар. “Сим”. Пан. Мома. Амонал. Нако. Катари. Адам. Титани. Тано. Акамир. Лама. “Имане”. Мера. Енот. Китара. Ерат (Кристина). Парапет. Лата. Иносан. Ре. Нанак. Калани. Аман. Пир.



Една вечер мъж влиза в бар с унило 

изражение. 

Барманът го пита какво ще желае.

Мъжът отговаря: 

- Една бира.

- Какво има, защо си толкова унил 

днес? - попитал го барманът.

- Скарах се със жена си и тя ми каза, 

че няма да ми говори един месец - 

отвърнал мъжът.

- Какъв е проблемът тогава? - попи-

тал пак барманът.

- Ами, месецът изтича днес - отгово-

рил тъжно мъжът.


Мъж и жена се прибират вкъщи и 

намират бележка от сина си:

„Мамо, тате, изчезвам и няма да се 

върна скоро. Нямам време да пиша 

дълги обяснения - подробности ще 

научите довечера от новините по 

телевизията“.


Говорят си няколко родители:

- Направо съм възмутен дето еро-

тичните предавания по телевизията 

са толкова късно! Не стига, че нямаме 

пари и децата ни не си дояждат, ами 

сега не си и доспиват!


Майка вика детето си да се прибира 

от улицата:

- Иване-е-е-е! Хайде прибирай се 

вече!

- Може ли още малко бе, мамо?

- Добре, още по едно малко и се 

прибирай.


Двама братя си купили бик. Гледали 

го 2, 3 години и решили да го заколят. 

Уговорили се големият брат да го 

държи за рогата, а другият да го удря 

с чук по главата. Хванал големият брат 

бика и казал:

- Давай, братко.

Малкия брат го ударил, бикът не пад-

нал. Ударил го пак, бикът пак не падал. 

Попитал брат си:

- Абе, братко, дали да не вземем по 

голям чук.

А големият брат отвърнал:

- Ако ме удариш още веднъж, аз ще 

го изпусна.


Бил хубав слънчев ден. Свекървата 

казва на снаха си:

- Какво хубаво време, да излезнеш, 

па да се не върнеш!

На другия ден валял дъжд и снахата 

казала на свекърва си:

- Какъв лош ден, да легнеш, па да не 

станеш!


По телевизията дават 

италиански филм. В едър 

план разгневена жена 

крещи на мъжа си:

- Идиото! Кастрато! Им-

потенто!

Гласът зад кадър превеж-

да:

- Иди си, скъпи, аз съм много разоча-

рована от теб!


По време на сватбена церемония:

- Съгласен ли сте да се ожените за 

тази жена?

- Не.

- А за тази?


Мъж се прибира от бар с жена. На 

сутринта се събужда и ужасен вика:

- Я, крокодил, крокодил!

Спящата до него жена става и пита:

- Къде, къде?

А, мъжът отвръща:

- Мале, мале, че и говори.


Един богат човек отива в градската 

библиотека. 

Там му казват, че милата му жена не е 

върнала книга.

Той попитал коя.

Отговарят му: "Как да се омъжиш за 

богат тъп идиот".


Младоженец придружава младожен-

ката до доктора.

- Госпожата е бременна...

- О, благодаря ви, докторе!

- Само че, дробът й е засегнат...

- О, докторе, вие ме ласкаете! - за-

качливо размахва показалец младоже-

нецът.



ОТГОВОРИ ОТ  

МИНАЛИЯ БРОЙ


Водят пострадал. Целия наранен.

- Автомобилна катастрофа ли?

- Не печатна грешка в учебника по 

химия.


Младоженска двойка пътува в купе-

то на влака с непознати. Младожене-

цът отваря шапмпанско и предлага на 

спътника:

- Вино, сър.

- Не, благодаря.

- Тогава колбаси.

- Не, благодаря.

Тогава младоженката прошепва на 

ухото на мъжа си:

- Скъпи, не сме се запознали! Първо 

трябваше да ме представиш!

Младоженецът отново се обръща 

към непознатия:

- Жена ми, сър.

- Не, благодаря.


Мъж се разхожда из пазара. Към 

него се приближава някакъв тип и му 

казва шепнейки:

- Господине, слушайте! Имам виагра 

по 100 лева таблетката!

- А, не! Не си струва парите!

- Добре! Ще намалим цената напо-

ловина!

- Все едно, не си струва!

- Добре де, по 10 лева таблетката!

- Ама казах ти вече, не си струва 

парите!

- Абе, как да не си ги заслужава, бе!? 

На запад една такава таблетка струва 

50 евро, а ти 10 лева не струвала!

- Не бе човек! Таблетката си струва, 

жена ми не си струва!


По време на погребение изведнъж 

се чува тропане и викове:

- Мими, Мими, отвори, аз още съм 

жив!!!

- Митьо, млъкни, докторите знаят 

по-добре.


Бил хубав слънчев ден. Свекървата 

казва на снаха си:

- Какво хубаво време, да излезнеш, 

па да се не върнеш!

На другия ден валял дъжд и снахата 

казала на свекърва си:

- Какъв лош ден, да легнеш, па да не 

станеш!


Мъж отива на лекар и казва:

- Докторе, едната ми топка е желяз-

на, а другата дървена. Какво да правя?

- А, вие имате ли деца?

- Да, две, Терминатора е на три 

години, а Буратино скоро тръгва на 

училище.


- Maмо, защо бутаме колата по 

склона?

- Тихо, че ще събудиш ба ща си!


- Защо се скарахте с мъжа ти? Все 

пак, едва вчера се оженихте...

- Ами сама съди - какво да го пра-

виш такъв? В олтара точно преди да 

ни сложат пръстените, се навежда и 

ми шепне на ухото: "какво имаме за 

вечеря?"


Младоженка говори на бъдещия си 

съпруг:

- А след сватбата ще ти разреша да 

ме целунеш там, където никой досега 

не ме е целувал.

- И къде е това, скъпа?

- На Хаваите....


Младоженци в деня на сватбата 

им, чакат пред църквата. Жената пита 

мъжа:

- Направи ли всичко което ти казах - 

изми ли чиниите, изпра ли?

- Да, разбира се.

- А, смени ли си чорапите?

- Да, разбира се.

След 15 минути.

- Сигурен ли си, че си смени чора-

пите?

- Да, разбира се.

След още 15 минути.

- Наистина ли си смени чорапите?

- Да, разбира се. Знаех си, че няма 

да ми повярваш и за това си ги нося в 

джоба да ти докажа.


- Моят мъж си въобразява, че е 

кон - оплаква се възрастна жена на 

психиатър. 

- Яде само овес и оня ден си подко-

ва краката. Може ли да го излекувате?

- Лечението му ще изисква много 

време и ще бъде много скъпо.

- Няма значение. Ние имаме пари. 

Досега мъжът ми е спечелил три кон-

ни състезания. 


Момченце държи снимка на младо-

женци и разпитва майка си:

- Мамо, защо булката е облечена в 

бяло?

- Защото бялото е символ на радост-

та, щастието и безгрижността...

- А защо тогава младоженецът е 

облечен в черно?


Момче успокоява момиче:

- Хайде не плачи, станало ли е нещо?

- Моите родители са против нашата 

сватба...

- Няма нищо, не се притеснявай, ще 

си намеря друга булка. 


Майка съветва дъщеря си, която се 

жени:

- За да бъдеш винаги желана за мъжа 

си, никога не се събличай напълно!

Известно време след сватбата мъ-

жът я пита:

- Слушай, а случайно да сте имали 

психично болни в семейството?

- Не, а защо питаш?

- Доста време вече живеем заедно, а 

ти всеки път с ботушите си лягаш.

Виц в снимка
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ПРОДУКТИ ЗА МАРИНАТАТА:1/4 чаша соев сос1 супена л.мед2 супени л. зехтин6 скалидки чесън1/4 чаена л.черен пипер1/2 чаша балсамов оцет1/4 дижонска горчица2 чаени л. портокалова кора(настъргана на ситно)
1/2 чаша сухо бяло виноИ МЕСОТО: 
1 1/2 паунд фланк стейк

Маринован 
фланк стейк

Да ви е сладко,
Емануела

Всички продукти за марината се разбъркват добре. Месото се поставя в Ziplock плик. Маринатата се изсипва върху месо-

то. Пликът се затваря. Оставя се да престои в хладилника между 5 часа и едно денонощие, след което месото се изваж-

да от плика. Заедно с маринатата се поставя в предварително загрята фурна на 425oF и се пече за около 25 минути.



13 - 19 септември 2011 37

Как да ухаем модерно 
през есента

С идването на есента всички модни къщи се надпреварват да пускат 

на пазара най-доброто. На мода този сезон са нотките на жасмин, 

роза, божур и цитруси, но не просто сами за себе си. Всяка уважа-

ваща себе си жена непременно трябва да избере един от тях, за да 

ухае в крак с новите тенденции. А докато подбирате, ние ще ви разкажем от 

какво са вдъхновени те.

Пухкаво и розово 

За втория си аромат Fuchsia модният дизайнер 

Александър Барте е вдъхновен от съвременната жена, 

която с дързост комбинира класическото с модер-

ното. Още с първия поглед към флакона ще усетите 

любовта на дизайнера към дамите заради сърцевид-

ната форма и розовия пух около капачката. Ароматът 

веднага обгръща със закачлива женственост, вдъхно-

вен от красивото цвете фуксия. Очаква ви ободряваща 

свежест на бергамот, касис и гардения, допълнени от 

роза, портокалов цвят, ирис и ванилия.

