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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
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Защо момичетата смятат САЩ за страната на 
неограничените проблеми » на 11

НАГРАДИТЕ „ЕМИ”

» на 16-17

Осъдиха Лечков, но задочно

Плашат с отвличане майката 
на Димитър Бербатов » на 6

847.296.4646

» на 5

Вместо Work&Travel студентки 
попаднаха на Work&Trouble

» на ?

Собственикът на „Механата” 
в NYc герой в нов bg сериал
  „Седем часа разлика” по bTV разказва за живота от двете 

страни на океана

  Как Сашо Димитров коментира своя герой в поредицата

НОВИНАРСКИЯТ
ЛИДЕР

ЕКСКЛУЗИВНО
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Един собственик на вестник се обади миналата сед-
мица, за да протестира, че за пореден път сме показали 
как с бели чорапи тичат след новините (BG VOICE, бр. 
30, стр. 4  - „Огледален образ” за странно сходната до-
писка, че продават „Енигма”). Направи го в същата сед-
мица, в която неговият „България сега” беше избрал за 
водеща статия проблема с доставките на учебници за 
българските училища в САЩ – тема, по която BG VOICE 
първи съобщи доста по-рано и пак на първа страница.

Пиша това не защото искам да се заяждам на дребно. 
Но идва един момент, в който претенциите, самочувст-
вието, похвалните самоопределящи епитети за „най-
големия вестник”, „обществено отговорни организации” 
и други фрази от соца започват да ми идват в повечко.

Много пъти сме казали, ще го повторя и сега. Добро 
съдържание се прави от добри и смели автори, с идеи 
и нестандартен поглед към темите. Точно такива, какви-
то се стремя да събирам в BG VOICE.

Автори като Христофор Караджов, който и в този 
брой ни поднася интересен коментар. Този път по ак-
туалната тема от седмицата – идеята на Барак Обама за 
данък за богатите (още на стр. 4) и дали това всъщност 
е началото на война между класите. Разъсжеденията на 
Фори може да прочетете в неговата рубрика „Блог” на 
страница 20.

Божидар Божков днес разказва за разочарованието 
от американската капиталистическа система на четири 
български студентки. Защо тяхното лято в програмата 
Work & Travel се превърна в Work & Trouble може да 
научите на страница 11.

За да не  попаднете в trouble, когато стане време да 
се пенсионирате, не е зле да хвърлите един поглед 
на страница 15. Там нашият финансов експерт Невена 
Георгиева ви разказва малко познати факти за аме-
риканската осигурителна система. Съвсем скоро  на 
www.BG-VOICE.com ще може да намерите всички нейни 
предишни статии със съвети за вашите пари.

Аз ви разказвам днес за нещо, което научих, докато 
бях в Ню Йорк. Собственикът на култовата кръчма 

„Механата” е прототип на един от героите в новия 
сериал на bTV „Седем часа разлика”. И не е само той. 
Това е първата поредица, която ще разкрие отношени-
ята между хора като нас с други имигранти и с нашите 
семейства и приятели в България. Причините, заради 
които сме тук и правим определени неща. Сценаристът 
на сериала Милена Фучеджиева е живяла 21 години в 
Америка и добре познава имигрантските истории. Тези 
нейни познати и преживявания са вплетени в сюжета 
на сериала. „Седем часа разлика” прави първия опит 
да се потърси отговор на въпроса кои са българите в 
САЩ и как изглежда животът ни тук. Ето защо избрахме 
това да бъде водещата ни тема в този брой. Може да я 
прочетете на страници 16-17.

Дори и тук на 22 септември отбелязваме национал-
ния ни празник – денят, в който окончателно късаме с 
Османската империя преди 103 години.

Не забравяйте, че имате само още няколко дни да 
подадете заявление за гласуване, ако искате да има 
избирателна секция във вашия град. За ваше улеснение 
сме го публикували на страница 9. До него ще намерите 
и последните новини за президентския вот.

Това са само част от интересните теми и събития, ко-
ито с нашите автори и редактори избрахме за вас тази 
седмица. Прочетете ги първо тук. А какво вас ви вълну-
ва – пишете ни на нашите имейли или във „Фейсбук”.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Кои са българите 
в САЩ?

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

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

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

ATLANTic ciTY, NJ
Malincho inc
2545 Fire Rd, Ste #3
Egg Harbor Township, NJ 08234

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

DeNveR, co
магазин east europe Market
4015 E Arkansas Ave
Denver, CO 80222
Магазин east europe Market
10699 Melody Dr 
Northglenn, CO

LAS vegAS, Nv
café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Forte Tapas bar and bistro
4180 S Rainbow Blvd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант „Магура”
1305 Vegas Valley Dr # V

MYRTLe beAcH, Sc
НОВО пицария Мама Миа
1155 Robert Grissom parkway

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

PHiLADeLPHiA, PA
Магазин The euro Market
30 S Sproul Rd
Broomall, PA 19008 

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

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

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

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

WiND gAP, PA
Офис на Aleks Trucking
275 W Moorestown Rd
Wind Gap, PA 18091-9759

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков 
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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Обама срещу републиканците: 
Данък „Милионер”

Барак Обама влиза в 
битка за своето полити-
ческо бъдеще и това на 
американския дълг. В 
понеделник той предста-
ви план за съкращаване 

на дефицита с повече от 4 трилиона 
долара в следващите 10 години. В про-
екта Белият дом залага на изравняване 
на ставката, която милионерите плащат, 
с тази за средната класа и съкращаване 
на някои социални програми. Републи-

канците обявиха проекта като мъртъв в 
зародиш.

„Няма как да се измъкнем от тази 
дупка само със съкращения. Трябва ба-
лансиран подход, обяви президентът от 
Розовата градина в Белия дом. Всички 
трябва да платят тяхната част.”

Голяма част от съкращенията – 1,5 
трилиона долара, ще дойдат от нов 
данък за богатите, който медиите 
нарекоха данък „Бъфет”, и от близо $580 
милиарда съкращения в програмите 
Medicaid и Medicare.  Милиардерът 
Уорън Бъфет преди време написа, че е 
абсурдно той да плаща по-нисък про-
цент данък върху дохода си от неговата 
секретарка. Данъкът „Бъфет” предвижда 
всеки,  който прави над 1 милион дола-
ра на година, да плаща същия процент 
данък като средната класа в страната.

Допълнителни 1.1  трлн. долара ще 
бъдат спестени чрез постепенно пре-
кратяване на войните в Ирак и Афганис-
тан. Предвижда се и ограничаване на 
разходите за лихви с 430 млрд. долара.

„Това не е война на социалните кла-

си”, каза Обама, очаквайки критиките от 
републиканците. 

„Война на социалните класи не е 
лидерство”, контрира председателят на 
Конгреса Джон Байнър (Р).

Белият дом поема рисков път, в който 
ще принуди републиканците да заемат 
страната на милиардерите и богатите 
корпорации. Президентът заяви, че 
ще наложи вето върху планираните 
ограничения на социалните програми, 
ако Конгресът не приеме данъчните му 
предложения. Той призова и към при-
емане на програмата му със стимули 
за създаване на нови работни места от 
миналата седмица.

В планът за намаляване на дефицита 
има още начини за увеличаване на 
приходите. Обама предлага да не бъдат 
подновявани данъчните облекчения за 
богатите от времето на Буш, когато из-
текат през 2012, което ще донесе $800 
млрд. и елиминирането на пропуски в 
данъчния закон за около $300 млрд., 
които обслужват групи със специални 
интереси.

Планът „Обама”
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Антиимигрант в борда за 
депортиране в Джорджия
„Мултикултурализмът създава 
балканизация”, казва Фил Кент, който ще 
отговаря за прилагането на новия закон 87

Губернаторът на щата Джор-
джия Нейтън Дийл назначи 
противоречива личност 
за борда, който ще налага 
новия антиимиграционен 
закон в щата.  Фил Кент е 

бивш журналист, автор, говорител на 
American Immigration Control (AIC) и 
изпълнителен директор на American 
Immigration Control Foundation. AIC не 
просто не приема нелегалната имигра-
ция, а имиграцията в САЩ като цяло.

Бордът, на който Фил Кент вече е 

член, беше създаден от новия закон 
87, който е един от най-стриктните в 
страната.  Комисията трябва да следи 
дали кметовете и другите чиновници в 
щата спазват драконовските изисквани-
ята на новия нормативен акт. Те могат 
да получат до 5000 долара глоба, ако 
бъдат уловени в нарушение.

В интервю за местния филиал на 
NBC Фил Кент обясни, че етническите 
квартали в САЩ не са част от американ-
ските ценности. „Мултикултурализмът 
за съжаление е новото увлечение на 
либералите в страната и има много 
крещящи мнението си поддръжници. 
Но той създава балканизация”, разсъж-
дава Кент.

Според него променящата се соци-
ална карта на страната, където белите 
ще бъдат малцинство в близко бъдеще, 
създава предпоставка за конфликт. „Ние 
трябва да сме готови за този конфликт”, 
категоричен е Кент. 

Той не е противник само на нелегал-
ната имиграция. „Смятам, че сме стиг-

нали момента, в който имаме твърде 
много чужди работници в страната и 
Америка страда от това.” Според Кент 
неговите възгледи са в унисон с тези на 
повечето жители в Джорджия.

Щатът е един от шестте, които приеха 
антиимиграционни закони в послед-
ните месеци. Но нито в Аризона, Юта, 
Индиана, Алабама и Южна Каролина 
има подобна комисия.

 „На мен това ми напомня на комисия-
та на Джо Макарти, който разследваше 

комунистите през 50-те години на ми-
налия век”, коментира Чарлс Кук – един 
от водещите имиграционни адвокати в 
страната.

Преди месец съдът блокира два от 
най-противоречивите текстове на за-
кона, които предвиждаха полицаите да 
проверяват статута на всеки задържан 
или спрян по подозрение за каквото 
и да било нарушение и криминализи-
рането на превозването на нелегални 
имигранти.

Няма желаещи за 
работни Н-1В визи

Близо 6 месеца след като имиграционните власти започнаха да приемат 
молби за работни Н-1В визи, повече от половината бройки са свободни. 
Към 9 септември USCIS са получили 32 200 петиции от квотата, която 
тази година е 65 хиляди. Н-1В визите са специфична категория за висо-

кообразовани специалисти в дадена област. 
В предишни години квотата е била запълвана още  в първия възможен ден за 

приемане на петиции, който винаги е 1 април. Тази година ситуацията е различна 
и имиграционните адвокати си обясняват това с икономическата криза. Петици-
ята за Н-1В виза отнема много време и струва около 10 000 долара на работник. 
С високата безработица в САЩ има много квалифицирани хора, които да заемат 
позиции, за които преди се  е налагало да търсят чужденци.

Допълнително 20 000 Н-1В визи са заделени за чужденци, които са получили 
висшето си образование в САЩ.  За тази бройка вече са получени 16 700 петиции.
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Плашат с отвличане 
майката на Бербатов

Майката на Димитър 
Бербатов Марга-
рита отново бе 
обект на заплахи 
за отвличане. Този 
път се оказа, че ги 

отправял компютърен маниак. МВР се 
похвали, че скоростно са успели да го 
заловят. 42-годишният Петър Андонов, 
написал в интернет форум на печат-
на медия на 17 август, че Маргарита 
Бербатова ще бъде отвлечена. Точно 
по същото време в медиите се появила 
информация, че Маргарита ще участва 
в конкурс за главна сестра на благоев-
градската болница.

“Ще отвлечем Маргарита Бербатова, 
така синът - футболистът милионер 
Димитър Бербатов, ще бъде принуден 
да плати откуп”, гласяло посланието, 
допълнено с обиди и нецензурни думи 
към фамилия Бербатови. „Наистина се 
изплаших. Омръзна ми да пишат какви 
ли не глупости по форумите, но това 
вече

преля чашата на 
търпението ми

каза Маргарита пред в. “24 часа”. 
Тя подала жалба в полицията и така 

започнало раз-
следване откъде 
идват призивите. 
Проверени са били 
айпи адресите на 
компютрите, от 
които е писано 
във форума, и се 
стигнало до автора 
на анонимното 
послание. След 
около десетина дни 
бил разкрит Петър 
Андонов, който 
ползвал домашния 
си компютър, за да 
твори по форуми-
те. При разпитите 
пред полицаите 
мъжът обяснил, че 
си е направил шега 
и нямал никакво 
намерение да орга-
низира отвличане.

„Не знам дали 
е шега, но има 
всякакви хора. 
Допускам, че някой 
наистина може 
да си мисли такова нещо или пък след 
такъв призив да се подсети. Искам да 

си живея спокойно, а не в непрекъснат 
страх. Не съм пожелала охрана. Надя-
вам се органите на реда да си свършат 
работата и такива хора да не се отърват 
ненаказани. Не е нормално във фору-
мите да се пише какво ли не и всеки да 
се чувства

защитен зад 
анонимността

Дано това писане да му е за последно 
и други хора да си вземат поука, защото 
се разбра, че лесно се разкриват по-
добни драскачи”, допълни майката на 
футболиста.

Мъжът е компютърен маниак, по цял 
ден стоял пред монитора и участвал 
във всякакви коментари в интернет. 
„Явно се е вкарал в някакъв филм, 
защото почна да ни нарича агенти, каза, 
че и г-жа Бербатова била наш агент и 
доста други странни неща”, казаха поли-
цаи, участвали в издирването му.

Преписката е предадена на прокура-

турата и се очаква тя да прецени има ли 
данни за извършено престъпление и 
ще се повдигне ли обвинение. Според 
НК закана с престъпление против ли-
чността на друг човек, която възбужда 
основателен страх, се наказва с лишава-
не от свобода до 3 години.

„Благодаря на полицията, че

бързо си свърши 
работата

и го разкри. Показаха ми този мъж, 
но не го познавам, никога не съм го 
виждала. Притеснително е, че ми е в 
махалата, живее близо до мен”, допълни 
Бербатова.

Петър е семеен, с едно дете. Работи в 
цигарената фабрика, а съпругата му - в 
пощата. Съседите на семейството не 
са чули, че полицията го разследва. 
Казват, че жилищната кооперация е 
нова, отскоро част от апартаментите се 
обитават и помежду си комшиите почти 
не се познават.