Ароматни спомени

“Истинският лукс изисква ка-

чествени материали и изящно 

майстор-

ство.” 

Думите на 

легендар-

ния Крис-

тиан Диор 

припомня 

Франсоа 

Демаши, 

парфю-

меристът 

на “Диор”, 

който от-

кри вдъх-

новение в 

спомените 

си от Гран-

вил (родното място на Диор) и ги пренесе в новата тоалетна 

вода J`adore eau de toilette. Свежите цитрусови нотки са на 

върха на ароматната композиция, като е подчертана деликат-

ността на жълтата мандарина. В средата се долавя подписът на J`adore с цветния 

букет от роза дамасцена, иланг-иланг, самбак жасмин и портокалов цвят. Дървесни 

с малко ванилия, основните нотки позволяват на тоалетната вода да задържи своя 

красив аромат.

В нетипична форма

Тук няма да ви изненадаме, особено когато чуете 

името на прочутия Салвадор Дали. Почеркът му 

личи отдалеч, а новият Dalilight е в още по-дръзка 

форма от останалите аромати на марката, която не 

спира да се вдъхновява от хрумванията на ексцен-

тричния художник. Пъстър и женствен, ароматът 

се откроява с плодова сладост и искрящи нотки на 

лимон, мандарина и ябълка. Ще усетите още ухания 

на водна лилия, жасмин и мускус.

Магия за любов

Горещи, страстни, огнени… Някои ухания неусетно ви 

въвличат в играта на съблазън. Понякога заради натрап-

чивото усещане на ванилия и мускус, друг път само от 

визията на опаковката им. Новата тоалетна вода Flower tag 

на “Кензо” съчетава нотки на касис, ревен и мандарина с 

изящни ухания на божур, жасмин и момина сълза върху 

основа на чай, ванилия и мускус.

Прелъстена

С Ange ou demon le 

secret elixir на “Живанши” 

ще се потопите в тайната 

на прелъстяването, 

където главните дейст-

ващи лица са ванилията, 

жасминът, пачули и 

мускусът. Вашата задача 

е просто да нанесете кап-

ки от аромата зад ухото, 

по китката и на сгъвката 

на лакътя.

Дързостта има число

Легендарният “Шанел №19”, който е 

създаден през 1970 г. от Анри Робер, 

се завръща под формата на парфюмна 

вода №19 Poudre, интерпретирана от 

Жак Полж. Още с първите впръсквания 

тя ще остави върху кожата ви пудрен 

аромат на ирис палида, ветивер и бял 

мускус. Името му не е случайно, защото 

числото напомня рождената дата на са-

мата Коко Шанел, затова и ароматът се 

е превърнал в символ на решителната 

жена. “За да бъдеш незаменима, трябва 

да си различна”, винаги е казвала създа-

телката на “Шанел”.
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Алкохолът притъпява 
чувството за вина

Алкохолът не пречи да се 

осъзнават грешките, но 

притъпява чувството за 

вина, установи екип от 

изследователи 

от Колумбий-

ския университет в САЩ. Те 

установиха какво става в мозъка 

на хора с нормален разсъдък, 

които обаче правят глупос-

ти, след като са обърнали по 

няколко чашки, твърди "Сайънс 

дейли". Изследователският екип 

под ръководството на професо-

ра по психология Брюс Бърто-

лоу "преслушвали" активността 

на мозъка на 67 доброволци 

на възраст от 21 до 35 години в 

момент, когато те са решавали 

сложни компютърни задачи за 

откриване на някои грешки. 

На една трета от участниците 

са били предложени алкохолни 

питиета. Останалите са консуми-

рали безалкохолни напитки. Освен кон-

трола върху мозъчната дейност учените 

са проследявали и промените в настро-

Johnnie Walker
Първона-

чално 

уискито 

се е на-

ричало 

Walker’s Killme Whisky и се е продавало 

от John (Johnnie) Walker в неговия хра-

нителен магазин в Ayrshire, Scotland. 

По негово време марката била извест-

на, но всъщност след неговата смърт 

през 1857 неговият син Александър 

Уокър и внукът му Александър Уокър 

II били основно отговорни за истин-

ското популяризиране на марката 

алкохол.

Jim Beam
Основана през 1795 г., компанията 

Jim Beam се управлява от 7 поколе-

ния на фамилията Бийм (Beam). През 

1933 година марката получава името 

на полковник James B. 

Beam, който възстано-

вява семейния бизнес 

след  Сухия режим в 

САЩ. Бийм са герман-

ски емигранти, които 

се заселват в Амери-

ка в края на 18 век. 

Първоначално са се 

наричали Бойм, но 

после приели по-

звучната фамилия. 

Teacher's
През 1830 г. Уилям 

Тичърс се възползва 

от новият британски 

акцизен закон (Excise 

Act) и започнал да 

продава бленд скоч. През 

1832 г. той продавал 

уискито в магазина за 

хранителни стоки на жена 

си в Глазгоу. През 1856 

г. с помощта на него-

вите синове получил 

лиценз за кръчма. 

20 години по-късно 

Уилям умира и оста-

ва двамата си сина 

Уилям-младши и 

Адам да управляват 

семейния бизнес. Те 

преместили произ-

водството на площад 

St. Enoch, където 

фабриката останала 

почти до 1991 г.

Откъде произхождат 
големите марки

ението, точността при решаването на 

задача и способността за самоконтрол. 

Резултатите показали, че "сигналът за 

тревога" при извършена грешка се е 

притъпявал у онези участници, които 

са консумирали алкохол. Любопитна 

обаче подробност: макар алкохолът да 

е "намалявал" интензивността на този 

сигнали, той не е снижавал осъзна-

ването, че е извършена грешка. Ако 

например "безалкохолните участници" 

са ставали по-

внимателни и 

по-търпеливи 

след допус-

ната грешка, 

"алкохолните 

участници" не 

са правили това. 

По думите 

на проф. Брюс 

Бъртолоу сил-

ната реакция 

на мозъка при 

грешка засилва 

самоконтрола 

и спомага да 

се избегне 

повторението 

на грешките. "За разлика от другите 

изследвания нашата работа показа, че 

алкохолът не снижава вашето осъз-

наване, че сте допуснали грешка. Той 

обаче притъпява обезпокоеността ви 

от грешката", поясни ученията. 

Той съветва тревогите да не се 

лекуват с алкохола: "Има определени 

обстоятелства, при които намаляването 

на сигнала за тревога в мозъка може 

да се приеме като нещо положително. 

При някои хора неголямо количество 

алкохол може да притъпи остротата на 

тревогите, по постоянната употреба на 

алкохол като начин за преодоляване 

на безпокойството може да доведе до 

сериозни проблеми, включително до 

алкохолизъм", обобщава психологът.
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След като по-рано тази година се отказа от активна спортна кариера, бразилския 
футболен феномен Роналдо явно показва, че няма никакво намерение да спира да 
бележи успехи на нежния фронт. Като доказателство служи горната снимка. Това 
е бразилския супермодел Райка Оливейра, която е известна с работата си със све-
товни марки като „Диор“, „Долче“ и „Габана“, „Виктория Сикрет“ и много други.  

Евала на Феномена! Може да е изгубил голмайсторския си нюх, но за сметка на 
това този към хубавите жени се е запазил все така остър.

Футболни съпруги

АЛЕКСАНДЪР МИХОВ
alexander@bg-voice.com

Бихме и Германия, продължаваме напред

България победи Герма-

ния с 3:1 (25:16, 25:27, 

26:24, 25:23) в третия 

си мач в Група D на 

европейското пър-

венство по волейбол 

за мъже в Австрия и Чехия. Възпита-

ниците на Радостин Стойчев сразиха 

бундестима в зала "О2 Арена" в Прага 

и се осигуриха едно от първите две 

места в групата. Загубата бе трета по-

ред за Германия и момчетата на Раул 

Лозано се сбогуваха Евроволей 2011.

Германия поведе в началото на 

мача с 5:3 след атака на Роберт Кром. 

България изравни при 5:5, а Владо 

Николов и компания бързо добавиха 

още 3 поредни точки за 8:5. Разликата 

в полза на момчетата на Радостин 

Стойчев скочи на 5 точки при 11:6. 

Владо Николов заби мощно за 16:10. 

Аут в атаката на Роберт Кром и 20:13 

за България. Теодор Тодоров заби 

последната точка в първата част с 

оста атака през центъра 25:16.

Германците дръпнаха и в началото 

на втората част с 4:3. България изравни 

при 4:4 и при 6:5 излезе напред след 

блок на Тодор Алексиев срещу Георг 

Гроцер. Германия отново поведе при 

8:7, но за кратко. Матей Казийски и 

компания изравниха при 10:10 след 

блокада на Теодор Тодоров. Маркус 

Бьоме направи 13:12 за Гер-

мания, но Владо Николов 

бързо изравни при 13:13. 

Ас на Владо Николов напра-

ви резултата 16:13 в полза 

на България. Цветан Соко-

лов замени Владо Николов 

и направи 17:15. Германия 

изравни до 19:19 след атака 

на Георг Гроцер по диагона-

ла. Матей Казийски отново 

даде преднина на България 

с 22:20. Бундестимът из-

равни при 23:23. Радостин 

Стойчев взе прекъсване и 

веднага след него Андрей 

Жеков и компания стигна-

ха до геймбол при 24:23. 

Германците го спасиха, но 

Цветан Соколов изведе 

България до втори гейм-

бол при 25:24. Германия 

изравни при 25:25 и след аут в атаката 

на Теодор Тодоров и блокада на Георг 

Гроцер срещу атака на Тодор Алексиев 

спечелиха втората част с 27:25.

Третата част започна равностойно до 

4:4. Матей Казийски изпълни перфек-

тен сервис и постигна ас, но главният 

съдия изненадващо свири аут 4:5. 

Германия дръпна с 8:5 и 10:7. Тодор 

Алексиев намали до 10:11 с остра атака 

по късия диагонал. Цветан Соколов 

изравни до 11:11. Бьорн Андрае 

отново изведе Германия напред при 

15:13. Матей Казийски намали до 14:15. 

Възпитаниците на Раул Лозано дръп-

наха с 16:14, но българите изравниха 

при 16:16 с перфектна двойна блокада. 

Цветан Соколов изведе националния 

ни тим напред при 18:17. Раул Лозано 

взе веднага прекъсване. Последваха 

2 поредни точки на германците след 

блокада на Георг Гроцер 19:18. Радо 

Стойчев реагира мигновено и взе 

прекъсване. Германците обаче веднага 

направиха 20:18. Българи съумя да 

изравни при 22:22 след контраатака 

на Андрей Жеков след сервис-флот 

на Георги Братоев. Щефан Хюбнер 

изведе Германия до геймбол при 24:23, 

но Матей Казийски изравни с мощна 

атака. Блокада на Матей Казийски 

срещу Бьорн Андрае и 25:24. България 

спечели третия гейм, след 

като Георг Гроцер заби по 

мрежата.

Българските волейболи-

сти поведоха с 3:0 с мощна 

тройна блокада в нача-

лото на четвъртия гейм. 

Матей Казийски направи 

4:1, а Теодор Тодоров 5:2 с 

мощна атака през центъра. 

България поведе с 4 точки 

при 8:4. Разликата се запази 

до 10:6. Блок на Цветан 

Соколов и 13:7. Теодор То-

доров заби мощно за 14:8. 

Матей Казийски и компа-

ния поведоха с 16:11. Георг 

Гроцер съумя да намали до 

18:19. Германците израв-

ниха до 21:21 след атака 

в аут на Цветан Соколов. 

Радо Стойчев взе бързо 

прекъсване. Тодор Алексиев напра-

ви 22:21, но Роберт Кром изравни до 

22:22. България стигна до мачбол при 

24:23 след атака на Роберт Кром в аут. 

Следващото разиграване бе спечелено 

от момчетата на Радо Стойчев и така 

България спечели частта с 25:23 и мача 

с 3:1 гейма.

Световна титла за 
България в борбата

Елис Гури 

спечели 

златен медал 

в категория 

до 96 килограма на 

класическата борба от 

световното първен-

ство в Истанбул, след 

като надви с 2:0 части 

(1:0, 1:1) шведа Джими 

Лидберг. Българският 

борец направи отлична 

финална схватка срещу 

Лидберг, който е брон-

зов медалист от миналото първен-

ство. Гури започна с червено трико и 

получи правото на партер в първата 

част при резултат 0:0. Той вдигна своя 

опонент във въздуха и го изкара от 

тепиха секунди преди края, с което 

спечели частта с 1:0 точки. Във втората 

част българинът загуби точка след 17 

секунди по часовника, след като беше 

избутан извън очертанията на тепиха 

от Лидберг. Шведът обаче направи 

грешка шест секунди преди партера, 

когато Гури го събори на тепиха и 

захвана през кръста за изравняването. 

Треньорите на Лидберг оспориха точ-

ката, но загубиха, след което българ-

ският борец стигна до победа и във 

втората част.

Гури надви последователно Синиша 

Хогач от Хърватия в 1/32 финалите, 

Роберт Аванесян от Израел в осми-

нафиналите и Рустам Тотров от Русия 

в среща от четвъртфиналите с 2:1 

части (0:5, 4:0, 2:0). В полуфиналната 

схватка Гури се справи и с египтянина 

Мохамед Абделфатах, който е златен 

медалист от световното първенство в 

Гуанджоу.

Златният медал за Гури означава и 

спечелване на квота за олимпийски-

те игри през 2012 г., въпреки че той 

направи това още с класирането на 

полуфиналите. Според регламента на 

първенството първите шестима борци 

във всяка отделна категория получа-

ват визи за Лондон.

По-рано през деня Венелин Венков 

се класира за репешажите в категория 

до 55 килограма, но не успя да стигне 

до схватка за 3-5 място, която също 

дава квота за олимпиадата. Той загуби 

срещу японеца Кохей Хасегава. Рано 

в категория до 66 килограма отпадна 

Пламен Петров, който беше надвит от 

корееца Хьон-Ву Ким.
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Търся CDL -C КЛАС ШОФЬОР за автовоз за 3 

коли. 8476828462

ТЪРСЯ CDL-DRIVER. 40 цента на миля. Бонус след 

първият месец. 630-748-9520

OWNER OPERATORS WANTED. Los Angeles, CA 

to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, OR; 

Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to Denver, 

CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch FUEL 

SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222

CDL-A DRIVERS, TEAM work, FedEx Ground. 4 days 

- 1000$/week. (224) 241-2288 

TEACHERS NEEDED. A Preschool serving toddlers 

to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 

for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring and 

self-driven teachers to join our teaching team. 

Candidates must have a minimum of 12 ECE credits.

Work experience with two year old children is a 

MUST. If you are interested, please fax your resume 

to 773.685.8814 or call us at 773.685.8812

ТЪРСЯ DRIVERS за team. Трябва да имат Hazmat, 

Double-Triple, минимум опит от 2 години. За пове-

че информация звънете на тел. 847-962-6661. 

ТЪРСЯ ШОФЬОР за stedy курс от понеделник до 

петък. 773 799 77 83

TRUCK DRIVER, solo or for team. Will teach you. 

More info @773-732-9709, Georgui

Company is looking for EXPERIENCED DRIVERS 

and owner operators for a long haul. Mostly West 

Coast. 708 717 6837

Търся/Купувам caregiver РАБОТА-НОЩНА СМЯ-

НА или come and go. Тел. 773-562-8887 

Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан в busy 

компания. Part time & full time. 773 349 6674

Българско семейство в Rolling Meadows търси 

ЖЕНА (45 – 55г) за 5 дневен live-in да се грижи 

за 2 деца (3г и 7г), $350 на седмица. Шофьорска 

книжка е предимство. 773 983 0585

Търсим ШОФЬОРИ CDL 42 с на миля. Тел: 773 701 

8053

Диспечер търси спешно ШОФЬОР за собствен 

камион. Добро заплащане и постоянна работа. 

Може всеки weekend в къщи. Търсете Митко. Tel: 

224-875-1119

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

Предлагам работа ХАУСКИПЪР 3 дни седмично 

по 8 часа в американско 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. Заплащане според 
опита . 773 964 0956; 773 236 1773 

Trucking company се нуждае от ЧОВЕК ЗА РАБО-
ТА В ОФИС. Accounting/ safety. Elk Grove Village. 
773 744 5725

Hiring PEOPLE FOR CLEANING. Hoffman Estates – 
call 240 354 9082

„Транспортна компания набира CDL ШОФЬРИ с 
опит и без опит. За повече информация моля поз-
вънете на: 773 312 8908, 847 682 6559 Весела”

Търся ШОФЬОР за лимузина с hard card. За пове-
че инфо 773 875 2090

VALET DRIVERS WANTED. Търся приветливи и 
усмихнати момичета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 

Търся ШОФЬОРИ за регионални, steady курсове 
или east coast. Добро заплащане 224 805 0746

Looking for a full time LIMO DRIVER with “hard 
card” for work in CAREY limousine company. 312 731 
5222

Диспечер спешно търси ШОФЬОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Димитър. Тел: 224-875-1119

Търся ШОФЬОР за тим, CDL-A, Hazmat - Doubles, 
опит със скорости, 23 цента на миля. Тел. 773-733-
1588. 

Търся ШОФЬОР на лимузина за работа в Чика-
го. Кандидатът трябва да притежава Limousine 
Chauffeur License, да знае добре английски, да има 
приличен driving record, поне малко опит и да же-
лае да работи поне 6 дни в седмицата. За повече 
информация: 773-827-7827 

Набираме OWNER OPERATORS. Лоялност, ко-
ректност. Добри мили – добри $. тел 847 378 8917

ST transport търси ШОФЬОРИ и OWNER 
OPERATORS. Добро 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 работа, контейне-
ри. 630 440 0422

Търся CDL - А ШОФЬОР за pick up & delivery or 
drop & hook за over the road. Добри мили. Добро 
заплащане. 773 807 4440

Търся ШОФЬОР с опит/CDL - 1 год. минимум и 
чист рекърд за работа в Чикаго - контейнери. 773 
551 7590

Търся ШОФЬОРИ CDL може и без опит. Мога 
да ви помогна за изваждане на CDL. 40 цента на 
миля, около 5000 на месец. 708 515 8017

Търся TEAM DRIVERS за steady в Fedex Ground; 
4500 мили на седмица. Всеки ден връщане в Чи-
каго с престой. От понеделник до петък. 630 915 
3738

Owner Operator търси ШОФЬОРИ /тим - doubles 
Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 W Diversey Pkwy, 
IL 60614), ТЪРСИ РАБОТНИЦИ за разнасяне на 
рекламни материали, ГОТВАЧИ, ШОФЬОРИ и 
МЕНИДЖЪР. Добри условия и заплащане.  773 
525 5050

Eurotrans Express набира ШОФЬОРИ 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 седмица. 630 863 1539

Търся ШОФЬОР CDL за стеди курс, 4 дни в седми-
цата. $920 на седмица. 773 732 1196

Енергична българка над средна възраст търси 
работа като ДЕТЕГЛЕДАЧКА или да се грижи за 
ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК. Има опит в отглеждане на 
малки деца. Препоръки до поискване. 718  541-
9701

Набираме КОНТРАКТОРИ и DRIVERS-TEAMS (дo 
20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 - 0,48 цента) за 
Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-2969 

Teл. 773-563-2803 EUROFASHION clothing alteration 
& restoration - корекция и реставрация на облек-
ло. Търси ДИЗАЙНЕР/КРОЯЧ(КА) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

Limo DRIVER wanted. Chauffeur license a must. Full 
or part time. 312 988 7070

Транспортна компания търси CDL ШОФЬОРИ и 
OWNER OPERATORS. Всички мили платени. Tel. 
847-571-0945; 847-879-1070 

Транспортна компания набира ДИСПЕЧЕРИ(КИ) 
с опит. За контакти: 847-258-5526 8ам-5рм

Предлагам работа за жена с английски и кола. 
КОМПАНИЯ НА ВЪЗРАСТНА ДАМА 7дни/24 
часа, 120$ ден. 773-510-0696. 