Маргарита Бербатова Димитър Бербатов



Осъдиха Лечков, 
но задочно

Не искат България 
в Шенген

Бившият национал и 
настоящ кмет на Сливен 
Йордан Лечков бе осъден 
във вторник на три години 

лишаване от свобода условно с 
петгодишен изпитателен срок за из-
вършени престъпления по служба. 
Решението бе огласено в Ямболския 
окръжен съд, понеже магистратите 
в Сливен се отказаха да гледат това 
дело. Дълго време преди проце-
сът да стартира, Лечков нападаше 
съдебната система, че поръчково се 
занимава с него.

 Кметът на Сливен е осъден и да заплати 671 368 лв., на колкото съдиите 
изчислиха щетите, нанесени от него.

 Йордан Лечков бе обвинен от прокуратурата, че в качеството си на кмет на 
практика е подарил общински имоти на няколко частни фирми, за което нито е 
организирал конкурс, нито е подписал договор с тях, нито пък им е искал наем. 
Те са ползвали терените наготово почти две години. След обявяване на присъ-
дата Лечков заяви, че е невинен и ще обжалва пред по-горна инстанция - Апела-
тивния съд в Бургас. “Смятам го за политически акт. Знаете, че сме в предизбор-
на кампания, а в Сливен тя върви вече втора година", коментира Лечков, който е 
кандидат за кмет на Сливен за трети мандат, издигнат от ГЕРБ.

Преди седмица Лечков получи подкрепа лично от премиера Бойко Борисов, 
който увери, че сливенският кмет ще е човек на ГЕРБ, докато не се изясни има 
ли злоупотреби или не. Лечков е разследван и по още едно дело – за злоупотре-
би с осем проекта по линия на Европейския съюз на стойност над 68 млн. лв. 

 След настояване на Европейската комисия българските власти бяха принуде-
ни да спрат изпълнението на тези проекти, по които трябваше да се извършва 
строителство на инфраструктура в Сливен. От комисията се мотивираха, че 
има значителни нарушения при изпълнението им – отклоняване на средства и 
документни несъответствия на поръчана и извършена дейност.

 Срещу Лечков имаше общо седем обвинения, включително за поискан 
подкуп и изнудване. По някои той е оправдан, по други съдебните процедури 
продължават.

Холандия ще наложи вето върху предложението България да се присъ-
едини към шенгенското пространство. Това заяви холандският минис-
тър на имиграцията Герд Леерс пред парламента миналия четвъртък, 
предаде холандската агенция АНП.

Леерс посочи, че страната му ще използва правото си на вето, ако останалите 
държави - членки на Шенген, настояват България и Румъния да бъдат приети в 
зоната за свободно движение. Както е известно, договорът от Шенген предвиж-
да напълно премахване на границите между съставящите го държави. Холанд-
ският министър отбеляза, че основният проблем е, че София не прави доста-
тъчно за борба с корупцията. Финландия също подкрепя тази позиция. Това 
означава, че България твърдо ще запази граничния си контрол с всички съседи. 
Членството в ЕС 
осигурява свободно 
движение на хора 
и капитали, но не 
премахва напълно 
граничните провер-
ки. Великобритания 
например, която 
е в ЕС, не членува 
в Шенген. Докато 
Швейцария и Нор-
вегия не са в ЕС, но 
участват в шенген-
ското пространство 
и са премахнали 
границите си.

Окончателното решение дали България ще се присъедини към това прос-
транство трябва да се вземе на среща на външните министри на държавите 
членки на 22 септември.



Последно: 
Цели 18 кандидати 
за президент!
ЦИК ги проверява живели ли са 183 дни 
в България

Твърде много канди-
дати за малка Бълга-
рия. Това е основният 
извод, след като ЦИК 

обобщи, че 11 партии, една 
коалиция и 6 инициативни 
комитета са подали доку-
менти за участие в изборите 
за президент. Данните бяха 
оповестени окончателно от го-
ворителя на комисията Ралица 
Негенцова. Срокът за подаване 
на документи за участие в 
президентските избори изтече 
в 17.00 часа (BG) на 17 септем-
ври. До изтичането му документи са 
подали: БЗНС, Българска демократич-
на общност, инициативните коми-
тети на Светослав Витков (Светльо 
от "Хиподил") и Николай Василев. 
От извънпарламентарни партии и 
движения са издигнати: Мария Капон 
и Николай Кисьов от Единна народ-
на партия; Красимир Каракачанов и 
Даниела Димитрова от ВМРО – БНД; 
Павел Чернев и Анелия Димитрова от 
"За хората от народа"; Стефан Солаков 
и Галина Василева от "Национален 
фронт за спасение на България", който 
гравитира около телевизия “Скат”; 
Сали Ибрям и Валентина Гоцева от 
Национално движение "Единство". От 
инициативни комитети са издигнати: 
Меглена Кунева и Любомир Христов; 
Димитър Куцаров и Камелия Тодоро-
ва; Алексей Петров и Николай Геор-
гиев; Венцислав Йосифов и Владимир 
Славов. Списъка допълват и извест-
ните вече кандидати, издигнати от 
основните парламентарно представе-
ни политически партии: Росен Плев-
нелиев и Маргарита Попова от ГЕРБ; 
Ивайло Калфин и Стефан Данаилов 
от "Коалиция за България"; Атанас 

Семов и Поля Станчева от РЗС; Волен 
Сидеров и Павел Шопов от „Атака“; 
Румен Христов и Емануил Йорданов 
от "Съюз на десните сили".

ДПС не издигна кандидат-прези-
дент и все още не е обявила подкрепа 
за някой от другите номинирани.

За пръв път преди президентски 
избори ЦИК поиска кандидатите да 
бъдат проверени

дали отговорят на конституционно-
то изискване да са живели в страната 
през последните пет години. Всеки 
от тях трябва да е пребивавал на 
територията на страната повече от 
183 дни за всяка от годините след 23 
октомври 2006 г.

В последния час преди затварянето 
на ЦИК  около 200 симпатизанти на 
СДС протестираха пред сградата й. 
Акцията бе срещу решението да не 
се регистрират за участие в местните 
избори коалициите, издигащи сините 
кандидати за кметове в Плевен и 
Монтана. СДС поиска оставките на 
цялото ръководство на ЦИК, както и 
на шефката на парламентарната група 
на ГЕРБ в Народното събрание Искра 
Фидосова, която от партията подози-
рат в политически натиск над ЦИК.

Българите не вярват 
в честните избори
Едва 14% от българите са категорични, че изборите наесен ще са честни. 

Близо два пъти повече, или около 35%, смятат, че те няма да са честни. 
Това показва национално изследване на агенция "Медиана", представено 
от нейния директор Кольо Колев.

Той е категоричен, че страховете на хората за тези избори се увеличават. 1/4 от 
избирателите се страхуват в момента, че може да има преки последствия за тях 
заради политическите им убеждения. Тази тенденция вероятно ще се отрази и 
върху изборните урни, но със сигурност се отразява и върху социологическите 
изследвания.

"Въпросът далеч няма да е само в купуването на гласове, а става въпрос преди 
всичко за принуден вот – да не си загубим работата", каза Колев. 

Според проучването преднина в надпреварата за президент има кандидатът на 
ГЕРБ Росен Плевнелиев, втори е човекът на БСП Ивайло Калфин, а Меглена Кунева 
остава на трето място. Оттам нататък гласовете се подреждат така: 3,8% - за Румен 
Христов, 3,7% - за Волен Сидеров, 1,7% - за Красимир Каракачанов, 1,3% - за Атанас 
Семов, 1% - за Алексей Петров.

Министър-председателят 
Бойко Борисов заяви, 
че партия ГЕРБ не желае 
подкрепата на Движе-

нието за права и свободи на предсто-
ящите избори. "По начина, по който 
се управлява ДПС в момента, ние 
не желаем тяхната подкрепа. Желаем обаче подкрепата на всички български 
мюсюлмани", каза премиерът. "Що за партия е, която иска предсрочни избори 
и която казва, че може да управлява, а няма да издигнат кандидатпрезидентска 
двойка. Партии, които имат според социологическите проучвания по 2-3%, 
участват, за да покажат своята идентичност, за да покажат, че желаят да са в 
битката", каза още Борисов.

ГЕРБ не ще подкрепа 
от ДПС

Рок музикантът Светослав Витков от група “Хиподил” също 
е кандидат

Каквито и мерки да се вземат, аз съм убеден, че все пак някои ще 
успеят да се възползват от схеми за купуване на гласове, които са 
налагани с години. Няма как да бъдат ликвидирани изведнъж". Това 
заяви ръководителят на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цвета-

нов. Той призова всички политически партии за публичност на политическите 
реклами преди изборите. Според него, ако в началото на прехода подходът 
да се купуват гласове е бил немислим, сега се наблюдава засилена тенденция, 
която придобива изключително големи размери.

Той посочи, че се очертават няколко рискови зони с малки населени места, 
в които бедността и липсата на икономическо развитие са основните фактори, 
насърчаващи купуването на гласове. “Имаме дори един учител, който е дал 
личните данни на свои ученици от 11 клас, за да бъдат вписани в определени 
списъци”, каза Цветанов.

Цветанов: Пак ще има 
купуване на гласове



Приложение №16
ДО

ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В ..........................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс)

от ................................................................................................................, 
ЕГН.............................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна 
карта)

...........................................................................................................................................................
(адрес на пребиваване в съответната държава)

...........................................................................................................................................................
(постоянен адрес в Република България)

Желая да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на републи-
ката на

23 октомври 2011 г. в ............................................................................................................
(населеното място в съответната държава)

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с 
произвеждане на

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 
2011 г.

………………. 2011 г.                                    Подпис:
В едно заявление може да е вписано само едно лице. Заявлението се под-

писва саморъчно и се подава лично  - сканирано или по email, до вашето 
консулство.

КРАЕН СРОК: 27 септември 2011 г.

Посолство във Вашингтон - за щатите Alabama, 
Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, 
Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, 
West Virginia, Washington, DC.

Embassy of Bulgaria
1621 22nd Street NW
Washington, DC 20008
email: Embassy.Washington@mfa.bg

 ГК Ню Йорк - за щатите Connecticut, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New 
York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.

 Consulate General of Bulgaria in New York
121 East 62 Street
New York, NY 10021
email: Consulate.NewYork@mfa.bg

ГК Чикаго - за щатите Colorado, Iowa, Illinois, 
Indiana, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, 
Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, 
Wisconsin, Wyoming.

 Consulate General of Bulgaria in Chicago
737 North Michigan Ave., suite 2105
Chicago, IL 60611
email: Consulate.Chicago@mfa.bg

 ГК Лос Анджелис - за щатите Alaska, Arizona, 
California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, 
Nevada, Oregon, Utah, Washington.

 Consulate General of Bulgaria in Los Angeles
11766 Wilshire Blvd., suite 440
Los Angeles, CA 90025
email: Consulate.LosAngeles@mfa.bg



„Тилт” е нашия 
опит за „Оскар”
Националният съвет за кино в България 
предлага лентата в категорията за  
най-добър чуждоезичен филм

България отново ще се пробва да влезе 
в голямата надпревара за „Оскар“, 
този път с новия филм “Тилт”. Лентата 
на режисьора Виктор Чучков ще бъде 
предложена в категорията за  чуждое-
зичен филм, съобщиха медиите. Тя бе 

избрана с гласуване от Националния съвет за кино 
измежду седем най-успешни български филма, имали 
премиера през 2011 г. За да влезе в състезанието оба-
че, “Тилт” ще трябва да се пребори с продукции от цял 
свят, сред които академията ще избере петте филма, 
които да номинира. Церемонията по връчването на 
оскарите ще е през февруари 2012 г. и се очаква да 
бъде водена от Еди Мърфи.

“Тилт” е любовна история, която се развива сред 
бързо променящата се политическа и социална 
атмосфера в България от края на 80-те и началото на 
90-те години. Историята се върти около банда добри 
приятели и техния авантюристичен дух.

След успешната си кинопремиера в България през 
февруари тази година (200 хиляди зрители) “Тилт” вече 
обиколи 10 международни кинофестивала, а тепър-
ва му предстоят още 9. Сред тях са Санта Барбара, 
Гьотеборг, Монреал, Сингапур, Рейнданс (Лондон), 
Уудсток. Филмът се приема изключително добре в 

съответните киносреди в САЩ, където 
е селектиран за 5 фестивала. Сред тях 
беше и този в Сиатъл, най-големият като 
мащаб в Америка, където филмът застана 
на второ място в зрителския вот сред 450 
продукции от цял свят.

"Ще направим всичко възможно и 
няма да пестим средства и усилия да 
промотираме “Тилт” като българското 
предложение за “Оскар”. Още следваща-
та седмица започваме работа с опитен 
консултант и PR, които ще ни помагат с 
кампанията", закани се Борислав Чучков, 
продуцент на филма.

“Тилт” всъщност е българско-австрийска копродук-
ция, но академията приема, че една лента принад-
лежи на държавата, на чийто език е заснета. Затова е 
практика в категорията за чуждоезичен филм да се 
състезават и копродукции, но обявявани от името 
само на една държава.

Българското кино не за пръв път се пробва да на-
мери място в състезанието за оскарите. В началото на 
70-те години на миналия век страната се опита да пре-
бори конкуренцията с “Козият рог”. Тогава причина 
филмът да не попадне сред номинираните бе фактът, 

че е заснет на черно-бяла лента в момент, когато 
киноакадемията предпочиташе да насърчава само 
цветни ленти. През 2009 Националният съвет за кино 
бе предложил “Светът е голям и спасение дебне отвся-
къде”, който е копродукция със Словения, Германия 
и Унгария. Главната роля в него изпълнява сръбският 
актьор Ники Манойлович. При първото пресяване 
лентата на Стефан Командарев успя да събере доста-
тъчно гласове, но при втория, последен, тур отпадна 
от надпреварата за петте номинирани филма. “Оскар” 
в категорията за най-добър чуждоезичен филм тогава 
взе аржентинската драма “Тайната в техните очи”.

Кадър от „Тилт”

Малко не достигна на „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” – вторият български 
филм след „Козият рог”, стигнал до финалното гласуване за „Оскар“



работя минимум 32 часа, да получавам 
заплатата си на всеки две седмици и да 
изпълнявам съвестно задълженията 
си като камериерка. На пръв поглед 
всичко изглежда нормално - има работ-
но време, гарантирана заплата, която 
трябва да получавам във фиксиран 
срок, и задължения, които трябва да 
изпълнявам срещу възнаграждението 
от $8 на час”, разказва Бояна. Когато 
обаче преди три месеца пристигнали 
в Чарлстън, нещата изглеждали доста 
по-различно.