Предлагам работа ХАУСКИПЪР 3 дни седмич-
но по 8 часа в американско семейство. 773-510-
0696.

Meliz inc набира CDL DRIVERS pick up delivery 1 

година опит, чист рекърд, компанията набира и  

owner operators. Тел 630-779-9945.

Expedite us 48 inc is now hiring over the road 
DRIVERS. Newer trucks.Long miles / great pay. All 
miles paid practical. 24 Hour dispatch available. For 
more info call 773.904.0409 Ask for nick or ben 

Агенция за работа. Предлагаме работа за ДЕТЕ-
ГЛЕДАЧКИ, БОЛНОГЛЕДАЧКИ и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ в американски, руски и български 
семейства. TEL:(847)296-4748

Диспечер търси CDL ШОФЬОРИ с опит. Гаранти-
рани 3000 мили на седмица. Заплащане 42цента 
на миля. Volvo камиони, нови traileri.  Tel 773-954-
8684

Limousine DRIVER with hard card needed for Windy 

City Limos. For more info, please call 773 827 7827

Нуждая се от опитен CDL ШОФЬОР, добро запла-
щане, лека работа, пон. до петък. За контакт (773) 
808 4707

Търся работа като БАРМАН в Чикаго, Ню Йорк.С 
много добър опит в Европа и американски круиз-
ни компании. Владея много добре английски,имам 
много добри познания и състезания в барман-
ството. Тел: 804 869 5643

Транспортна компания търси 
TEAM DRIVERS. 5,500 + мили на 
седмица. Нужен е английски, 
минимум 2 год опит, hazmat and 
“doubles”. Много добро заплаща-
не. Търсете Ален 847 593 5300 

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

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

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

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

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

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

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

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

Magic Auto търси механици. За 
предпочитане е да са с опит в ди-
агностициране на автомобили. 
Тел 847.298.9331

Transportation company is looking 
for an EXPERIENCED DISPATCHER! 
847 312 6284 and 847 312 7461 
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New York, New Jersey,   
East coast

CDL БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ. Български соб-
ственик и инструктори. 5-10 дни. 100% гаранция. 
Български и руски. WWW.BGCDLASMB.COM WWW.
BGCDL.INFO Тел  954 821 5740

Професионалистка в сферата на красотата ТЪР-
СИ РАБОТА. Каквато и да е. 347 837 4232 Теодора

Фирма набира БОЯДЖИИ и ПОМОЩНИЦИ – 
(718) 938-3600 Вальо 

FLORIAN LLC плаща 90% от заработката всеки пе-
тък. Предлагаме fuel карти, като предоставяме ця-
лата отстъпка на нашите ШОФЬОРИ. За контакт 
727 510 4295 John или 727 656 2027 Петър

Набираме OWNER OPERATORS от PA, VA, WV, MD, 
NJ, CT, NY. Hazmat required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400

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 препоръки), грижа за възрастен чо-
век (2 години опит) и всякаква друга работа изис-
кваща владеене на български, руски и английски, 
а също така почасово изпълнение на поръчки за 
извършване на определена работа, готвене и др. 
Тел 347 984 6699

Atlanta

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

Orlando, Florida

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

Под наем

Chicago + suburbs

Търся СЪКВАРТИРАНТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА 
СТАЯ в 2 BR ап., близо до станция Cumberland 
на синята линия. Наем - $440 на човек (включва 
газ, вода и отопление), секюрити депозит - $225 
на човек. Моля оставете съобщение на тел. 1-773-
714-9962. 

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА (за предпочитане 
жена на live-in). Оставете съобщение на телефон 
773 658 3001

Давам ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН апартамент в 
Willowbrook. Тел 630 915 1216

ТЪРСЯ СТАЯ в двустаен апартамент с полз-
ване на кухня и хол, близо до Синята линия. 
Тел. 312.731.7176

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ от 09.01.2011. Тел 773 
543 4226

Спешно ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ за дву-
стаен апартамент на Cumberland/ Foster Av. 
773.877.9968

Под наем TOWNHOUSE 3 BDR, 2.5 bth, 2 car garage, 
близо до Pavilion - W Catherine Ave. Chicago. Наем 
$1550. 773-715-3468. 

ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ за жена + самостоятелна 
баня или за 2 жени на ливинг. 224 659-0357

ROOM for rent.$350.00 per month. More info at 773 
732 9709. Gueorgui

Давам под наем 1BDR/1BTH АПАРТАМЕНТ в 
Hoffman Estates, IL. Golf Rd /Higgins Rd. $700 на ме-
сец. Добър кредит – без депозит. 847. 298. 1812

Давам под наем 1-BEDROOM АПАРТАМЕНТ 
в Schiller Park, близо до синята линия и I90/94, 
available от 9/1/2011. Tel:773-937-6911 или 773-
344-1468.

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ под наем. Обаждай-
те се на тел 847 903 7325

ШИРОК ЕДНОСТАЕН на Bussy и Dempster в 
Mount Prospect. $550 на месец. Самостоиателно 
отопление на ток 847-767-2087 или 773-742-6626

Давам под наем 2BDR АПАРТАМЕНТ в 
willowbrook от 1ви септември. 630 915 1216

Давам САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА под наем, 4brd., 
2bth, full basement, 2 car garage. Norridge в близост 
до шопинг плаца и мол. $1600. Тел: 847 590 8919

Давам под наем GARDEN STUDIO 
Montrose&Central. Tel.773 8121243. 

For rent. $995. Large 2 BEDROOMS / 2 BATHROOMS 
condo in Palatine. With big closets and fireplace. 
next to i-53 and Rand Rd. Rent includes: heat,water, 
cooking gas,parking for 2cars, pool, 847 312 5630 

Гараж под наем в Schiller Park 847-414-5213

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/КА, самостоятелна 
стая в 2bdr/1bd, наем $350 плюс 1/2 от смет-
ката за тока. 1709 Mansard Ln, Mt Prospect, IL. 
224.676.8455

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/КА от 1ви август за съ-

жителство в голям 2bdr апартамент в Northbrook. 

Milwaukee av & Euclid. Тенис корт, плувен басейн, 

балкон. $400 Търсете Любо 312 493 6265

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА за стая в 2-стаен апт 

в центъра на Mt Prospect, next to Metra. Available: 

8/15/11. За повече информация: 224-634-1238 

след 5pm.

СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park. Tel. 847-

414-5213

Дава се СТАЯ под наем за шофьори на камиони в 

Des Plaines, тел. 617-319-3461 

Давам под наем 3/4 стаен АПАРТАМЕНТ в къща с 

отделен вход. GRAND/HARLEM $800 от 1 юни. Тел 

773 895 8146 

Дава се под наем СТАЯ за шофьори на камиони в 
Des Plaines - тел: 617319  

Обзаведен етаж от КЪЩА в Buffalo Grove.1 спалня, 
кухня, баня, всичко включено + интернет и кабел-
на тв. Наем $700. Phone: 2245957923  markalof@
yahoo.com 

Давам под наем изгодно СТАЯ в къща в  Des 
Plaines. Truck drivers wellcome. 312 217 0110

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

Давам под наем АПАРТАМЕНТ 2 bdrms, 2 bthrms, 
Arlington Heights rd/Golf rd. Наем $1100. Рентата 
вкл. heat, cooking gas, water, pool, tennis, fitness. 
Garage - $100 допълнително. Близо до I 90, IL 53, 
Woodfield mall. Teл. 847-312-5630

Давам ОФИС под наем. 2 помещения 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. Наемът започва от $800. 630 964 6811

СТАЯ под наем в напълно обзаведена къща в 
Niles - $499, и под наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и безплатна пералня 
и сушилня. Под наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс

Давам под наем двуетажна КЪЩА /Foster & 
Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, гараж - $1600; бейсмънт от съ-
щата 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 СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ. 
773 385 9478, 630 707 1939

Обзаведена СТАЯ  за жена. Des Plaines-
Dempster&Potter, тел.: 847 609-3535

Дава под наем СТАЯ от апартамент в Des Plaines. 
Наем $400. 847 648 8988

Под наем 1 BDR APT in Addison. Наем $725. 630 
918 5336

Давам СТАЯ в района Foster & Kedzie. Наем $300 
на месец. 773 510 4553

Truck driver търси СЪКВАРТИРАНТ/КА за самос-
тоятелна стая в 2 Bdrm apt. Central & Montrose. 
Има интернет и кабелна тв. 773 255 0191

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 обзаведен едноста-
ен на Cunberland & Belmont. 773 206 7308

Давам cамостоятелна СТАЯ от къща под наем в 
Chicago близо до Belmont & Central. 1-773-283-
8276

СТАЯ под наем в Algonquin, IL. Тих спокоен район. 
$385 на месец. Къща под наем в  Algonquin, IL, 
цена по договаряне. Тел 847-436-8094.