Най-напред им обяснили, че работ-
ното време може и да е фиксирано, но 
изискванията понякога предполагат да 
се работи и повечко. Всъщност извън-
редният труд станал норма за четирите 
студентки. „Шефката на камериерките 
в нашия хотел ни разясни, че ни дава 
по 20 минути за почистване на стая 
независимо от големината й. Ако не по-

крием норматива, оставаме след работа 
да довършваме”, жалва се Бояна. Подоб-
ни били изискванията и във втория 
хотел. На практика двадесетте минути 
стигали за почистване единствено на 
малките стаи. Привеждането в ред на 
по-големите и апартаментите отнема-
ло значително повече време. „За да си 
спестят проблемите пред властите, в 5 
РМ, когато приключва работният ден, 
шефовете ни карат да се отписваме, все 
едно сме напуснали хотелите. След това 
обаче ни задължават да се връщаме 
по стаите и да чистим. В началото ние 
отказвахме да се отписваме добровол-
но и като видяха, че сами няма да го 
направим, започнаха да ни отписват те 

от наше име.” Така работодателят си 
спестява да плаща овъртайм.

Не стига това, ами се оказало, че и 
заплащането не е според обещания 
от България. Бояна продължава: 
„Работните часове, за които получа-
вам пари, са между 15 и 20 на седмица – 
поне така пише в документите. Което не 
отговаря на часовете, които реално съм 
изработила и които са с около 10-15 
повече. Върхът на сладоледа обаче бе, 
че от 30 дена 

получаваме 
само чекове без 

покритие
Реално банкоматите ги разпозна-

ват, но след няколко дена от банките 
започват да ни звънят и да ни създават 
проблеми.”

Българките се оплакали в софийската 
фирма. Оттам препратили жалбата им 
към American Work Adventures. Щом 
научили, че срещу тях има оплаква-
не, босовете в двата хотела веднага 
пращали на свой ред жалба пък срещу 
българските студентки – че са мързе-
ливи, не работят и само хленчат. „За 
чековете обясниха, че това е временен 
проблем - тъй като в един и същ период 
много служители теглели парите си, се 
получавало вакуум в банковите сметки, 
което с времето щяло да се оправи. На 
нас обаче тези оправдания не ни реша-
ват проблемите – банките ни наказват 
с $20 за това, че сме теглили суми от 
чек без покритие, и с още $12 лихва, 

понеже е невалиден. В същото време 
Marriott продължава да ни удържа по 
$150 на седмица за наем на квартирите, 

в които живеем”, разказва Бояна. При 
всеки опит да си потърсят правата 
преките им шефове ги заплашвали, че 
ще ги уволнят. За студенти, пристигна-
ли в САЩ по програмата Work & Travel, 
уволнение означава директно да бъдат 
качени на първия самолет обратно за 
родината си, независимо за какъв срок 
е J-1 визата им. Такава участ сполетяла 
студентка от Украйна. Един ден се раз-
боляла, обадила се да предупреди, но в 
отговор просто й съобщили, че в такъв 
случай е уволнена.

Бояна е убедена, че начинът, по 
който се държат с тях, не е изолиран 
случай. Твърди, че е говорила и с други 
студенти от най-различни държави. 
От споделеното от тях разбрала, че е 
масова практика да срещат

презрително 
отношение

преминаващо границите на добрите 
човешки отношения и дори на зако-
на. „Многократно си казвах, че съм в 
Америка само за лятото и трябва да се 
примиря с факта, че няма да изкарам 
пари. Но не мога да се примиря с това, 
че няма да имам пари дори да се храня. 
Не мога да се примиря с факта и че 
следващата година на моето място ще 
се озоват други български студенти, 
които също ще бъдат третирани като 
втора ръка в страната на неограниче-
ните възможности.” Четирите момичета 
са много разочаровани от престоя си 
в Южна Каролина. „Постоянно ни се 
подиграват – вие от Боливия ли бяхте, 
България ли беше… Казват, че ще ти 
прекратят визата и че ще влезеш в един 
списък, заради който после може да 
лишиш цялото си семейство от шанса 
да посети САЩ някой ден.” Бояна чака с 
нетърпение да се прибере в България 
и отсега се заканва повече да не мисли 
за участие в подобни програми, които 
повече приличат на Work & Trouble.
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ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

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

оцет или кисело   мляко предлагам и  две  по-нетрадиционни.

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

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

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

ПРОДУКТИ ЗА СОСАтопено  сирене сирене крема течна  сметана  масло черен  пипер

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

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

Свинско  филе с френски  сос 
и  пържени  тиквички

Печени  
тиквички

Да ви е сладко,
Емануела

Нарязвам  тиквичките   на  
ленти по  дължина  и  посоля-
вам.

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

Поръсвам  с  нарязания  на  
ситно  копър, чесън  и  зехтин.

Нареждам  втори  ред  тик-
вички.

Запичам  в  предварително  
загрята  фурна  на  375 oF.

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

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

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

Вместо Work & Travel българки в 
Южна Каролина попаднаха 
на Work & Trouble

За някои САЩ е страната на 
неограничените въз-
можности. За други – на 
неограничените проблеми. 
Четири български студент-
ки попаднаха това лято във 

втората група, след като се включиха 
в програмата Work & Travel. Те искаха 
просто да поработят, да разгледат от 
Америка и да спечелят малко пари за 
обучението си в България. 
Но по всичко изглежда, че в 
началото на октомври ще се 
приберат в родината с празни 
портфейли.

Бояна Драганова, Таня 
Григорова и Златина Здрав-
кова следват в Софийския 
университет. Приятелката 
им Кремена Тодорова е от 
УНСС.  Чрез софийската фирма 
International Work Abroad, 
клон на американската 
American Work Adventures, те 
се включили в студентската 
програма Work & Travel. Още от 
България знаели, че ще летят до Чарлс-
тън, Южна Каролина, където ще работят 
в два различни хотела като камериерки. 
От българската фирма им обяснили, че

работата не 
е особено 

трудоемка
изисква просто да спазват инструк-

циите и ще могат да си покрият както 
таксата за програмата от $400, така и 
да плащат наема за квартирата, а и да 
спестят достатъчно пари. „Според дого-
вора, който подписах, преди да тръгна 
от България, трябваше седмично да 

божидар божков
bojkov@bg-voice.com

Хотел Residence inn, където работят Бояна и 
състудентката й

Десетки студенти от България всяка година участват в програми 
за пътуване и труд по света. Някои се връщат разочаровани

Отрязък от чек, който към датата на издаване - 24 
август, е нямал покритие. Бояна твърди, че едва този 
понеделник са й превели парите по него – с цели 28 
дни закъснение



Емигрант събра архив 
колкото научен институт

Вече няколко десетилетия 
74-годишният д-р Иван 
Гаджев събира цялата 
история на българската 
емиграция в Северна 
Америка. Това са 60 тона 

книги, документи и ценни вещи, които 
Гаджев е пренесъл с три контейнера 
от Детройт в родния си Гоце Делчев. 
Емигрантът построи с лични средства 
триетажна модерна сграда, където под-
реди единствената по рода си частна 
библиотека в България, отбелязва “24 
часа”. Над входа й се веят знамената 
на България, САЩ и Канада. Вътре са 
изложени и много вещи и снимки, което 
доближава сградата до музей.

Иван Гаджев е син на активист на 
ВМРО до 1934 г., когато организацията 
е забранена. Веднага след 9 септември 
1944 г. баща му е арестуван и убит като

враг на народната 
власт

Завършил е ветеринарна медицина 
в България след няколко отказа да 
го приемат за студент заради "лоша" 
биография. Работил в селата в Гоцедел-
чевско, но постоянно е обвиняван от 
БКП, че саботира "важни ветеринарни 
мероприятия". На 3 юли 1968 г. успял 
да мине нелегално границата с Гърция 
край с. Годешево и по брега на р. Места 
се озовал в свободния свят. След некол-

комесечен престой в лагера за полити-
чески емигранти "Лаврион" пристигнал 
в Детройт, Мичиган.

"Попаднах в голямата емигрантска 
колония към черквата "Св. Климент 
Охридски". Тогава повечето от българ-
ските емигранти в Детройт бяха дошли 
след погромите на Илинденското 
въстание през 1903 г., след балканските 
войни, както и след 9 септември 1944 г. 
В техните разкази винаги се говореше и 
за преживяното в родния край -  Егей-
ска, Вардарска и Пиринска Македония", 
спомня си Гаджев. Започнал работа като

мияч на бутилки и 
товарач в  

"Кока-Кола"

Успял да по-
ложи изпити 
и да защити 
българската си 
диплома като 
ветеринарен 
лекар. През 
1974 г. създал 
собствена 
клиника и работил там до пенсионира-
нето си през 2002 г. Срещнал красивата 
българка Флоранс, родена в САЩ, но с 
родители емигранти от Охридско. Оже-
нили се и отгледали 5 деца. Всички са 
кръстени с български имена - Катерина, 
Илия, Тодор, Христо и Мария.

Идеята на д-р Гаджев да създаде нау-
чен институт по история на българската 
емиграция в Северна Америка възник-
нала през 1976 г. след десетки срещи 

и разговори с наши 
емигранти и членове на 
Македонската патрио-
тична организация. До 
къщата си в Детройт 
построил библиотека. 
Събрал над 40 000 
тома, 1 млн. архивни 
документи, хиляди 
снимки и други ценни 
вещи от 1880 г. до днес. 
Има повече от 500 часа 
магнетофонни записи - 
спомени на българи от 
Македония.

"Когато по време на Илинденското 
въстание са горели къщи и черкви, хо-
рата са бягали с документите в ръцете 
си в Америка. Искам да издам по една 
книга за живота на всеки от тях. В разго-
ворите ни се крият страхотни

тайни, които 
никой не знае

Това са истинските българи! Преди 
смъртта на всеки от тях се заричах, 
че един ден ще върна гласовете им и 
същите тези документи обратно в Бъл-
гария", разказва Гаджев. 

Сред експонатите в Гоце Делчев са 
богата църковна утвар и ценни икони 
от изоставените български черкви в 
Северна Америка. Има дори и някол-
ко оригинални тухли от основите на 
първата българска черква в Северна 
Америка "Св. Троица" в гр. Мадисън, 
Илинойс. Д-р Гаджев е издирил и съх-
ранил и кандилницата на архимандрит 
Теофилакт - първия български свеще-
ник в Северна Америка.Иван Гаджев в библиотеката си в Гоце Делчев

Сградата, която е построил със собствени средства



Две картини от 19 век за 
продан в българска галерия

Две старинни картини от 19 век са 
новото попълнение в българската 
галерия “М & D” в Чикаго. Цените, 
на които се продават картините, 

са $14 500 и $16 500. Художниците, рисували 
картините, са французинът Валет и италиане-
цът Самуел Сиованети. Картините са дадени 
от американска баба милионерка, която 
колекционирала антики от цял свят.

Творбите бяха показани миналия петък на 
третото поред за тази година изложение на 
галерията.  Освен тях бяха показани картини, 
графики, живопис и фотографии от бъл-
гарски и американски творци като Деница 
Маневска, Кина Бъговска, Петя Ванева, Джеси 
Калишер, Барбара Харп и други.   

„Картините създават живота на галерията. Можем да се гордеем, че с тях по-
казваме българската страна на Америка“, сподели Деница Маневска, художник 
и собственик на “М & D”. Галерията е създадена на 15 октомври  2009 г. по идея 
на Деница заедно със сина й Михаил Сотиров, който е мениджър на галерията.

Следващата изложба ще бъде на 14 октомври, когато се празнува и вторият 
рожден ден от създаването на “М & D”. „Всеки трябва да бъде щастлив, че него-
вото произведение ще се представи“, каза Деница Маневска, която този април 
стана член на American Society of Artists и посещава множество арт фестивали 
в Парк Ридж, Хайлънд Парк, Оак Парк и други.

Николета кравчеНко
nikoleta@bg-voice.com

Една от старинните картини от 19 век на 
италианският художник Самуел Сиованети, 
които се продават в галерия “М & D”

Сн.: Николета Кравченко

Българският женски клуб в Ню Йорк стартира есенния сезон по-го-
лям, по-силен и... по-секси от всякога. На 13 септември дамите се 
събраха на първата си сбирка в консулството в града след покана от 
генералния ни консул Радослав Точев.

Организацията съществува от няколко месеца и досега българки-
те се събираха в дома на актрисата Боряна Павлова. Дамите говорят 

и правят всякакви неща – от обмяна на бизнес идеи и презентации на козметика 
до уроци как да направят суши. 

През последните месеци броят на дамите в клуба се увеличи значително и те 
едвам се побираха в апартамента на Боряна Павлова. Затова вече ще се събират 
веднъж в месеца в сградата на консулството. 

„Всяка една от нас е звезда. В нашите ръце е да сме заедно, да бъдем галак-
тиката на жените в нашия град”, приветства дамите Боряна Павлова.

Актрисата Джина ди Донато поздрави присъстващите със стихо-
творение на Елисаве-
та Багряна: „Как 
тревожно е 
да си жена/
отговор-

ност е да си жена/са-
можертва е да си жена.” 
Българките в Ню Йорк 
обаче са готови за тази 
отговорност и само-
жертва и в следващите 
дни ще започнат няколко 
благотворителни иници-
ативи.

Женско bg царство 
в Ню Йорк

Ген. консул в Ню Йорк Радослав Точев беше 
единственият кавалер на дамите от женския клуб

Снимки: Соня Градецки
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НевеНа ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

Неотдавна една позната 
ми с е оплака, че 
не може да наме-
ри информация за 
пенсионните помощи 
от социалноосигури-

телната администрация. Тя сподели, че 
нейните полски колежки четат статии 
по темата в полските вестници, но 
нито един от българските вестници не 
предлага разяснения по въпроса. Ето 
защо реших да разгледам някои малко 
познати данни за федералната пенсион-
на система на САЩ.

Първият факт, с който всеки българин 
трябва да е наясно, е, че търпението е 
добродетел и тази добродетел струва 
пари, що се отнася до американската 
социалноосигурителна администра-
ция.  Ако подадете молба за пенсионни 
помощи на 66 години – това понастоя-
щем е пълната пенсионна възраст – ще 
получите една трета по-голям месечен 
чек в сравнение с хората, подаващи 
молба на 62 години – минималната 
разрешена възраст. Ако изчакате до 70 
години, бихте получили 30% по-голям 
чек в сравнение с хората, подали молба 
на 66 години. 

Защо такава голяма разлика, бихте 
попитали? Нищо повече от семпла мате-
матика! Вашите социалноосигурителни 
пенсионни помощи са чисто и просто 
месечни изплащания на една тотална 
сума, базирана на 35-годишен доход 
след навършване на пълна пенсионна 
възраст (66 г. за  родените от 1943  до 

1954 г.). Ако е разпределена през по-къс 
пенсионен период, тази глобална сума 
ще ви носи повече на месец. 

Ако навършвате 66 години през 2011 
г. и отложите подаването на молба към 

Maлко познати факти 
за американската 
социалноосигурителна система

  50% от самоосигуряващите се не познават 
законодателството

Близо половината от общо регистрираните самоосигуряващи 
се в Националната агенция по приходите (НАП) в България не 
са наясно със законодателството, съобщиха от НАП. Най-чес-
то тези хора не знаят, че трябва да внасят осигурителните си 
вноски по ЕГН, а не по БУЛСТАТ на дружеството, чрез което са 
декларирали, че ще се осигуряват, уточняват от приходната 
агенция. Това води до проблеми със софтуера, ползван от НАП, 
който начислява декларираните и платени суми за осигуровки 
на самоосигуряващите се лица. Макар че в България основната 
маса хора, които сами се грижат за осигуровките си са все от 
групите, които би трябвало да са добре информирани - упраж-
няващите свободна професия, точно те масово не се интересу-
ват от изискванията на закона, констатират от НАП.

А в България…

социалноосигурителната администра-
ция до 2012 г., ще добавите 8% към 
месечния си чек. Ако изчакате до 70 

години (максималната разрешена 
възраст), ще добавите 32% 

към месечните си 
доходи. Обратно, ако 
тази година сте на 

62 години и подадете 
за пенсионна помощ 

сега, ще получите 25% 
по-малко в сравнение с 

подаването на молба на 66 
години, защото тази 35-го-

дишна обща сума се очаква 
да бъде разпределена през 

по-дълъг период.
Друг малко познат  факт е, че 

можете  да вземате чек от соци-
алноосигурителната админи-

страция и в същото време 
да работите.  Трябва да 

сте наясно обаче, че 
ако правите повече 

от $14 160 годишно, преди да сте навър-
шили пълната пенсионна възраст, дър-
жавата ще удържи $1 помощи за всеки 
$2, които получите над $14 160. Когато 
навършите 66 години, ще започнете да 
вземате пълната полагаща ви се сума.

Да речем, че подадете молба за пен-
сионна помощ на 62 години през 2011 
г. и продължите да работите с годишен 
доход от $37 000. Ако месечният ви со-
циално-осигурителен чек на 66 години 
би бил $1498, то на  62 години бихте 
получавали $1123. Тъй като работите 
и правите повече от $14 160 годишно, 
вашият федерален пенсионен чек ще 
спадне до $942 – намаление от $181 на 
месец. Когато навършите 66 години, 
вашите месечни чекове ще се вдигнат 
до $1123, но тъй като сте подали молба 
на 62 години, пенсионният ви доход 
никога няма да се покачи до $1 498 на 
месец.

Разбира се, всеки решава за себе си 
как да постъпи – според личната си 
ситуация. Ако се окажете безработни 
на 62 години, сигурно няма да имате 
друга алтернатива – ще се наложи да 
подадете молба за пенсионни помо-
щи на 62 години, независимо, че ще 
получавате по-малка месечна сума до 
края на живота си. Ако пък имате други 
доходи – пенсия от работодател, 401(к), 
IRA – може да изчакате до 66 ли дори 
до 70 г. – в зависимост от големината на 
спестяванията ви.

Ако съпругът/съпругата ви също имат 
право да подадат молба за пенсион-
на помощ, бихте имали още повече 
възможности, между които да избирате. 
Тази специфична тема, както и възмож-
ността да получавате едновременно 
обезщетения за безработица и пенси-
онен чек от Социално-осигурителната 
администрация, ще обсъдим в следва-
щия брой.
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„Седем часа разлика” по bTV разказва за 
живота от двете страни на океана

Собственикът на култо-
вата кръчма в Манхатън 
„Механата” Сашо Дими-
тров и други известни 
български имигранти 
в САЩ са прототипи за 

героите в новия сериал на bTV „Седем 
часа разлика”, научи BG VOICE. Макар и 
от екипа на сериала да отричат директ-
на връзка, аналогиите са неизбежни. 
Актьорът Малин Кръстев, който играе 
Боян – собственик на заведението „Из-
бата” в Ню Йорк, призна, че зад неговия 
герой стои реално съществуващ човек. 
„Това е реален персонаж, човек, болен 
на тема хазарт, който е там 
(бел. ред. - САЩ)”, разказа 
той в интервю за Росен 
Петров.

Още в първия епизод 
обаче неговият герой е 
пребит от руснаци, на които 
той дължи 50 000 долара. В 

ЯсеН дараков
yasen@bg-voice.com

ролята на бияча е бившият любовник на 
Азис - Коце Ламята. 

„Обикновено е обратното – руснаци-
те ми дължат пари” 

през смях каза за BG VOCIE собстве-
никът на „Механата” в Ню Йорк Сашо 
Димитров. Бизнесменът живее в САЩ 
от 12-13 години и признава, че обича 
да играе хазарт. „Но не бих казал, че 

съм болен на тази тема.” Той не 
е гледал още първия епизод, 
който се излъчи в неделя. 
„Приятел ми каза за това, но аз 
помислих, че се шегува. Ще го 
гледам тези дни”, обеща той.

Бившата беквокалистка на 
„Ку-ку бенд” Алекс Раева играе 

начинаеща певица, която е гадже на 
Боян. Той я пробутва на руснаците в 
опит да получи отсрочка за заема си. 

В сериала Боян 
има сестра, която 
е влиятелен и ко-
румпиран съдия в 
София.  В реалния 
живот обаче 
Сашо има брат, 
който живее в Лас 
Вегас. Там пък 15 
години живее ак-
трисата, която ще 
изиграе сестрата 
– Ваня Цветкова. 
Нейната героиня 
се казва съдия  
Таня Стоева.

„Милена (бел. 
авт. - Фучеджи-

ева) ми се обажда 
и казва – ето прочети и после ще гово-
рим. И аз чета и ми е адски интересно.  
Винаги съм си мечтала за такава роля”, 
разказва Ваня Цветкова. Звез-
дата й изгря във филми като 
„Бариерата”, „Лавина“ и „Адио 
Рио”. След 10 ноември обаче 
тя пристига в САЩ в търсене 

на своята американска мечта. Работи в 
казино във Вегас.

Почти зад всеки герой в сериала има 
реална личност от двете страни на оке-
ана. Но не всички са известни, обяснява 
в интервю за BG VOICE сценаристът  
на поредицата Милена Фучеджиева. 
„Чушката например е един напълно 
обикновен българин, който се опитва 
да оцелее в Америка като бачкатор. Жи-
вях близо 21 години в Америка и имам 
наблюдения над най-различни типове 
българи - интелектуалци, работници, 
измамници, адвокати, лекари, артисти, 
престъпници. По-известните прототипи 
избрахме заради нестандартното им 
поведение и желанието да пробият на 
всяка цена. Разбира се, всеки наш образ 
е базиран на действителни личности, но 
не е абсолютно същият като тях.”

В „Седем часа разлика” се 
сблъскват две различни поколения 

имигранти 
в 

Сашо Димитров не е гледал още сериала, но казва, че обикновено руснаците му дължат пари на него

Малин Кръстев играе ролята на Боян, чийто прототип е Сашо от „Механата”

Собственикът на „Механата” 
в Ню Йорк герой 
в нов bg сериал
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САЩ. Техният начин на мислене, 
ценности и характери стават ясни още 
в първия епизод, когато Боян търси 
помощ от стария имигрант Бай Юнал, 
който от 40 години не се е прибирал в 
родината. Героят е базиран на починал 
вече имигрант, но в него зрителите 
вероятно ще направят препратка към 
биографиите на известните в Чикаго 
Шефкет Чападжиев и Хамид Русев.

„Разликата между тези два образа 
е диаметрална. Бай Юнал e живял в 
комунистическа България и е преживял 
тежки неща, но е съхранил едни човеш-
ки стойности, които се позагубиха във 

времената, в които 
живеем не само в 
България, а и нався-
къде другаде. Той е 
чист и морален човек, 
докато Боян е типичен 
българин от прехода 
- циничен, нихилист, 
хитрец по-скоро на 
дребно, умен и комби-
нативен, но невинаги 
на страната на добро-
то. И въпреки това те 
са приятели, защото 
в чужбина повечето 
българи имат нужда 
да са сред свои и са 
много по-толерантни 
един към друг, откол-
кото в собствената си 
държава”, обяснява 
Милена Фучеджиева.

В сериала Бай Юнал 
е моралният стожер 

на малката 
емигрантска 
групичка, 
човекът, за 
когото всички 
знаят, че при 
нужда могат 
да се облег-
нат на рамото 
му. „Когато чо-
век е далече 
от роднините 
си, хора като 
Бай Юнал ста-
ват семейството, 

което липсва”, споделя Милена. 
Тя използва личния си опит и наблю-

дения, за да изгради героите, но не се 
припознава в нито един от тях.  “Всъщ-
ност между мен и Таня Стоева има едно 
важно общо нещо - Стоева е отгледала 
дъщеря си 
сама. Другото 
общо е, че и 
двете сме много 
силни жени. 
Както впрочем 
всичките ни 
женски образи. 
Героините ни са 

дами с огнени 
характери 

И дотук 
свършват при-
ликите с мен.” 
Според нея този 
сценарий не 
може да бъде 
написан от 

някой на 25 години, защото няма да има 
нужния житейски опит.  “Спокойно мога 
да кажа, че двамата с Любо Дилов-син 
(бел. авт. - другият сценарист) не можем 
да се оплачем от липса на такъв”, казва 
Милена.

 „Седем часа разлика” разказва за 
съдбите на две български семейства 
в София и Ню Йорк, чийто професио-
нален живот е неразривно свързан с 
престъплението и наказанието. Разде-
лението и личните конфликти между 
тях са породени не само от часовата 
разлика, но и от разликата в поколени-
ята, любовта и омразата, политиката и 
икономиката, пропастта между богати 
и бедни. В драматичната поредица зри-
телите ще видят екшън сцени, разтърс-
ваща любов, сложни взаимоотношения 
и обрати.

Режисьор на „Седем часа разлика” 
е Магърдич Халваджиян. Сериалът 
започна в неделя от 20 часа (BG) при 
изключително висок рейтинг и може да 
се гледа на запис от TRIO Television.

Иван Иванов (в ролята Симеон Лютаков) е честен прокурор, който ще се сблъска с 
корумпираната съдийка Ваня Цветкова

Александра Раева е начинаеща певица, гадже на собственика на "Избата"

Актрисата Ваня Цветкова се прибра от Вегас в България, за да изиграе 
корумпирана съдийка



78-годишен 
първолак в 
Габрово

Ново българско училище 
в Нейпървил

Дядо Апостол Стоянов, на 78 години, 
от село Поповци, е един от 430-те 
първокласници, които на 15 сеп-
тември прекрачиха за пръв път учи-
лищния праг в Габрово. Възрастни-
ят мъж ще се учи да чете и да пише 

в местното училище „Райчо Каролев”. Приет е да 
се образова в самостоятелна форма на обучение, 
информира 
директорът 
Снежана 
Сидерова.

Дядо Апос-
тол разказа, 
че е бил 
неграмотен, 
но от учили-
щето са му 
дали буквар 
и тетрадки, в 
които вече се 
е упражнявал 
да изписва 
букви. По 
думите му 
най-трудно 
ще се справи 
с математиката, но очаква учителите да му помагат.

Когато бил дете, дядо Апостол нямал възможност 
да посещава училище. И сега е беден човек и жи-
вее сам в недоимък, но решил да се научи да чете и 
да пише. В село Поповци посещава местното чита-
лище, където му помагат при работата с буквара.

На 17 септември от-
вори врати ново 
българско учили-
ще в Нейпървил. 
На тържестве-
ното откриване 

присъстваха основателите на клуб 
„Българско наследство“, приятели 
на училището и родители. 

„Започваме учебните занятия 
на един от най-хубавите  българ-
ски християнски празници - Вяра, 
Надежда и Любов. Нека сърцата ни 
са пълни с любов към България и 
родните традиции, с вяра в успеха и 

с надежда за големи успехи”, привет-
ства малките ученици директорът 
Мария Лабова.

Първокласничката Джесика Живко-
ва развълнува всички със стихотво-
рението „Букварче“, с което поздрави 
ученици, родители и учители. 

Записването все още продължава, а 
децата ще учат с най-новите електрон-
ни помагала, специално разработени 
за българските училища в чужбина.

Децата ще се радват на извънкласни 
дейности като голф, тенис, рисуване, 
математика и народни танци.

Дядо Апостол учи А-Бе-Ве от новия буквар

Сн. Евелина Пенкова/„24 часа”
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Отвлечен от „Наглите“ си иска 
откупа от фондацията, на която 
го дари
Ангел Бончев, бившият президент на фут-

болния клуб “Литекс”, който бе отвлечен 
през 2008 г., и съпругата му Камелия 

искат да им бъдат върнати 157 хил. евро. През 
лятото на 2009 г. двамата дариха тези пари на 
фондация "Утре за всеки" по заповед на банда-
та на "Наглите", която стоеше зад покушението, 
съобщи в. “24 часа”. Камелия също бе пленена 
при опит да изплати откуп за съпруга си – 397 
000 евро. Тя бе освободена едва  когато Ангел 
Бончев обяви публично, че превежда сумата. Чрез адвокати семейство Бончеви 
вече е завело дело за възстановяване на парите.

"Дарихме ги насила, а прокуратурата не обвини "Наглите" в изнудване. Освен 
това хората от фондацията цели 2 години не ни потърсиха, не дойдоха да ни 
видят, а Камелия дори се бори с рак", коментира Ангел Бончев. "Центърът, който 
фондацията твърди, че е ремонтирала с парите ни, е за разкрасяване, не спася-
ва тежко болните", заяви Камелия Бончева.