Търся ВТОРИ СЪКВАРТИРАНТ/КА за 2 bdr на 
Cumberland/ Bryn Mawr. Наем $350. Тел: 773 397 
0650

Давам СТАЯ под наем или цяла къща в Joliet. Тел: 
630-843-1326 Димитър

Напълно обзаведен БЕЙСМЕНТ в Des Planes със 
самостоятелна баня и тоалетна в близост до ма-
гистрали, удобен транспорт и магазини тел 773-
968-8222. 773-787-3121

ПОД НАЕМ самостоятелен апартамент на Халка-
дики, Гърция. 2 спални и кухня, огромна тераса, 
на 150м от морето.Цена $60 нощувката.За повече 
информация  и снимки: 708-351-7448.

Услуги

Chicago + suburbs

ИЗВЪРШВАМ ШИВАШКИ УСЛУГИ – булченски, 
абитурентски и всякакъв вид облекла. Тел 773 517 
3559

ТЪРСЯ МОМИЧЕ С АМЕРИКАНСКО ГРАЖДАН-
СТВО с цел брак и документи. На 28 години съм. 
Добро заплащане. За контакти: drex26@gmail.com

LIVE MUSIC & SOUND FOR PARTIES. ПРОФЕСИО-
НАЛНИ МУЗИКАНТИ ЗА СВАТБЕНИ ЦЕРЕМО-
НИИ, рождени дни и партита. Музика по ваш из-
бор. CD, Ipod и DJ партита. (847)212-3623 - Георги

ГЛЕДАМ ДЕТЕ ВКЪЩИ заедно с моето почасо-
во и целодневно. Живея в просторен townhouse 
в Villa Park IL с голямо патио.Наоколо има много 
места за разходки както и playground. Телефон за 
връзка: 224-622-2466.

РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ! Уско-
ряване на работата на компютъра! Възстановява-
не и прехвърляне на информация. Ниски цени!!! 
Arlington Heights и района. 773-742-5642

Предлагаме ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ за ОWNER 
OPERATORS на AВТОВОЗИ, DRYVAN, REEFER, 
FLATBED, STEPDECK., RGN, LOWBOY, DOUBLE DROP. 
ЦЕНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ TEL. 630-376-6340. ГО-
ВОРИМ БЪЛГАРСКИ

Тридесет годишна жена търси, мъж, американски 
гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: mnumberem@
gmail.com 

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целодневно в 
Bloomingdale 224-325-2299

Мъж, търси жена, американски гражданин, с ЦЕЛ 
БРАК. E-mail: diken75@yahoo.com

Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА УСЛУГИ 
за българи. Подстригване $15, боядисване или 
кичури $45. Търсим фризьорка. 708 415 7911

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целодневно за-
едно с моето дете в Mount Prospect 224 616 7466.

Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА в моят 
апартамент. Аз съм на 34 години. Живея в Mt 
Prospect (Elmhurst / Golf ). Предоставям на децата 
домашно приготвена храна и интерестни занима-
ния. 224 625 0070

Помощ за НАМАЛЯНЕ НА ПРОПЕРТИ ТАКСИТЕ. 
Цена на услугата $150.  773-742-6626 

ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете, момиченце на 1 
годинка. Mon to Fri ,7:00am-3:00pm. В моят дом в 
Wheeling ,IL 60090. Cell 224 628 2778 

Всякакъв вид БОНДОВЕ. Звънете в агенциата на 
773-742-6626 

22 годишен търси МОМИЧЕ ЗА БРАК с цел доку-
менти!!! flexy_89@abv.bg 

РАЗГОВОРИ ДО БЪЛГАРИЯ И ДО ЦЯЛ СВЯТ. От-
лично качество, изгодни цени. 11 години опит в 

бизнеса. Тел.: 866-232-1183. Говорим български. 

МЕЖДУНАРОДНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА. ID 
Card. Без Social Security номер, без виза, без изпит. 
За туристи, студенти, временно пребиваващи. Ва-
лидна в САЩ, България, Европа и др. страни за 10 
год. Tел (847) 854- 8094.

VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит карта 
веднага. Единствено условие: social security но-
мер. Ако Вие нямате кредит история, тази карта е 
за Вас! Тел: 847-436-8094.

Oпитайте новите продукти на Mary Kay. Подарете 
си НОВ ЛЕТЕН ИМИДЖ. Безплатни консултации: 
847 338 8954 -Val. Schedule your complimentary 
makeover today.

ГЛЕДАМ ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО ДЕЦА- 
включително бебета, в просторна къща с двор в 
Mount Prospect. Предлагам домашно приготвена 
храна съобразно предпочитанията на родителите 
и възрастта на детето. Имам дългогодишен опит и 
препоръки. Телфон за връзка: 773-899-1621, Гери 
и Вени. 

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

DishNetwork, DirecTV. Решение на всеки проблем. 
ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ. Тел. (773) 510-0592 

За партито във вашият дом; ГОТВЕНЕ, СЕРВИРА-
НЕ и ЧИСТЕНЕ 773 318 5568 

ТЪРСЯ МОМИЧЕ за брак с цел документи, 27 
годишен съм. Плащам много добре! Контакт: 
birben666@gmai.com

КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА, КОНСУЛТАЦИИ, уро-
ци-word, exel, power point, internet, email; Граж-
данство-подпълване на документи и уроци за 
тест; Англииски за начинаещи; Driver licence-пис-
мен тест. Обадете се/оставете съобщение за пове-
че информация. Елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.

ИЗЧУКВАМ и БОЯДИСВАМ катастрофирали 
коли без застраховка. Цени като в България. 30 
години опит в занаята. Пламен 773 383 2846

РЕМОНТ и ПОПРАВКА на електронни устрой-
ства. Компютри, лаптопи, таблети, телефони и др. 
Отключване на iphone. Инсталиране на софтуер, 
премахване на вируси и др. Тел: 773 253 5986

Chicago’s Ultimate PARTY PLANNERS. Girls Night 
Out, Guys night out, Bachelorette Parties and more! 
Limos, Party busses, Hotels and Penthouses! At 
Home Pole Lessons, Belly Dance Lessons, At Home 
Spa Services.When you book with VIP Bachelorette, 
we choose any three of the hottest nightclubs in 
Chicago and receive, no cover, express entry, drinks 
and champagne for only $23.00 a person. 847-288-
9398.

ВЕЧЕРЯ в хубав ресторант в downtown Chicago 
и след това безплатен вход за два нощни клуба с 
безплатен коктейл и шампанско – само за $45 на 
човек. Обадете се на 847-288-9398

БЕЗПЛАТЕН estimate за покриви и къщи, повре-
дени от градушки. Ние можем да ви сменим по-
крива, без да плащате нищо. Всички разходи се 
поемат от застрахователната ви компания. 224-
425-8060

Поправка, ремонт, продажба и рента на ЕЛЕК-
ТРОКАРИ, МОТОКАРИ и всякакъв вид складова 
техника - (847) 415-7364 

УРОЦИ по пиано, пеене, ear training и солфеж във 
вашия дом. Повече от 20 години професионален 
опит. Всякакви възрасти. От beginners to advanced 
levels. 847-322-7258 

HOME INSPECTOR. Казвам се Дейвид и прие-
мам апойнтмънти 7 дена в седмицата. Безплатна 
консултация по телефона.  The inspection is 2 ½ 
hours - $175. /www.MasterHomeInspectorco.com 
708-334-7644 

Heating & Cooling – РЕМОНТ, СЕРВИЗ, инста-
лиране на отоплителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, boilers. Инспекция по 
закупуване на жилище. Замерване на СО. 847 840 
6347 – Тодор

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ: инсталиране на 
standby генератори за вашето спокойствие, ако 
електрическото захранване е прекъснато. 773 
988 2324

КЕШ преди банкрут от кредитни карти дотол-
кова, колкото е кредитната линия на картата. За 
повече информация потърсете Филип: 847 852 
6724

24 часа towing – толвачка. ПЪТНА ПОМОЩ. 773 
563 1200 Пламен

ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА в просторна къща в 
Bensenville, IL (първото предградие на запад от 
O’HARE – Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) Пре-
доставям на децата разнообразни занимания 
през деня, както и домашно приготвени две за-
куски и обяд. Дългогодишен опит. Предоставям 
и препоръки при молба от родителите. 773 931 
8516

HEATING AND COOLING. РЕМОНТ и инсталация 
на всички видове отопление и климатици. Екс-
пресен сервис. Митко. 773 875 2689

УЧИТЕЛКА С ОПИТ и сертификат за Илинойс 
може да се грижи за детето ви в дома си в Пала-
тайн. 708 2533 3383

Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в дома ми. $4/час с 
включена храна в цената. Имам опит и живея 
близо до Найлс, Дес Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951

DRIVING SCHOOL Кормуване. Бързо и евтино. 
Тел. 773-807-2422

ПРИГОТВЯНЕ на домашни хляб, баници, торти, 
сладкиши и др. на конкурентни цени. 773 318 
5568 Живка

Изработване на УЕБ САЙТОВЕ, оптимизиране за 
търсачките на вече съществуващи сайтове - дос-
тъпни цени! Търсете Крис - тел. 773-249-0525

Tърся ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 2 момченца на 2 и 1 
годинки, oт 9 дo 6, понеделник до петък Deerfield. 
Нина 776 818 8891 

ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Hoffman Estates, за-
едно с моята вночка, която е на 6 година. Имам 

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: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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

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

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.



30-годишен опит като детска учителка. Прекрас-
ни условия в близост до плувен басейн. За кон-
такт: Mима 847-987-9524 

ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ, отстраняване на 
вируси, инсталиране на софтуер. Намираме се в 
Arlington heights, IL. За контакти:847-305-4196 

ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ бързо и на ни-
ски цени. Премахване на вируси, поправка на 
лаптопи, инсталиране на software, подмяна на 
hardware, трансфериране на информация. Ка-
чеството е гарантирано. Адрес: 9435 West Irving 
Park, Suite B - C, Schiller Park, IL 60176. Tel: 847 387 
0427

transferi.com - PREPAID PHONE CARDS Online. 
Instantly receive your PIN. For discounts enter 
promo code: VOICE

Timeshore Vacation. Ваканция 2011-2012г в ЛУК-
СОЗНИ КОМПЛЕКСИ в Америка и Мексико за 
4-6 души. Кондо със всички удобства – плаж, ба-
сейн, голф, планина и др. $750 на седмица. Тел 
773 275 8851

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ в Mount Prospect или 
около него. Живея на Busse и Dempster. Тел 312 
399 5045

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ. Живея в Skokie. 773 627 
6073

Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в къщи заедно с моите.
Schaumburg Il. 630-400-0625

Heating & Cooling- Инсталиране, ремонт, га-
ранционен и извънгаранционен СЕРВИЗ на 
furnaces,A/C, boilers, waterhaters - домашни и про-
мишлени. Инсталиране, сервиз и ремонт на до-
машни и промишлени хладилници. Компютърна 
диагностика. 847-922-1677- КАМЕН

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. 

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
$25 на брой

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

3 месеца

Буккийпинг - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ на достъп-
ни цени. 773-742-6626

Coast to coast

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

ПРОДАВАМ

Продавам TOYOTA COLORLLA 1996 DX, 160,000 

мили. За информация позвънете на 847 668 0797

Продавам 53' DRY VAN VANGUARD 2005, air ride, 

tire infl ation system. 847 668 0797

Продавам TRUCK VOLVO 2004 ГОД. 771000 м. 

Отлично поддържан.Цена $17000,00. За инфо,тел 

773-732-9709, Георги.

Продавам ХЛАДИЛНИК $99, масичка за тв, 2 

телевизора, столове, градински инструменти, 

косачка за трева. Контракторски инструменти и 

стилби., градински комплект: маса + 6 стола, кух-

ненски шкафчета и др. 773.671.1587

Продавам АПАРТАМЕНТ в София, 1 ет, кухня, 

стая, хол, баня с тоалетна, парно, тел., в близост 

до Централна гара, трамвай, автобус, училище. 

За контакти 1 917 238 2454 или оставете съобще-

ние.

Продава се АПАРТАМЕНТ в София, кв. Лозенец, 

до Семинарията. 73 кв. м, тухла. 2003 г. Тел 224 

659 6543

Продавам клининг БИЗНЕС. 312 286 9697 Лъчо

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



Извънбрачният син на 

Стефан Данаилов се 

връща в България, 

стана ясно миналата 

седмица. Владимир Данаилов, кой-

то е плод на извнбрачната връзка 

на актьора с колежката му Ирен 

Кривошиева, заявил, че смята да 

се върне само за известно време, 

но не уточнил за колко. Той възнамерявал да се срещне с всичките си близки и 

роднини, включително и с баща си. BG Voice писа подробно за тайната любов на 

Стефан Данаилов и Ирен Кривошиева.

„Физически приличам повече на баща си, а вътрешно — на майка си“, комен-

тира приликата си с известния актьор Данаилов - младши и твърди пред “Блиц”, 

че обича и двамата си родители. По повод късното признание за бащинство, 

което бившият министър на културата направи преди няколко месеца, Влади-

мир заяви, че му простил затова отдавна. Младежът, който от години живее в 

САЩ, ще се види за първи път с баща си след години. Той признава, че двамата 

са поддържали известен контакт през годините, но той по-скоро е бил духовен. 

„Винаги съм усещал присъствието му“, споделя Владимир.

Междувременно майката на Данаилов - Ирен Кривошиева, успя да се разведе 

с петия си съпруг след 15-години брак и заяви, че подготвя мемоарите си. Освен 

спомени от миналото, актрисата ще повдигне и завесата на личния си живот, 

разказвайки и за връзката си със Стефан Данаилов.

Синът на Стефан 
Данаилов се връща в

 България

Шкембе като за цял футболен отбор е отпрал Христо Стоичков. 

Камата може и да не е загубил форма на терена, но опреде-

лено е отпуснал края на хранителния си режим. Модерния 

ляв се доказа по време на благотворителния мач в София, 

организиран миналата седмица от „Нова телевизия”, като спечели симпатиите 

на Борисов, отбелязвайки победен гол за неговия отбор. „Мачът на звездите” 

се игра срещу MTG, които нямаха шанс пред премиера и Камата. Възхитен от 

добрата игра на Стоичков, Бойко дори го повиши в чин - от Камата се превър-

на в... Сабята.

Така докато Сабята доволно отмаряше на скамейката, фотографи на 

HotArena.net не можаха да не забележат огромното шкембе, което си е от-

гледал и самият Борисов. Премиерът също доста е надебелял и не е препо-

ръчително да се натоварва толкова с тези килограми. Всъщност на него му 

е простено. Министър-председател е все пак. Странното е обаче, че колкото 

по-високопоставен е човек, толкова повече жените не се дразнят от външния 

му вид. Правеше впечатление, че публиката бе предимно от жени, които при-

падаха всеки път когато Бойко и Сабята припареха до топката.

Панаирите около 

любовния триъгъл-

ник Вихра – Иван 

- Ирина Сарачинова 

продължават с пълна сила. Ма-

кар водещият публично да зая-

ви колко е щастлив с новата си 

избраница, преди броени дни 

той не се сдържал и проплакал 

пред приятели, че не е сигурен 

в чувствата си към “най-до-

брата майка”, твърди  в. "Всеки ден". 

"Опосумът" бил силно разколебан 

дали решението му да зареже Вихра 

и да поиска развод е правилно. Най-

много страдал от факта, че постъпката 

му съсипва детството на щерка му Ава, 

която ясно съзнава, че родителите й 

повече няма да са заедно.

Иван не бил сигурен и в това дали 

обича истински Сарачинова, или 

връзката им е само плод на моментна 

емоция. "Суперобъркан съм, не знам 

какво да правя. Не се знае колко ще 

изкарам с Ирина. Бъдещето ни заедно 

изобщо не е сигурно", признал омър-

лушеният водещ пред близки.

Според запознати Иван мечтаел да 

се върне при жена си Вихра и дъще-

ричката Ава, но се притеснявал как ще 

се разтълкува всичко това. Шоуменът 

усещал, че е направил фатална греш-

ка, но нямал идея как да я поправи с 

най-малко шум и коментари по буле-

вардната преса.

Вихра обаче си има таен и 

доста състоятелен обожател, 

макар още да не е охладняла 

към Иван, пише междувре-

менно в. “Монитор”. Младият богаташ 

само дебнел тя и Иван Христов да се 

разведат, за да 

нахлуе завина-

ги в живота й. 

Приятелки на 

Вихра твърдят, 

че въпросният 

мъж е изключи-

телен джентъл-

мен и изчаква 

естествената 

развръзка на 

любовния триъгълник Вихра – Иван 

- Ирина Сарачинова. Затова не притис-

кал „отчаяната съпруга”, но бил твърдо 

решен да я направи жената на живота 

си. Вихра засега не обръщала сериоз-

но внимание на намеренията на мла-

дия мъж. Тя се надявала Иван скоро да 

се вразуми и да приключи любовната 

афера с бившата й приятелка, а и била 

в доста минорно настроение, за да се 

отдава на флиртове. Даниела Янков, 

която се омъжи и разведе с Андрей 

Арнаудов за отрицателно време, я 

подкрепяла от разстояние, като двете 

редовно се чували по телефона. Сръб-

кинята се надявала приятелката й да 

вземе най-правил-

ното решение. В 

телевизионните 

кулоари вече 

се заговори под 

сурдинка, че име-

то на рубриката 

„Отчаяни съпруги” 

носи някаква 

прокоба. „Човек 

не бива да пре-

дизвиква съдбата с такива названия. 

Ето, че и Даниела, и Вихра разрушиха 

браковете си, когато станаха водещи. 

Иван обаче може да се окаже малко 

по-умен от Андрей”, коментират зага-

дъчно тв клюкарите. Двамата водещи 

имат принципни различия във фило-

софиите си за семейството. Андрей е 

категорично против брачната институ-

ция, а Иван смята, че тя е важна.

Прясна двойка в 
Холивуд: Ева Мендес 
и Райън Гослинг

Ева Мендес и Райън 

Гослинг са най-новата 

звездна двойка на Хо-

ливуд или поне така из-

глежда, писаха жълтите медии. 