Влак пътува 12 часа от София 
до Бургас

Бърз влак от София за Бургас е 
пътувал над 12 часа миналия петък, 
съобщи bТВ. До този своеобразен 

рекорд се е стигнало, след като компози-
цията няколко пъти спирала за ремонт. 
Проблемите започнали минути след като 
влакът потеглил от Централна гара в София. 
Още на Подуяне се повредили спирачки на 
вагон, а в Пловдив спрели, за да сменят ло-
комотив, но това не станало. В Стара Загора 

пак спрели за смяна на локомотив, но отново не могли да намерят резервен. На 
една селска гара все пак го сменили, но и новият локомотив бързо се повредил.

Докато пътническите вагони са подменяни няколко пъти през последните 20 
години, макар и с ремонтирани втора ръка от Германия, локомотивите в БДЖ 
не са сменяни още от времената на Тодор Живков. Последните са купени от 
Румъния през 1988 г.

Мъж уби трима души 
заради имот
Мъж влетя в къща в Ябланица с ловна 

пушка и пистолет и простреля чети-
рима души, съобщиха от МВР. Трима 

са починали, а 42-годишна жена е с опасност 
за живота.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта 
около 22,30 ч. BG. Нападателят е 73-годиш-
ният Г.П. от село Манаселска река, община 
Правец, притежаващ швейцарско граждан-
ство. Той нахлул в къщата, започнал да се цели на месо. От полицията уточниха, 
че нападателят е стрелял по семейството на сестра си. Жертвите са племенни-
кът му, неговият син и самата сестра. Ранената жена пък е съпруга на единия от 
убитите. Причината за инцидента е спор за имот между нападателя и сестра му.

Политиците ни с най-ниско ниво 
на английски в Европа

Българските политици са на едно 
от последните места в Европа по 
владеене на английски език, отчете 

директорът на центъра за езиково обучение 
"Интернешънъл хаус София" Саймън Харис. 
След 10 години опит в преподаването на 
английски на политици от цял свят Харис е 
учуден от нивото на езикова подготовка на 
нашия политическия елит.

"Когато политиците не говорят свобод-
но даден език, те често изпускат чудесни възможности за съвместна работа, 
защото не улавят нюансите в разговора, остроумните фрази и възможността 
лесно да се интегрират при неформални срещи с техни колеги", казва Харис. 
От школата твърдят още, че политиците, а и българите като цяло най-често не 
могат да направят разлика между думите hear и listen, които означават съответ-
но чувам и слушам.



Класова 
война

Големият ми син се загледа 
в обявата, с която един от 
местните супермаркети 
набираше работна ръка, 
и ме попита дали да си 
подаде документите. Беше 

миналата събота и магазинът откро-
вено признаваше, че спешно търси 
да замени персонала, който всеки 
момент щеше да излиза в стачка. 
Общо три вериги супермаркети в 
Калифорния бяха на ръба на трудо-
вия конфликт миналия уикенд, след 
като профсъюзите не успяваха да се 
разберат с работодателите за заплати 
и осигуровки.

„Не, казах на сина ми, недей да 
започваш трудовия си път, като пре-
газиш някой друг.“ Добавих нещо в 
дух, че стачките трябва да се уважават 
и хората, които продават труда си, 
трябва да са солидарни, ако искаме да 
имаме някаква тежест пред работо-
дателите. Нямам представа откъде се 
взе у мен този интелигентски хъс за 
единен фронт с пролетариата – може 
би моментът е революционен.

Елементи от борбата между труда 
и капитала, фетишизирана от Маркс, 
могат да бъдат открити и в държава 
като САЩ. Само дето по непредвидено 
от класиците обстоятелство тук трудът 
откровено мечтае да стане капитал. 
Писал съм за тази особеност на аме-
риканската масова психология, която 
не позволява директно присаждане на 
европейските егалитарни идеи. Зато-
ва, когато президентът Обама тропна 
с крак в понеделник и заяви, че ще 
вдигне данъците на най-богатите, за 
да събере още 1.5 трилиона долара 
през следващите 10 години, реакциите 
не бяха еднозначни.

Левицата аплодира с „Най-после!“ 
Десницата (републиканците) нападна 
президента с обвинението, че започ-
вал „класова война“. Би могло да се 
спори доста относно това кой е раз-
палил този конфликт, ако има такъв 
изобщо. Миналата седмица например 
излезе доклад, че бедността в САЩ е 
обхванала рекордно голяма част от 
населението, най-високият процент 
от 1993 г. насам (15.1%), с особено 
подчертано обедняване през послед-
ното десетилетие. А не е ли фрапиращ 
фактът, че съотношението между 
средната заплата на работниците и 
топ мениджърите в американските 
компании от 1 към 22 през 1950 г., и 
1 към 122 през 1990 г. е стигнало до 
1 към 550 миналата година, навръх 

кризата? Това са официални статисти-
чески данни, показващи как средната 
класа в САЩ се топи. Доста е писано 
по въпроса, че когато ножицата в едно 
общество се разтвори твърде много, 
бързо става зле за всички – и за добру-
ващите, и за мизерстващите.

Самият президент каза, че соли-
дарното споделяне на трудностите 
на момента е въпрос на елементарна 
справедливост и проста математика, 
а не призив към класова война. Той 
обеща да приложи т.нар. принцип 
на Бъфет (на името на ултрабогатия 
инвеститор Уорън Бъфет, за когото 
писах преди няколко седмици), спо-
ред който не може данъчната ставка 
на милиардера да е по-ниска от тази 
на секретарката му. Обама не обяс-
ни точно по колко кожи ще дере от 
богаташите. Единственото конкретно 
нещо, което президентът каза, бе, че 
планира отмяна на облекченията за 
онези, които правят повече от 250 хил. 
долара годишно, въведени по време-
то на Буш. Това – според експертни 
мнения в медиите тук – ще докара до-
пълнително към 800 милиарда долара 
на бюджета. Не е съвсем ясно откъде 
ще дойдат останалите средства.

Републиканците са решени да 
стоят на живот и смърт срещу всяко 
увеличение на данъците, дори и то да 
възстановява де факто положението 
отпреди Буш. Като ги слуша, образо-
ван човек се замисля дали по-край-
ните сред тях всъщност не вярват 
единствено в т.нар. ефект на Матей 
(Matthew’s Еffect). Това е понятие от 
социологията, което идва директно 
от следния евангелски цитат: „Защото 
на всекиго, който има, ще се даде и 
той ще има изобилие; а от този, който 
няма, от него ще се отнеме и това, 
което има.“ (Матей 25:29).

Малко преди речта на Обама в 
понеделник стана ясно, че стачката 
ще се размине, понеже синдикатите и 
собствениците на веригите магазини 
се разбраха в последния момент за 
нов тригодишен договор. Така синът 
ми си остана безработен студент с 
чиста съвест. Аз пък се чудя как да 
забогатея бързо, за да прескоча към 
печелившата страна, преди да започне 
истинската класова война.

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



КАЗАНА ДУМА
„Хан Кубрат извикал синовете си и им казал: „Синове мои, бях събрал за вас едни пръчки да ви демонстрирам нещо, обаче минал Деян Неделчев и ги събрал всичките.“„Хан Кубрат извикал сино-вете си и им казал: „Синове мои, бях събрал за вас едни пръчки да ви демонстрирам нещо, обаче минал Деян Неделчев и ги събрал всичките.“

„Никой не може от един 
крокодил да направи красива 
жена.“

Пластичният хирург д-р Нико-
лай Георгиев

“Докато някои пазят линия, аз спазвам 
окръжност.”

Иван Тенев, бивш съпруг на Кристина Дими-
трова, по-известен като Агент Тенев

едни пръчки да ви демонстрирам нещо, обаче минал Деян Неделчев и ги събрал всичките.“

трова, по-известен като Агент Тенев

„Моето семейство, 
откакто се помня, картофи 

не е купувало - ние си ги 
садим, копаем, вадим и 
до плод и зеленчука не 

ходим.”
Бойко Борисов

„Когато бях малко момче ми се казваше, че звездата от Партийния дом 
е над 5 метра и е изцяло от рубин, но като повече комунистически неща 
се оказа, че реалността е друга – звездата е доста малка и не е от рубин, 
а от стъкло.”

Министърът на културата Вежди Рашидов при откриването на Музея на со-
циалистическото изкуство
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За първи път в 
България „Нова 
телевизия“ пуска 
риалити формат, 

посветен на ежедневието 
на полицаите, техните 
истински човешки съдби и 
истории. Това ще се случи 
на 30 септември от 22.30 
(BG) в документалното 
риалити „Градски ченгета”, 
което можете да гледате 
и на запис в удобно за вас 
време от TRIO Television. 
В рамките на половин час 

поредицата ще предлага 
среща с реални исто-
рии, шокиращи казуси, 
мащабни акции и запле-
тени разследвания и ще 
въвлича във вълнуващото 
ежедневие на служители-
те на МВР. Всеки епизод 
е по динамични случаи, 
заснети в реална обстанов-
ка, по време на нощните 
дежурства на патрулните 
полицаи в София. Главните 
действащи лица са именно 
градските ченгета, които 

Всеки делничен ден 
от 10.00 (BG)

„Преди обед“
с водещ Елена Розберг.

Петък, 12:30 (BG)

“Психотерапия“
Драма, комедия с Джак 
Никълсън. САЩ 2003

Четвъртък, 22:00 (BG)

„След утрешният ден“
Екшън, трилър, фантас-
тика. САЩ 2004

Сряда, 20:00 (BG)

“Отново на седемнайсет“
Комедия, фентъзи. САЩ 
2001

Тръгва “Градски ченгета” – 
първото полицейско 
риалити в България

Кадър от “Градски ченгета”
се сблъскват със семейни 
скандали, побои, пиянски 
свади, наркотици, органи-
зирани грабежи, арести... и 
всичко това пред обектива 
на камерата и за първи път 
– толкова близо до зрители-
те. „Градски ченгета” обаче 
няма да бъде предаване 

само за полицията и прес-
тъпността. Зрителите за 
първи път ще опознаят по-
лицаите и в друга светлина... 
Те ще видят отблизо техния 
личен живот, ще разберат 
как се отразява професията 
им в семейството и личните 
им взаимоотношения.
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Рускини 
и ирландки 
налитат на 
БГ фермери

Рускини и ирландки се натискат да участват в 
българското риалити шоу „Фермер търси жена”, 
разкри неговата водеща Александра Сър-
чаджиева. Форматът стартира на 29 септември 

от 20.00 ч. (BG) по „Нова тв“ или on demand от TRIO 
Television. 

„Не съм виждала толкова много жени, които са не-
търпеливи да станат фермерски съпруги. За българките 
го приемам за нормално. Но когато се получиха писма 
и от дами от Русия и Ирландия, целият екип останахме 
силно изненадани. Сред кандидат-булките има жени с 
доста сериозни професии - адвокати, лекари”, обяснява 
Александра. 

„Много от момичетата бяха доста стреснати от дейст-
вителността, защото нямаха точно такава представа за 
живота на село.” Самата Александра взела дейно учас-
тие в шоуто - доила крави, ринала тор, карала трактор.

Водещата язди кон

След рехавия старт миналата неделя музикални-
ят формат на „Нова тв“ X Factor, слабо увели-
чава аудиторията си, достигайки до 19.5% дял 
в четвъртък и 18.8.% със сборния си епизод 

в събота, излъчен между 14 и 16 часа (BG). Зрителите 
на шоуто все още остават около една трета от тези на 
конкурентния формат “Гласът на България”. Изглежда 
обаче, че X Factor се радва на значително по-стабилен 
интерес в интернет.  Клипове от предаването ежедневно 
окупират класацията за най-гледани видеа във V-box7, 
често съставлявайки над 40% от нея. Големият пробив 
на шоуто се оказа публикуването на изпълнение от пре-
даването в официалния “Фейсбук” сайт на групата Hurts. 
14-годишният певец Богомил Бонев, излъчен в петък, 
който изпълнява песен на групата, е на път да измести 
класиката Кен Лий като единствен световен хит, излъчен 
в българско шоу. Гледайте и новите епизоди на X Factor 
от понеделник до петък в 20.00 (BG) или в удобно за вас 
време от TRIO Television.

X Factor трупа 
зрители, залага и 
на интернет фенове

Петък, 17:30 (BG)

“Доктор Дулитъл 2“
Комедия с Еди Мърфи. 
САЩ 2001

Петък, 22:00 (BG)

„Черна зора“
Екшън със Стивън Сегал. 
САЩ 2005

Петък, 20:00 (BG)

“Мъж за милиони“
Романтична комедия с 
Марая Кери, Брук Шилдс 
и др

Петък, 15:15 (BG)

„Поведение на модел“
Комедия с  Джъстин 
Тимберлейк
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БНТ раздвижва сутрешните 
часове

Отлагат „Стъклен дом“ заради 
Стефан Данаилов

С две съвсем нови предавания стартираха от 
тази седмица промените в програмната схема 
на БНТ. Програмите са подведени под общото 
мото „БНТ променя вашата сутрин“. В поне-

делник от 10.15 (BG) бе премиерата на “Денят отблизо” 
– двучасово предаване с водещи Мира Добрева и Мария 
Андонова. С него БНТ се изправи в сериозна конкурен-
ция с новото заглавие на Би Ти Ви – “Преди обед”, както 
и с утвърденото “На кафе”, водено от Гала по „Нова тв“. 
От обществената телевизия обещават и нов сутрешен 
блок тази събота от 9.00 часа (BG). Той е предвиден като 
семейно предаване с водещи Асен Григоров и Сиби-
на Кръстева. Можете да го гледате и на запис от TRIO 
Television. Асен Григоров ще е водещ на нов сутрешен блок по БНТ

Заснетите вече епизоди от сериала „Стъклен дом“ ще започнат да 
се излъчват по Би Ти Ви в понеделника след евентуалния балотаж 
на изборите за президент на България. Това съобщи актьорът 
Стефан Данаилов, кандидат за президент на БСП, който изпълня-

ва водещата роля на Димитър Касабов в поредицата. Решението за отла-
гане на началната дата за излъчване на сезона е взето от ръководството 
на Би Ти Ви, за да не се нарушава по никакъв начин изборното законода-
телство. Макар че Данаилов участва в един художествен филм, честата 
му поява в период на политическа агитация покрай президентския вот 
би могла да се изтълкува като пропаганда за неговата кандидатура, са 
мотивите на телевизионното ръководство. Така че – очаквайте “Стъклен 
дом” в началото на ноември в праймтайма или в удобно за вас време от 
TRIO Television.

Събота, 20:00 (BG)

“Посейдон“
Екшън, приключенски, 
драма, трилър. САЩ 2006

Събота, 18:00 (BG)

„Защитникът“
Екшън с Долф Лундгрен. 
САЩ 2004

Събота, 19:30 (BG)

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

Събота, 17:00 (BG)

„Арсенал - Болтън“
Мач от английската Ви-
сша лига- директно



Телевизията обикно-
вено се интересува 
от героите и събити-
ята на деня. Рядко тя 
поглежда 
в мина-

лото или в историята. 
Още по-рядко, когато го 
прави, създава сериал, 
който успява да впечатли 
едновременно и публика-
та, и критиците. Boardwalk 
Empire на HBO („Престъп-
на империя”) обаче успява 
да постигне този рядък 
баланс. Вероятно заради 
вниманието към детайла. 
Или пък заради нещо дру-
го. „Действието се развива 
преди почти 100 години, 
но се усеща като днес.  
Хората на „Уолстрийт” 
си играят на рулетка, 
корупцията е във високите 
етажи на властта, престъпленията и 
грехът са част от ежедневието ни”, 
ми казва главният сценарист Терънс 
Уинтър (известен с друга продукция 
на HBO - The Sopranos („Семейство 
Сопрано”). 

Ако още не сте гледали този 
сериал, накратко това е историята 
на Атлантик сити – градче в южната 
част на щата Ню Джърси, известно 
като място за хазарт и разврат – от 
20-те години до днес. Това е място, 
където правилата не важат. Без-
спорният управник на Атлантик 
сити е общинският ковчежник Инок 
Томпсън, по прякор Нъки (в ролята 
Стив Бушеми), човек, поравно по-
литик и гангстер, възприел еднакво 
уютно и двете си роли.  Сюжетът 
разказва за преплитането на власт 
и престъпление, морален упадък и 

мафиотско достойнство по времето 
на сухия режим в САЩ.

И ако в първия сезон видяхме 
героите в техните престъпни роли, 
във втория ще научим повече за тях 
самите. ”Сега нашите образи ще раз-
крият повече за това, което ги прави 
такива каквито са, кое от тяхното 
минало ги кара да реагират по оп-
ределен начин в дадена ситуация”, 
обяснява британската актриса Кели 
Макдоналд, която играе ролята на 
Маргарет – метресата на корум-
пирания Нъки. Тя ми споделя, че 
в този сезон жените ще играят по-
голяма роля. „Ще има акцент върху 

семействата. Моята героиня вече 
свиква с лукса и парите, които Нъки 
й осигурява. Но има моменти на 
вътрешна борба и никога не знаеш 
как ще реагира тя в даден момент. 
Маргарет много бързо забравя 
миналото си, откъде е тръгнала, 
но то е част от нея, от това, което я 
прави такава, каквато е”, обяснява 
Кели Макдоналд, внимателна да не 
издаде сюжетната линия.

В първия епизод на втория сезон, 
който беше показан пред избрани 
журналисти от цял свят, виждаме 
първите сигнали за проблеми пред 
Нъки. Той е прицел на разследване 
за търговия с гласове (колко позна-
то и актуално днес!). Но някои от 
най-близките му хора ще се обърнат 
срещу него, дори и брат му Илай (в 
ролята Шиа Уингъм). „В този сезон 

Илай се учи как да бъде лидер, как 
да излезе от сянката на могъщия си, 
влиятелен брат”, казва Шиа Уингъм 
и добавя, че тази роля не му е никак 
далечна. „На мен са ми познати 
сложните чувства на любов, ярост, 
ревност и преданост към брат, 
който е умен и влиятелен, защото аз 
имам такъв.” 

В сезон 2 на Boardwalk Empire 
всички ще искат парче от бизнеса 
на Нъки. Сред героите на филма 
са реални исторически фигури 
като гангстерите Лъки Лучано, Ал 
Капоне, Арнолд Родстийн. Именно 
тази смесица от измислени герои, 
реални лица и събития носят силна-
та достоверност и реалистичност на 
сериала. 

За да бъде внушението още по-
силно, на снимачната площадка в 
Бруклин е построено 91-метрово 
копие на главната улица на Атлан-
тик сити (Boardwalk, от където идва 
и името на сериала). ”Когато първо 
дадох сериала на HBO, си помислих, 
че те ще кажат – хубав текст, но 
няма как да го направим”, разказва 
сценаристът Терънс Уинтър. „Но 
точно това е хубавото на телеви-
зия като HBO – не ти се месят и те 
оставят да работиш.” Само тази част 
от декора е струвала над 5 мили-
она долара. Режисьор на пилотния 
епизод е гениалният 

Мартин 
Скорсезе, който 
в неделя получи 

и наградата 
„Еми” 

за това (той вече има режисьор-
ски „Оскар”). „Ние разглеждаме 
Boardwalk Empire като филм, един 
много дълъг филм”, каза той, след 
като получи статуетката. Според 
режисьора правенето на такъв 
сериал дава възможност за пове-
че свобода и пространство да се 
развият историите и характерите на 
героите. „Може да направиш нещо 
наистина изключително.” Макар и 
да не е на снимачната площадка, 

присъствието му се усеща посто-
янно. „Не променяме нито една 
дума, нито един препинателен знак, 
пълен или непълен член”, казва 
актьорът Шиа Уингъм.  „Работата 
с него беше повече като филм и 
по-малко като сериал. Той е много 
взискателен, но научаваш страшно 
много”, отбелязва и Кели Макдо-
налд, чиято героиня Маргарет ще 
играе по-сериозна роля в новия 
сезон. Пилотният епизод струва на 
НВО рекордните 18 милиона дола-
ра. Макар и зает с други проекти, 
Скорсезе не пропуска редовно да 
дава своите бележки и по този. „Той 
чете всеки сценарий, гледа суро-
вия монтаж”, разказва сценаристът 
Терънс Уинтър. „И помни в-с-и-ч-к-о. 
Бях му дал наскоро един епизод, 
където разместих поредността на 
две сцени. Той беше гледал първия 
вариант преди 3-4 месеца и веднага 
забеляза разместването и ме пита 
за това. Надявам се, че в бъдеще 
Марти ще режисира поне още един 
епизод”, казва Уинтър. 

Очевидно е,че НВО не са щади-
ли средства, за да възпроизведат 
в детайли атмосферата на 20-те 
години на миналия век в Америка – 
от декора до дрехите и прическите. 
Boardwalk Empire всъщност получи 

още 7 награди „Еми” тази година в 
различни категории. Но най-важно-
то си остава убедителната игра на 
актьорите. „Подготовка, подготовка, 
подготовка”, така определя работата 

си преди всеки епизод Шиа Уингъм. 
Неговият герой е брат на Нъки и 
основно базиран на реална личност 
с малки допълнения от сценари-
стите. „Никога няма да пренапиша 
историята, но ще я използвам като 
рамка за героите в сериала”, обяс-
нява подхода си към сюжета Терънс 
Уинтър.

„За да се подготвя за ролята на 
Лъки Лучано, изчетох всичко, писа-
но за него, документите по делото 
му във ФБР, всичко”, разказва ми 
актьорът Винсент Пиаца. „Аз живея 
в същата част на Ню Йорк като Лъки 
Лучано и се разхождам в неговия 
квартал, по неговите улици – домът 
му все още е там.” Винсент Пиаца 
дотолкова се е вживял в ролята на 
прочутия гангстер, че дори помага 
на сценаристите по-добре и досто-
верно да изградят героя му. „Поня-
кога има моменти, в които истори-
ческите факти не работят за мен, но 
не ги променям. Веднъж имаше пе-
сен, която страшно пасваше на една 
сцена, но самата песен е излязла 
няколко години по-късно от дейст-
вието в сцената и я заменихме.” Това 
внимание и към най-малкия детайл 
определено прави Boardwalk Empire 
шедьовър, както често е определян 
от критиците. И макар за някои 

действието да се развива малко бав-
но, удоволствието остава именно 
заради детайлите и историческата 
правдивост с всичките й препратки 
към днешното ежедневие.

Престъпно добра империя на телевизионното кино
Сериалът на HBO Boardwalk Empire печели с реалистичност и актуален сюжет за власт, пари, корупция и грях

Мартин Скорсезе получи първата си награда „Еми” именно 
за работата си по boardwalk empire

boardwalk empire – власт, корупция и грях през 20-те години на миналия век в Атлантик сити

Ню Йорк

Снимка: Ройтерс

ЯсеН дараков
yasen@bg-voice.com



си преди всеки епизод Шиа Уингъм. 
Неговият герой е брат на Нъки и 
основно базиран на реална личност 
с малки допълнения от сценари-
стите. „Никога няма да пренапиша 
историята, но ще я използвам като 
рамка за героите в сериала”, обяс-
нява подхода си към сюжета Терънс 
Уинтър.

„За да се подготвя за ролята на 
Лъки Лучано, изчетох всичко, писа-
но за него, документите по делото 
му във ФБР, всичко”, разказва ми 
актьорът Винсент Пиаца. „Аз живея 
в същата част на Ню Йорк като Лъки 
Лучано и се разхождам в неговия 
квартал, по неговите улици – домът 
му все още е там.” Винсент Пиаца 
дотолкова се е вживял в ролята на 
прочутия гангстер, че дори помага 
на сценаристите по-добре и досто-
верно да изградят героя му. „Поня-
кога има моменти, в които истори-
ческите факти не работят за мен, но 
не ги променям. Веднъж имаше пе-
сен, която страшно пасваше на една 
сцена, но самата песен е излязла 
няколко години по-късно от дейст-
вието в сцената и я заменихме.” Това 
внимание и към най-малкия детайл 
определено прави Boardwalk Empire 
шедьовър, както често е определян 
от критиците. И макар за някои 

действието да се развива малко бав-
но, удоволствието остава именно 
заради детайлите и историческата 
правдивост с всичките й препратки 
към днешното ежедневие.

Престъпно добра империя на телевизионното кино
Сериалът на HBO Boardwalk Empire печели с реалистичност и актуален сюжет за власт, пари, корупция и грях

Mad men (AMc) и Modern Family (Abc) са безспорните победи-
тели на 63-ата церемония по връчването на наградите "Еми" за 
праймтайм предавания, след като бяха отличени съответно за 
най-добър драматичен и най-добър комедиен сериал. 
Това е четвъртата статуетка за Mad Man в тази категория. Но 
драмата не успя да спечели наградите в актьорските категории, 
в които кандидатстваше, с ролите на Джон Хам и Елизабет Мос. 
За най-добър актьор в драматичен сериал бе обявен Кайл Чан-
длър (Friday Night Lights/Nbc), а за най-добра актриса в драма-
тичен сериал – Джулиана Маргулис (The good wife/Abc).
На церемонията изненадващо се появи Чарли Шийн, който бе 
уволнен от сериала "Двама мъже и половина", защото нагруби 
продуцентите му. Шийн, който бе заменен от Аштън Къчър в 
"Двама мъже и половина", връчи наградата за най-добър ак-
тьор в комедиен сериал, която той нарече „моята стара катего-
рия”. ”Искам да кажа на всички хора, които работят в "Двама  
мъже и половина", че от цялото си сърце им желая всичко 
хубаво за новия сезон”, каза той. 
За ролята си в big bang Theory (cbS) Джим Парсънс за втора 
поредна година получи "Еми" за най-добър актьор в комедиен 
сериал, а за ролята си в Mike and Molly (cbs) Мелиса Маккарти 
грабна приза за най-добра актриса в комедиен сериал.
Modern Family на Abc пък за втора поредна година бе отличен в 
категорията най-добър комедиен сериал. 
Големият губещ на церемонията е Mildred Pierce  (Hbo), който 
бе с най-много номинации – 21, но в категорията най-добър 
минисериал бе победен от Downtown Abbey.
Мартин Скорсезе спечели първата си награда "Еми" – той бе 
отличен за най-добър режисьор на драматичен сериал за 
boardwalk empire.

Mad men и Modern Family отличници на „Еми”
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Неделя, 22:30 (BG)

„Междузвездни войни. 
Епизод 3  Отмъщението 
на ситите“
Фантастика 

Неделя и понеделник, 
01:00 (BG)

„Дейвид Копърфийлд – 
мини сериал , част 1 и 2“
Драма, биографичен

Събота, 22:30 (BG)

“Селена“
Драма, музикален, био-
гарфичен С Дженифър 
Лопес.

Събота, 22:00 (BG))

„Изгубено бъдеще“
Екшън, приключенски, 
фантастика.

Неделя, 18:00 (BG)

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

Неделя, 20:00 (BG)

„Умиротворителят“
Екшън, комедия с Ви 
Дизел

Неделя, 22:20 (BG)

„Терминалът“
Драма с Том Ханкс

Събота, 23:55 (BG)

„40 годишният 
девственик“
Комедия със Стив Карел

Иван и Андрей вече свалят килограми за новия тв сезон

Иван и Андрей разбити от 
спорт в новото си 
шоу

Новото шоу на 
Иван и Андрей 
ще стартира 
след една сед-

мица като част от новия тв 
сезон на Nova. На сайта на 
канала във „Фейсбук“ бяха 
качени и първите снимки 
от проекта. Според 
тях мнозина от 5000-те 
хиляди зрители, които са 
решили да отправят към 
двамата различни пре-

дизвикателства, са решили 
да ги вкарат във форма. 
Футболни срещи, фитнес и 
състезание на джаги са част 

от изискващите калориен 
разход изпитания, пред ко-
ито опосумите се изправят. 
Очаквайте “Разбий Иван и 

Андрей” от 27.10 в най-
гледаното време по „Нова 
телевизия“ или on demand 
от TRIO Television.