През миналия уикенд двамата 

бяха видени да се държат за 

ръка и да се целуват в Диснил-

енд в Калифорния. Те участваха 

заедно във филма “Тhe Place 

Beyond the Pines”. Неназован из-

точник казва: “Личеше си колко 

се вълнува Ева, че ще се снима 

с него. Тя все се шегуваше, че 

той е страхотен, и не се притесняваше 

да признае, че й харесва.” Запозна-

ти отбелязват обаче, че снимките, 

появили се след посещението им на 

Дисниленд, странно много приличат 

на пиарски, а не на папарашки. На тях 

двамата сякаш позират, а не изглеждат 

случайно заснети. Това говори, че или 

двойката отсега е решила да си води 

персонални клакьори фотографи, или 

си търси поводи за допълнителна 

реклама.

В това време: 
младо гадже 
влюбено във Вихра

Ново пет: Иван сега 
пък се връща при 
жена си

Парад на ШКЕМБЕТАТА

Камата Бойко



44

С кого ли си ляга вечер 

плеймейтката Светлана 

Василева? С футболиста Гон-

зо, заради когото се появи 

прякора й Гонзовица? Или с митнича-

ря Иво Тихия, който иначе е абсолют-

но неизвестен, но покрай нея хората 

го научиха? Верният отговор е - нито с 

първия, нито с втория! "Вечер си лягам 

с огромното ми плюшено куче. Нечия 

фантазия измисли, че имам нещо 

общо с Тихия. Това, че се познаваме, 

не значи, че имаме нещо повече от 

приятелски отношения. Гонзо? Той е 

част от миналото ми. Не съм свикнала 

да говоря за минали връзки. Щом не 

съм с него, значи не е голямата ми 

любов", откровено заяви тя в интервю 

пред в. "Шоу".

"Влюбена съм. Имам връзка с мъж 

на име Иван. Той е много сериозен. На 

него се дължи промяната в мен. Дори 

заради него се записах да уча висше", 

добавя Светлана. 

"Обичам да се усещам желана. 

Човекът с мен знае как да го направи, 

приказките са излишни, позите - кли-

ширани. Вече казах "край" на футбо-

листите. Искам да имам интелигентен 

и умен мъж до себе си. Не всичко е 

секс", прозряла е „Мис Плейбой”.

Юксел ми изневери, но не с жена.“ Това 

скандално разкритие прави пред в. 

„България днес“ бившата съпруга 

на водещия от бТВ Бонка Георгиева. 

Преди дни Кадриев обяви, пак пред същия вестник, 

че се страхува тя да не отвлече дъщеря им Габриела. 

Всъщност излиза, че той се е страхувал много повече 

тя да не проговори. И Бонка взе, че го направи. „Аз го 

знам, защото съм го видяла със собствените си очи. 

Аз съм тази, която си взе багажа. Тази, която 15 годи-

ни защитава името му, която го накара да учи, която 

го направи човек. Която го измъкна от Евгени Мин-

чев и Дим Дуков. Майка му ми звънеше и плачеше 

по телефона как трябва да му простя, защото всеки 

греши. Аз наистина му простих тогава. Всеки може да 

сгреши веднъж, но да направиш няколко пъти една и 

съща грешка...“, продължава шокиращият й разказ за 

екссъпруга й.

Георгиева съобщава още, че го е хващала в „ком-

прометираща ситуация“ с мъж, но не в дома им. „Сега 

ме атакува да си мълча, защото го е страх. Аз съм 

живяла с него и знам всичките му глупости, които е 

направил през този живот. Той никога не е вярвал в 

себе си, затова ги е правил. Никога не е помислял, 

че може да стане Юксел Кадриев – водещият от бТВ. 

Никой не вярваше освен аз“, казва още разстроената 

екссъпруга.

Оказва се, че той е виновен за развода им. Според 

Бонка Георгиева опасенията му, че Габриела може 

да бъде отвлечена, вероятно се дължат на факта, че 

дължи пари на много хора. „Ако съм искала да отвле-

ка Габриела, нямаше да пускам жалби и да си търся 

правата по надлежния ред.  Хората, вместо да гледат 

личния си живот, правят интриги, мизерии и просто-

тии", допълва Бонка Георгиева.

След развода между новинаря и оперната певица 

преди 2 години двамата влязоха във война заради 

детето си. След споразумение правата са присъдени 

на Юксел. Преди около година обаче той решава да 

прекрати достъпа на Бонка до 10-годишната Габри-

ела. Майката все още не е виждала детето си въпреки 

жалбите, които е пуснала в полицията.

Валери и Николета 
ще си купуват яхта 
за 1 000 000 долара

Крисчън Слейтър снима 
във "Филиповци"

Неизявилият 

се още на-

падател на 

„Спортинг” 

(Лисабон) Валери Божи-

нов, който напоследък 

поради професионални 

неудачи е по-популярен 

като гаджето на Нико-

лета Лозанова, е решил 

да си придаде поредната тежест с покупката на луксозна 

яхта, както задължително баровците правят в България и 

зад граница. Бъдещата скъпарска покупка получила бла-

говолението от възлюбената на Валери Божинов Николета 

Лозанова, която в момента е бременна от футболиста, 

отбелязва Sportal. 

Валери имал намерение да закупи яхта на стойност 

около и дори над 1 000 000 долара. За да е подготвен, дори 

започнал да чете специализирана литература. Освен това 

разпитвал и стари морски вълци.

Холивудската звезда 

Крисчън Слейтър се 

появи в България 

за снимките на 

мащабната продукция 

"Ел Гринго", която доста 

изненадващо се реализи-

ра в столичния квартал 

"Филиповци". Логично 

снимките се радват на 

солидна подкрепа от 

страна на местните жи-

тели, които не пропускат 

да озарят с присъствие всеки кадър. 

Някои дори директно са използвани 

като статисти, пресъздаващи мекси-

канци. В "Ел Гринго" Крисчън играе 

ченге, което проследява главния ге-

рой (Скот Адкинс), а в женската роля 

влиза чаровната Ивет Йейтс, чиято 

тъмна кожа даде повод на ромите да 

си я припознаят за "наше момиче" 

по време на реализацията на филма. 

Слейтър е в България за трети път, 

след като вече участва в заснетите в 

България заглавия "Белязани пари" и 

"София".

"Ел Гринго" ще се снима няколко 

седмици, след което екипът се пре-

нася в американския щат Луизиана, 

пише Avtora.com. Зад проекта стои 

една от легендите в продуцентство-

то - Джоел Силвър, в чиято визитка 

личат филми като "Хищникът", "Ма-

трицата", "Парола Риба-меч", "Шерлок 

Холмс" и др.

Слейтър и Ивет

Като 

дъщеря 

на една 

от най-

големите модни 

икони в света 

беше въпрос на 

време Харпър Севън да посети първото 

си модно ревю. Малкото съкровище 

на семейство Бекъм отлетя с майка си 

за Голямата ябълка, за да присъства 

на едно от най-грандиозните и важни 

модни събития за годината – Седмицата 

на модата в Ню Йорк.

37-годишната Виктория и двумесечна-

та Харпър бяха заснети на излизане от 

хотела им.

Пош изглежда повече от зашеметява-

що както винаги, а бебенцето е сладко 

и невинно, облечено в черно-бяло 

костюмче на квадратчета и сънливо 

присвило очички.

Бонка и Юксел в добрите стари години

С кого си 
ляга 
плеймейтката 
Светлана?

Азис вари лютеница 
и търси момчета 
във “Фейсбук”

Азис вари лютеница в двора на майка си. 

Пред списание “Блясък” певецът споделя, че 

тази работа не му е чужда. "Варя лютеница 

всяка година, защото продукция-

та на майка в двора е много богата 

и плодородна", споделя той. 

"Вечер по тъм- но край 

огъня, докато къкри 

лютеницата, е разкош-

но. После, когато 

остане само жар, сла-

гаме скара и мятаме 

върху нея мръвки", 

допълва още Азис.

Скоро на страницата 

на певеца във “Фейсбук” пък 

се появи следното съобщение - 

"Обявявам кастинг за момчета и мъже, които имат же-

лание да се снимат в най-новия ми видеоклип. Моля, 

пращайте свои снимки, кратка биография и телефон 

за връзка на e-mail: modelizaazis@abv.bg".

Виктория и малката 
Харпър по женски 
в Ню Йорк

Юксел ми изневери, но не с жена



Кърджилова и Донков 
правили луд секс в тоалетна

Бившата на Клуни: 
Аз съм изтривалка

Страстната сцена от видеото май се е пренесла живота

Ако се вярва на слуховете, 

Лейди Гага е започнала да 

се среща с актьора Тейлър 

Кини, който участва в ней-

ния последен видеоклип – този към 

песента й “You And I”, която от своя 

страна пък беше посветена на пре-

дишния й приятел Люк Карл. Тейлър и 

Гага били забелязани заедно в бар на 

плажа в Калифорния и според очеви-

дци между тях определено прехвър-

чали искри. „Първоначално 

двамата се държаха приятел-

ски, но след това атмосфера-

та започна да се нажежава. 

В началото не бях сигурен 

дали това е Лейди Гага, но 

после успях да я разпозная. 

Двамата с Тейлър бяха много 

секси двойка. Те определено 

флиртуваха и се наслаждава-

ха на компанията си”, разкри 

очевидец от бара.

Всъщност тази новина контрастира 

напълно на появилата се преди бро-

ени дни информация, че 25-годишната 

изпълнителка подготвя сватба с прия-

теля си Люк Карл, която ще се състои 

пред очите на 18 000 нейни почитате-

ли. Каква в крайна сметка е истината 

предстои да разберем. Иначе Тейлър 

Кини е известен с ролята си в сериала 

„Дневниците на вампира”. Той е на 30 

години, а Лейди Гага - на 25.