WWW.AUTOSMOVING.COM

847.321.9295
JOB@MONTWAY.COM

На 22 септември 
България чества едно 
значимо събитие от 
новата си история. На 
тази дата през 1908 
г. страната обявява 

своята независимост. Макар и офици-
ално освободена през 1878 г., Берлин-
ският договор определя Княжество 
България като васално на Османската 
империя, а Южна България под името 
Източна Румелия получава администра-
тивна автономия, но остава под поли-
тическата и военната власт на султана. 
Това спъва стопанското развитие на 
българите и ограничава възможностите 
на новата държава в международните 
отношения. Мирните споразумения за-
дължават българското княжество да се 
съобразява с режима на капитулациите, 
наложени от Великите сили на Осман-
ската империя, който налага преферен-
циален внос на европейските промиш-
лени стоки и обрича развитието на 
българското вътрешно производство. 
Затова след постигането на Съедине-
нието на Източна Румелия с Княжество 
България усилията на българския поли-
тически елит се насочват към

обявяване на 

независимост
В началото на ХХ век упра-

вляващата класа виждат бла-
гоприятна почва за подобно 
действие. По това време 
великите сили имат по-нало-
жителни дела за решаване 
- действията на Австро-Унга-
рия, която анексира Босна и 
Херцеговина, спор за Мароко 
между Франция и Герма-
ния, а през лятото на 1908 
г. е извършен младотурски 
реформистки преврат.

На този фон на 22 септември 1908 г. 
в черквата "Св. 40 мъченици" в старата 
българска столица Велико Търново със 
специален манифест е  обявена Неза-
висимостта на България, а княз Ферди-
нанд приема титлата цар на България. 
Отслужен е молебен за благоденстви-
ето на българската държава. След това 
министър-председателят Александър 
Малинов прочита отново манифеста 
на историческия хълм Царевец пред 
събралото се хилядно множество. На 
заплахите с война от страна на Осман-
ската империя България отговаря с 
военна мобилизация и същевременно 
декларира готовност за мирно уреж-

дане. 
С помощта на Русия е постигнато 

споразумение по възникналите

тежки финансови 
проблеми

Подписани са Руско-турски протокол 
(1909), Българско-турски протокол 
(1909) и Руско-български протокол 
(1909). Според тях Русия опрощава на 
Турция военните й задължения, оста-
нали още от войната от 1877-1878 г., 
Турция се отказва от всякакви финан-
сови претенции към България, Бълга-
рия се задължава да изплати на Русия в 
срок от 75 години 82 млн. франка. Това 

улеснява признаването на независи-
мостта - Турция, а след нея и Великите 
сили го правят в рамките само на един 
месец - април 1909 г. С провъзгласява-
нето на независимостта на България се 
издига международният авторитет на 
страната и тя се превръща в равноп-
равна на другите европейски държави.

Тази година празникът ще мине 
под знака на предстоящите избори. 
Очаква се участващите в тях кандидати 
за президенти, а също и за кметове 
да не пропуснат възможността да си 
направят реклама на фона на героич-
ните дела на своите предшественици 
от не толкова далечното минало на 
България.

Отбелязваме 103 години от 
окончателното скъсване 
с Османската империя

Фердинанд i Български малко след като е обявил независимостта на България

Сн.: Lostbulgaria.com
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1. Джаред Хехт

24-годишният Хехт и колегата му 
Стийв Марточи създадоха приложени-
ето за групово изпращане на мобилни 
съобщения GroupMe. Само около 
година след стартирането си  GroupMe 
беше продадена на Skype за $80 мили-
она.

2. Уил Пенг

Пенг е на 22 години, но вече е вен-
чър капиталист в компанията Raptor 
Ventures. Преди това той беше проду-
ктов дизайнер на услуги като Drop.io 
и подобната на Twitter Hot Potato – и 
двете сега са собственост на Facebook.

3. Дан Лий

Лий и колегата му Бен Макийн за-
рязват Уолстрийт, за да се посветят на 
новата си компания Savored. 25-годиш-
ният предприемач успя наскоро да 
осигури $3 милиона инвестиции към 
фирмата си, която се занимава с пред-
лагане на промоции в ресторанти.

4. Кристина Какиопо 

25-годишната Какиопо е анализатор 
към фирмата на Фред Уилсън Union 
Square Ventures, която носи името на 
вече станалия известен с технологич-
ните си офиси район Union Square. 
Какиопо е завършила „Станфорд“ и е 
работила за Google.

5. Алекс Годин

Алекс е само на 17 години и вече 
има собствена фирма – така нарече-
ната Dispatch. Годин успял да се научи 
да програмира само за седем дни по 
време на една зимна ваканция.

6. Дейвид Карп 

Карп е 25-годишният създател на 
набиращата все повече и повече 
популярност услуга за микроблогинг 
Tumblr. Анализаторите смятат, че скоро 
компанията му ще се оценява на $800 
милиона.

7. Лорън Лето
24-годишната бизнес дама е осно-

вател на фирмата Texts from Last Night, 
а в момента ръководи услугата Bnter, 
която ви позволява да съхранявате 
любими ваши разговори с приятели.

8. Алексис Триън

Триън е на по-малко от 25 години, ко-
гато работи като мениджър в American 
Express. Тя обаче се отказва 1от поста 
си и заедно с приятеля си основава 
Artsicle – компания, която се занимава 
с отдаване под наем на произведения 
на изкуството

Ню Йорк постепенно се превръ-
ща в международен център на 
технологиите. Редица анализа-
тори на пазара наричат големия 
град Новата Силиконова долина. 
И действително, районът на 

Манхатън бавно, но сигурно се изпълва с млади и 
амбициозни технологични фирми.

Не само тези компании са млади, млади са и 
техните ръководители. Трябва само да си помислим 
за изпълнителния директор на Facebook Марк Зу-
кърбърг, за да се уверим, че бъдещето на интернет 

услугите зависи главно от младите и талантливи 
предприемачи, които току-що са напуснали уни-
верситета. Ето 8-те най-обещаващи сред тях в една 
класация на BusinessInsider.com.

Осемте най-обещаващи 
предприемачи под 25 години



 Като на
 кино: 
US моряк 
намери 
писмо в 
бутилка, 
пратено от 
Япония

Писмо в бутилка. Това 
намери случайно, 
докато почистваше 
един от плажовете на 
Хавай, американски-
ят матрос старшина 

Джон Мур, съобщиха агенциите. В сря-
да, 14 септември, той и негови колеги 
правели уборка на плажа на остров 
Кауаи, Хавай, по повод предстоящия 
Световен ден за чисти брегове. В един 
момент погледът на старшината бил 
привлечен от шише, което свободно 
си плувало в морето. Той го помислил 
за поредния боклук, който трябва да 
сложи в чувала. Но видял, че шишето 
съдържа лист хартия с някакъв текст.

Когато го извадил, разбрал, че това 
всъщност е писмо, написано още през 
март 2006 г. от шестокласника Саки 
Арикава от Кагошима, Япония. Освен 
послание към случайния човек, който 
ще открие писмото, бутилката съдържа-
ла и характерните за Япония оригами, 
както и фотос на автора в компанията 
на негови съученици.

Точно както се случва във филмите, 
случайно се оказало, че хавайският 
моряк някога е живял в Япония и по-
знавал йероглифите от азбуката кандзи, 
на която била написана част от текста. 
А всъщност писмото си Саки решил 
да отправи, защото през онази година 
завършил начално училище и много 
искал да го сподели с някой непознат 
по оригинален начин. В края на текста 
все пак имало няколко реда и на ан-
глийски – момчето се надявало, че този, 
който намери бутилката, ще му изпрати 
отговор когато и да е.

Старшина Мур е обещал, че ще 
изпълни молбата му и ще изпрати не 
едно, а две писма – до Саки, както и до 
училището, където той е учил. Но за 
да е всичко като по холивудски, Джон 
Мур е цитиран от агенциите да казва, 
че тъкмо му предстояло и плаване до 
Япония, където живеели майка му и 
съпругата му и където се надявал дори 
да се срещне с вече поотрасналия Саки 
Арикава.

Старшина Мур оглежда находката



Netflix клонира бизнеса си google пусна 
мобилен 
портфейлNetflix реши да раз-

дели досегашния 
си бизнес, оповести 
Рийд Хейстингс - 

главният изпълнителен дирек-
тор на компанията, предлагаща 
DVD по пощата. Образуват се 
две различни компании, като 
първата ще се нарича Qwikster 
и ще се занимава основно с 
реализиране на DVD. А втората 
поема продажбите на стрий-
минг видео. Хейстингс оправда 
решението с това, че хората му започнали все по-ясно да осъзнават, че DVD по пощата и видеострийминг 
са два кардинално различни бизнеса. Те реализират два различни модела на приходи и разходи и трябва 
да се маркетират по различен начин. Според него името Qwikster е точно на мястото си, защото навява 
асоциации с “бърза доставка”.

Същевременно Хейстингс изрази съжаление от начина, по който потребителите са реагирали на не-
отдавнашното увеличение на цените, което Netflix е направила. Той съзнава, че това е отблъснало много 
клиенти.

Техноло-
гичната 
ком-
пания 

Google активира в 
понеделник услу-
гата си за безкон-
тактни плащания 
Wallet. В момента 
от нея могат да се 
възползват само потребителите на US мобилния 
оператор Sprint, които притежават телефони 
Nexus S. Основен партньор на Google Wallet е 
MasterCard, но от технологичния гигант обявиха 
планове в най-скоро време да включат и кредит-
ните карти Visa, American Express и Discover.

 С пускането на услугата Google изпревари 
подобно начинание, наречено Isis, което е 
започнато от щатските мобилни оператори AT&T, 
T-Mobile и Verizon. Тестовете на Isis най-вероятно 
ще започнат следващото лято, но в понеделник 
собствениците на Nexus S получиха съобщения 
на телефоните си, че вече могат да правят мо-
билни разплащания.

 Новото приложение се свързва с NFC (Near 
Field Communication) чип в телефона. Технологи-
ята позволява пренос на данни на къси разсто-
яния (подобно на Bluetooth) и дава възможност 
на апарата да осъществи плащане само с доб-
лижаване на телефона до четец в магазина. За 
целта обаче и магазините трябва да са оборудва-
ни с необходимата технология.

 Очаква се услугата да стане достъпна и за 
европейските потребители през 2012. Те трябва 
да разполагат с кредитна карта Citi MasterCard 
или Google prepaid, за да плащат през Wallet. 
Телефоните им ще работят с MasterCard PayPass 
устройства, от които има повече от 120 000 в 
САЩ и над 300 000 по света. От Visa побърза-
ха да обявят още в понеделник, че са дали на 
Google лиценз за използване на технологията 
Visa payWave, която е подобна на PayPass и се 
използва от стотици хиляди търговци по света. 
Google си партнира и с големи търговци като 
Bloomingdale’s, Macy’s и Subway, където компа-
нията иска те да инсталират устройства от ново 
поколение, които работят с NFC чипове.

Windows без прозорци?
Дългоочакваният Windows 8 няма да си 

прилича много с предшественика му, 
стана ясно след поредното представяне 
на операционната система, този път на 

конференцията Windows Build миналата седмица. 
Началната лента на новия Windows е същата като на 
този от 7-а версия, но както можаха да видят хората 
на конференцията в Анахайм, Калифорния, всички 

прилики свършват дотам.
Новата система има интерфейс, изцяло предназ-

начен за сензорни екрани, т.е. софтуерът е предим-
но за таблети, което премахва нуждата от „прозор-
ците”, характерни за Windows. Новият интерфейс, 
наречен „Метро”, прилича повече на операционната 
система Windows Phone – стартовият екран много 
прилича на менютата в смартфонитe.

Управлението 
е направено за 
провлачване на 
пръст по менюто, 
макар че можете да 
използвате и миш-
ката, и стрелките от 
клавиатурата. Това 
според експерти от 
бранша е бъде-
щето на Microsoft 
Windows оттук ната-
тък. Макар визията 
на новия продукт да 
е насочена основ-
но към таблетите, 
тя значително се 
различава от тази 
на Apple.



Най-скъпите мъжки играчки

Кой е казал, че само жените си падат по скъпите неща? Няма такъв 
филм! Ето един добре подреден списък с най-скъпите в света мъжки 
играчки. По-скъпи от тези не съществуват! (Засега!) И ще ви ги пред-
ставим в типично мъжки стил (тоест максимално телеграфно)

Чадър от алигатор
Можете да се сдобиете с чадър от алигатор по 

специална заявка към дизайнера Анжело Галасо 
– най-скъпият към момента чадър в света. Стой-
ността му е 50 хил. долара.  Този трофей е изцяло от 
водонепромокоема алигаторска кожа и изглежда 
шикозно. Всяка бройка е изработена изцяло ръчно.

Цигарена кутия с 
диаманти

Макар, че пушенето вече не е 
на мода, за заклетите му любители 
още преди пет години на пазара бе 
пусната най-скъпата в света кутия ци-
гари, но и до ден днешен тя не сдава 
първото място. Цената е 100 хил. 
долара се обяснява не с качеството 
на цигарите, а с  дизайна на сама-
та кутия. Тя е украсена с масивни 
диаманти и рубини и за създаването 
й е използвано и няколко грама 
чисто 18-каратово бяло злато. Сега 
компанията производител може да 
се похвали, че произвежда не само 
едни от най-старите цигари в света, 
но и най-скъпите.

Копринена вратовръзка
"Екземпляр на лукса и еталон за индийско 

великолепие" – точно така определя най-скъпата 
в света вратовръзка нейният създател Satya Paul 
Design Studio. Самата вратовръзка е изработена от 
лека, ефирна коприна и инкрустиран с диаманти на 
основата на бялото злато – 270 на брой. Тази година 
тя навършва 8 години, въпреки че до момента си 
остава най-скъпата в света. Стойността й е 220 хил. 
долара.

Златни очила
Слънчевите очила отдавна надско-

чиха първоначалното си предназна-
чение.  Днес те са изтънчен и стилен 
аксесоар, който се нуждае от солидна 
основа и добра марка. 
Известните италиански дизайнери 
Dolce& Gabbana са решили да се отли-
чат от всички останали, като създадат 
най-скъпите в света екземпляри от 
този вид на стойност 388 хил. долара. 
Моделът е създаден от жълто злато, 
а дръжките са украсени с надпис от 
диаманти. Названието им е Aviator. 
Очарователният модел е създаден в 
стила на 30-те години на миналия век. 
Луксозният чифт е в кутия от черна 
кожа. Този чифт за момента държи 
първото място като най-скъп в света.

Златна кола
Този път обаче става дума не за нещо от злато, а за най-скъпата кола в света. 