Елизабета Каналис, която 

наскоро се раздели с Джордж 

Клуни, си призна, че когато 

става въпрос за любов, е като 

изтривалка, защото я привличат студени 

и контролиращи мъже.

Италианката най-накрая е приела 

факта, че принцът на белия кон няма да 

дойде да я спаси. Тя не крие още, че като 

по-млада много се измъчвала от провалените си връзки и действала доста по-не-

зряло, твърди BLife. Сега тя желае да има връзка, в която да царят разбирателство 

и любов. Каналис бе забелязвана да се забавлява в Италия и Франция с различни 

мъже, но те се оказаха само нейни приятели. Красавицата има сключен договор 

за конфиденциалност да не разкрива нищо конкретно от връзката си с Клуни. 

Актьорът е известен с факта, че не обича и не говори за личния си живот.

Плеймейтката Златка Рай-

кова вече може да се 

похвали със своята 

нова придобивка. 

Този път обаче това не е някоя 

скъпа кола или уникално бижу, а нов 

нос. Запознати търсят причината за 

корекцията, която Златка е решила 

да предприеме, в любовното разоча-

рование, което тя претърпя наскоро. 

Явно раздялата й с гаджето Павел е 

довела до решението й да си промени 

и визията.

Само преди броени дни нереализи-

ралата се като сватбен агент мацка се 

подложила на пластична операция на 

носа, довериха запознати пред списа-

ние "Стори”. От лятото Златка Райкова 

вече не е обвързана с бизнесмена 

Павел, който навремето изостави бре-

менната си приятелка заради русата 

изкусителка. Златка не криеше, че е 

много щастлива с новия си любим, 

и обясняваше навсякъде, че това е 

мъжът на живота й.

Явно обаче любовта им успя да про-

съществува едва две години и двамата 

вече са поели по различни пътища 

в живота си. Въпреки че според 

близки до Златка Райкова тя трудно е 

преживяла раздялата си с Павел, тя не 

спираше да купонясва из най-тузар-

ските заведения в Слънчев бряг.

Актьорите от “Стъклен дом” 

Радина Кърджилова и Деян 

Донков се натискали цяла 

вечер в заведение пред въз-

мутените погледи на присъстващите, 

съобщи в. „Всеки ден". Актрисата 

дори избрала да седне в скута 

на Донков вместо на съседния 

стол. Цяла вечер се обарвали и 

мляскали, а по едно време дори 

се усамотили в тоалетната на 

заведението, където престояли 

35 минути. На всички им станало 

ясно, че не използват WC-то по 

предназначение.

Според изданието, след като 

се върнали от тоалетната, и два-

мата били с разрошени коси и за-

червени - по всичко личало, че е 

паднал здрав секс. Хора от екипа 

на таблоида решили да проверят да не 

би в заведението да има две тоалетни 

- може пък Радина и Деян да са имали 

стомашни проблеми. Оказала се само 

една.

Въпреки че Дженифър Лопес 

и Марк Антъни  приключиха 

с брака си,  те продължават 

със съвместната си работа и професионалните си отношения. Двой-

ката, която се раздели официално преди 2 месеца, пусна на пазара свои модни 

колекции – Marc Antony Collection и Jennifer Lopez Collection. „Много се гордея с 

Дженифър. Тя наистина е сътворила уникални дрехи. Радвам се, че беше до мен 

и ми помагаше, докато работих върху линията си“, споделя той. Марк отпразну-

ва събитието на стилен обяд, след като разряза лентата по повод официалното 

пускане на колекциите им.

Марк Антъни и 
Дженифър Лопес 
пак са заедно, но 
само служебно

Русата Златка 

с НОВ НОС

ново секси гадже!
Лейди Гага с 
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Може ли една 

невъзможна мечта 

да се превърне в 

истина? Поредното 

българско доказа-

телство, че всичко 

е възможно! Едно амбициозно момиче 

от Русе покори Холивуд с участието 

си във филма "Денят на влюбените", на 

режисьора на култовата лента "Хубава 

жена" Гари Маршал. Анна Кулинова 

пристигна в България за снимките на 

нова холивудска продукция.

Няма начин да сте гледали филма 

“Денят на влюбе-

ните” (Valentine`s 

day) и да не сте 

запомнили сцена-

та, в която младо 

момиче иска да 

си купи цветя на 

странен българ-

ско-английски. 

А продавачът 

се опитва да й 

помогне, като се 

провиква в тъл-

пата от минувачи: 

Някой да говори 

английски с бъл-

гарски акцент? 

Че дори й намира 

подходящ “прево-

дач”. Но дори не 

това е най-за-

помнящото се. А 

самото момиче, 

което толкова сладко казва: Ай`м фром 

Русе… Тя се казва Анна Кулинова,

наистина е 

българка и 

наистина е от Русе
Само че тези дни е в киноцентъра 

“Ню Бояна филмс”, където ще се снима 

в “Непобедимите 2”, заедно със Силвес-

тър Сталоун и Арнолд Шварценегер.

Ролята й не е голяма, но вдъхно-

вяващо за нея е, че ще играе с двама 

нейни любими актьори, признава Ана 

пред бТВ. Всъщност нейната приказка 

започва не от Америка, а от родния й 

Русе, където я забелязва режисьорът на 

сериала “Дан Колов” Михаил Гецов. “Бях 

16-годишна тийнейджърка. Излизах си 

от училище. Той ме спря на улицата и 

направо ми каза: Искам да те снимам в 

моя филм”, спомня си Кулинова.

Следва пътуване до Страната на нео-

граничените възможности. Без никакви 

контакти, с малко пари, но с много 

амбиции тя пристига в САЩ. В началото 

работела в ресторанти като сервитьор-

ка, за да изкара някой долар и да има с 

какво да плаща наема си.

Но същевременно

намира модна 

агенция
чрез която се информира за различни 

кастинги. След шестмесечни ежеднев-

ни опити русенката получава първия 

си ангажимент 

като модел. Към 

върха я изстрелва 

огромен билборд 

с реклама на 

бельо. “Появих се 

на Тайм скуеър и 

метрото на Ман-

хатън с изписано 

моето име и така 

влязох в модните 

и светски колон-

ки на “Ню Йорк 

пост”, страниците 

на “Стар” и “Вог”, 

разказва Анна. 

Вече няма пречка 

да замине за Ме-

ката на голямото 

кино – Холивуд. 

Известно време 

получавала само 

роли на статист. 

Но в един момент решили да й дадат 

шанс. “Разбира се, повече бяха отказите, 

отколкото одобренията и трябва да си 

много силен характер, за да не се от-

казваш при неуспех и да продължаваш 

напред.”

Ето така

стига до 

знаменитата си 

реплика
от филма “Денят на влюбените”, с коя-

то Анна става известна и в собствената 

си страна. Един ден й се обадили и този 

път не тя, а те й предложили да се яви 

на пробни снимки за филм, посветен на 

Свети Валентин. Докато я подготвяли 

за филма, решили да вмъкнат в сюжета 

ролята на българско момиче, понеже 

страшно им харесал акцентът й.

“Това е една сбъдната мечта и нещо 

много специално. Когато напишат 

роля специално за теб, се чувстваш по 

особен и невероятен начин”, описва 

емоциите си русенката. Във филма тя си 

партнира със съзвездие от знаменито-

сти като Джулия Робъртс, Аштън Къчър, 

Джесика Алба, Ан Хатауей. Тя описва 

партньорите си така: Някои са земни, 

други са малко сноби. Зависи. Специал-

но Аштън Ктчър има голямо чувство за 

хумор. Джулия Робъртс е много чаров-

на и се държи нормално, съвсем земно. 

Докато Алба не е особено сговорчива.

Всъщност с тези имена далеч не се 

изчерпват знаменитостите, с които 

нашето момиче е снимало.

С Ричард Гиър си е 

партнирала
в “Арбитраж”. Описва го като страхо-

тен и съвсем достъпен човек и 

приятен компаньон. На светски 

събития пък се среща няколко 

пъти и с президента Бил Клин-

тън. Дори успява да му даде 

лентичка от кампанията “Не сте 

сами” за спасяването на българ-

ските медици в Либия. Когато 

му споменала, че е българка, 

Клинтън отвърнал: О, обичам 

България. “Той не знаеше за 

нещастието с медиците. Аз му 

обясних и Клинтън веднага 

реши, че трябва да носи тази 

лентичка като знак на подкрепа 

за тях”, припомня си Анна.

Кулинова е вече все по-же-

лана на светските събития в 

Холивуд. Тя е убедена, че всеки 

може да попадне там, стига да 

отговаря на няколко условия. 

Непременно да има много къс-

мет, но също да работи усърдно 

и да се подготвя за всяко изпи-

тание. Задължително

да е амбициозен и 

адски агресивен
защото в този бизнес не помага, ако 

седиш и чакаш нещо да се случи от 

само себе си. “Знам, че в България има 

много момичета, които си мечтаят за 

подобна кариера, но ги е страх да проб-

ват. Съветвам ги да преследват докрай 

мечтите си”, обяснява на български с 

русенско-английски акцент актрисата.

Сега Кулинова работи върху създава-

нето на собствена модна линия и дори 

преговаря с български компании. Но 

най-голямата й мечта остава киното. 

И не просто да се снима, а да получи 

главна роля в някоя американска про-

дукция.

Анна на премиерата на “Денят на влюбените”

Анна Кулинова 
тръгна от Русе 
и дебаркира  
в Холивуд
След като стана кинозвезда, българката 
подготвя и своя модна линия
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