Става дума за Koenigsegg CCXR в изпълнение Trevita. От модела са произведе-
ни само три броя, за което подсказва и името му - Trevita (три бели). Това което 
прави Koenigsegg 
CCXR Trevita толкова 
специален е силата и 
уникалността му. 
Силата идва от 5.0-ли-
тров V8 двигател и е 
равна на 1018 к.с. и 
1060 Нм. Тя гарантира 
ускорение до 100 км/ч 
за 2.9 сек. и макси-
мална скорост от 410 
км/ч. Няма информация за това какви и колко на брой са блещукащите диаманти 
по тялото на Trevitа. Ясно е само, че са много, много скъпи. 
Знаем това, защото първият от общо трите произведени Koenigsegg CCXR Trevitа 
е обявен за продан. Собственикът му, жител на ЮАР, е обявил цена от $5 000 000.



Три панди и още 4500 животни 
радват посетителите 
на зоопарка в Сан Диего

Ако търсите забавление 
за себе си и децата, 
едно от най-добрите 
места за това са зоо-
парковете. В САЩ без 
съмнение има един, 

който е върхът – този на Сан Диего. 
Основана през 1915 г., „Сан Диего Зу” 
днес е най-голямата зоологическа 
градина в Америка по брой видове и 
се слави 
като най-
бързо 
разширя-
ващата се 
в света.

Прос-
тира се 
на 400 
декара и 
подсло-
нява 4500 
животни 
от над 
800 вида, 
които са разположени в тематични 
(климатични) зони, чието разнообра-

любомира кривулева
lubomira@bg-voice.com

зие варира от африканска савана през 
тропически джунгли до арктическа тай-
га. За сравнение - софийският зоопарк, 
който е най-големият и най-старият на 
Балканския полуостров, се простира на 
380 декара, но подслонява 1113 живот-
ни от 244 вида. 

Едни от видните екземпляри са 
пандите, горилите, 
полярните мечки, 
големите косте-
нурки от Галапагос, 
кивита, конете на 
Пржевалски и др. 
Освен с фауната 
си градината в Сан 
Диего може да се 
похвали и с около 
700 000 екземпля-
ра растения. 

Турове
Най-естествения 

начин да обиколите зоопарка е пеша. 
За ваше удобство можете да намерите 

безплатни туристически карти 
на градината, показващи ви 
алеите, пътеките и ескалатори-
те, които за ваше улеснение са 
наименувани. На всяка карта 
има описание колко време ще 
ви отнеме обиколката на всяка 
от четирите главни алеи и 9 
пътеки.

Освен на крака можете да 
направите обиколка и с автобус. 
Този тур е дълъг 35 минути и ви 
дава възможност да видите 70% 
от парка. 

Ако искате да 
придобиете 
представа за 
градината от 
птичи поглед, 
можете да се по-
возите на лифта, 
който се взима 
от източната част 
– при входа, и 
вози до легови-
щето на белите 
мечки. Едно от 
забавленията на парка е възможността 
да нахраните някой жираф. Удоволст-
вието струва $5. Най-голямата атрак-
ция обаче са пандите. Зоопаркът в Сан 
Диего може да се похвали, че е един 
от четирите в САЩ, които подслоняват 
черно-белите изключително мързели-
ви китайски мечки. Той е дом на първа-
та, родена на американска земя, панда 
– Хуа Мъй, появила се на бял свят през 
1999 г. 4 години по-късно се ражда и 
Мъй Шън. Днес двете мечки са изпрате-

ни в Китай, за да участват в тамошната 
програма за развъждане. Смята се, че 
в света са останали 1000 екземпляра, 
които живеят предимно в плен. През 
последните години пандите из зоопар-
ковете са загубили интерес да се съво-
купляват, което застрашава още повече 
броя им. Зоолозите в Китай се опитват 
да ги размножават с много разнообраз-
ни техники, сред които прожектиране 
на панда порно, виагра за самците и 
изкуствено отглеждане на вторород-
ните (пандите отглеждат винаги по 

едно малко, 
независимо 
колко ще родят 
- бел. авт.). Днес 
в парка на Сан 
Диего живеят 3 
панди – Бай Юн, 
Гао Гао и рожба-
та им Юн Дзи.

Сафари 
Освен из 

биологичното 
разнообразие 

на зоопарка Сан Диего ви предлага и 
да изживеете разходка по африкански 
в сафари парка, разположен на 55 км 
северно, в Ескондидо. На площ от 7200 
декара живеят 3000 екземпляра на 400 
вида представители на фауната и 3500 
растения от всички континенти. 

Предлагат се 7 вида сафари – с 
тролей, с кола, с каравана, с лифт, на 
ролери, зад кулисите, с къмпинг и ВИП. 
Годишно сафари паркът се посещава от 
над 2 млн. туристи.

Любопитните могат да пробват и сафари по африкански
Общ изглед към зоопарка

Сафари паркът

Пандата Юн Дзи

Слоновете
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ВОДОРАВНО: Керемиди. Ереван. Литак. Навик. Ли (Софус). Кетон. Килер. Туш. Фон. Багер. Нуга. Кон. Китен. Чене. Литър. Рапири. Килимар. Фидес. Амок. Писър. “То”. Кесон. Пъдар. Бон. Чан. Папен (Жан - Пиер). Гана. Чал. 
Барел. Коли. Телиш. Борика. Такелаж. Помак. Анет. Корин (Павел). До. Валог. Бутик. Гюл. Мур (Боби). Сокол. Рало. Пес. “Марек”. Пура. Потир. Мида. Кипарис. Нива. Як. Колар. Сорокина (Нина). Пате. Арико. Инат.
ОТВЕСНО: Телефони. Ечава.”Америка”. “Ритон”. Ласал (Фердинанд). Калус. “Пот”. Бетон. Лимон. Тенор. Пале. МАН. Кимон. Белег. “Мора”. Тик. Битак. Палат. Сатира. Катър. Париж. Борис. Синигер. Пъпеш. Кукер. Си. Ален 
(Марку). Фидел (Кастро). Поток. Нок. Север. Рисан. Борил. Миро. РИР. Чадър. Комик. Пиво. Век. Непер (Джон). Горан. Рудаки (Абу). Тунис. Балик. Гара. Ин. Калугер. Тоник. Дюла. Яна. Ниша. Икона. АПОЛО. Скат.



Попитали радио Ереван:
- Какво трябва да направи зетят, при 

положение, че тигър нападне тъща му?
- Зетят да не се намесва! Тигърът да 

се оправя сам - той я е нападнал, той да 
си бере грижата!

  
Обиколката на Франция.
Колоездач се откъсва от групата 

и дълго време кара съвсем сам по 
празните пътища. Изведнъж усеща, че 
някой го настига. Натиска яростно пе-
далите, но не може да се откъсне. При-
мирен, той се обръща назад и вижда, 
че след него кара строшен велосипед 
небръснат тип с омазано яке.

- Как мислиш, момче - казва задъхан 
типът - ще стигнем ли преди кръчмарят 
да е затворил?

  
Двама приятели си говорят, по едно 

време единият пита другия: 
- Абе, ти беше ли ми на сватбата, че 

не те видях? 
А другият му казва:
- Aз на моята не бях, ти искаш на 

твоята да отида!

  
Първа брачна нощ. На вратата се 

звъни настойчиво. Недоволен мъжът 
отваря вратата, влизат четирима с един 
ковчег на рамо, влизат в спалнята, 

обикалят в кръг и излизат 
от апартамента. Мъжът, 
недоумяващо:

- Вие какво, бе? Да не сте 
полудели?

Един от четиримата:
- Извинявай, приятел! 

Просто в коридора не мо-
жем да вземем завоя...

  
След първата брачна нощ, съпругът 

казва на жена си:
- Скъпа, ще ти призная нещо... Ти не 

си ми първата.
Тя:
- Скъпи, и аз ще ти призная нещо... 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Не ти вярвам.

  
След сватбата булката се кара на 

младоженеца:
- Когато попът те попита "ще вземеш 

ли за жена...", трябваше да отговориш 
с "да", а не "абе да става каквото ще 
става"!

  
Мъж и жена се разхождат в парка. 

Край тях минава куче и мъжът започва 
да го гали и да му се радва.

Жената към мъжа:
- На мен не ми обръщаш такова 

внимание, каквото на кучето!
Мъжът:
- Да, но то не ме хапе!

  
- Как трима програмисти могат да 

заформят бизнес?
- Единият ще пише вируси, а другият 

антивирусни.
- А тpетият?
- Операционни системи, под които 

да работи всичко това.

  
- Здравейте, едно кило месо, моля.
- Няма месо.

- Е как? На магазина пише месо.
- Е и на моя гараж пише гараж, ама 

вътре има само дърва.

  
След дълга и уморителна сватба 

най-после младоженците са в стаята си. 
Щастливият съпруг сяда на леглото и 
казва: 

- С какво нетърпение чаках този 
момент! 

- И теб ли те стягаха обувките?

  
- Ти правил ли си секс с жена си преди 

сватбата?
- Не. А ти?
- Аз да, но още не знаех, че ще се 

жениш за нея...

  
Манго и Айшето се женят. През пър-

вата брачна нощ Манго казва:
- Айше, а дано да си девствена!
Айше: 
- А дано, ама надали...

  
Американска кинозвезда попаднала 

в съда в Италия.
Преди процеса провела следния 

разговор с адвоката си:
- Ами аз не знам италиански, как ще 

отговарям в съда?
- Няма проблем. Отговаряш на съди-

ята само със "Si senior" и другото остави 
на мене. 

След делото кинозвездата попитала 
адвоката:

- Всичко наред ли е?
- Да, но ти каза едно "si" в повече и 

сега си съпруга на съдията...

  
Ак тьор и ав то рът на пи е са та об съ ж-

дат пре ми е ра та.
- На п ра вих та ка, че в края на пи е са та 

да се от ро ви, а не да се раз с т ре ля - ка з-
ва ак тьо рът.

- За що? - пи та учу де ни ят ав тор.
- За да не раз бу ди зри те ли те.

  
- По с лу ш ни те де ца оти ват в рая, 

не по с лу ш ни те - в ада, - по у ча ва май ка 
си на си.

- Раз би рам, май ко, та ка е - съ г ла ся ва 
се мал ки ят. - Но ка жи ми в ка к во съм се 
про ви нил, че да се дя с теб в ки но за ла та?

Виц в снимка
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Продукти: 10  яйца;
2 бр. авокадо;1 скилидка  чесън;15 мл зехтин;сол;
черен  пипер;2 супени лъжици  кориандър (нарязан  на  ситно);2 чаени  лъжички  сок  от  лайм;домат за  гарни-ране;

2  супени  лъжици настърган кашка-вал за  гарниране

Продукти: 
2 парчета свин-
ско филе pork 
tenderloin; 
сол; 
черен пипер; 
зехтин; 
подправки (лично аз предпочитам 
BRAGG 24 herbes and spices)

Продукти: 
1  чаша  майонеза;1/2 чаша  заквасена  сме-тана; 
4  супени  лъжици  магда-ноз,  нарязан  на  ситно;4  супени  лъжици  лук,  нарязан  на  много  ситно;2  аншоа - рибни  филенца (на  ситно)1 супена  лъжица бял  оцет;1  супена лъжица лимонов  сок;

сол  и  черен  пипер  на  вкус;
около  20-25 скариди, го-тови  за консумация.

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е сладко,
Емануела

Краят на летния сезон е добре да завърши с 
хубаво парти. А какво е събиране без вкусна 
храна и приятно настроение? За да ви се 
получи тази комбинация, предлагам отлич-
ната възможност да си сготвите интересни 
неща, с които да зарадвате приятелите си. 

Забързаното ни ежедневие съвсем не значи, че е невъзмож-
но да се справим добре при подготовката на едно парти. Ако 
разпределим правилно времето си и изберем подходящите 
рецепти, успехът ни е гарантиран.

За целта седмица или две преди събитието правим списък 
с гостите и по български с  телефонни обаждания ги каним 
на празника. Писмените покани изискват прекалено много 
време, което можем да използваме по-рационално за добрия 
избор на меню. Така спестяваме време и за пазаруване. 
Много е важно отделните ястия, които сме предвидили, да 
се съчетаят добре помежду си – да имат връзка и логика с 
главната идея на партито. Например салата от кисело зеле 
едва ли е най-подходящият избор за подобно угощение в 
края на лятото.

Рецептата е много лесна и бърза :)  
За блата, който е основата на тортата, 

са необходими 2 яйца, 6 супени лъжици 
захар, 8 супени лъжици брашно, 6 супе-
ни лъжици олио, 6 супени лъжици вода. 
Разбиваме на пяна яйцата, прибавяме 
захарта. След като се разбие захарта, се 
слагат олиото, водата и накрая браш-
ното.

Намасляваме форма за блат, която 
се отваря, и изсипваме сместа. Сла-
гаме я във фурната, която не трябва 
да е загрята предварително, и печем 
около 20 минути при достигнати 390 F. 
След като се извади и изстине, съвсем 
леко сиропираме блата със сироп от 
вода, захар и есенция ванилия. Редим 
еклерите и заливаме с кремчето.

Може да се използват и готови 
еклери със сметанов крем, които се 
продават замразени. А също и пудинг 
ванилия на „Д-р Йоткер“.

Вечерта  преди  партито приготвя-
ме  и  соса "Богиня", който  е  чудесно  
допълнение  към  скаридите, купени  
напълно  готови  за  консумация и за  
наше  голямо улеснение!

ЯЙЦА С МУС ОТ АВОКАДО

СВИНСКО ФИЛЕ

ПЛОДОВИ ЧАШКИ СЪС СМЕТАНА

СОС “БОГИНЯ

ЕКЛЕРОВА ТОРТА 
“КРАЯТ НА  СЕЗОНА” 

Сваряваме яйцата за  около 10 
мин. Изсипваме  в  съд с лед, което  
помага  за  по-лесното обелване  на  
яйцата.

Разрязваме  авокадото  на  две. 

1. Плато френски сирена
Избираме  три  любими  вида  ви-

сококачествени  сирена, нарязваме, 
сервираме  на  дървена  дъска и  гар-
нираме с елегантни  крекери. Чудесно  
допълнение  са  маслини, малки  люти 
чушчици и  пресни  моркови,  наряза-
ни  на  ленти.

2. Яйца  с  мус от  авокадо
3. Пържени зеленчуци, или казано по 

нашенски - лятно  мешано
4. Салата “Лято”
5. Печени чушки със сирене
Зеленчуците трябва да са  добре 

застъпени  в  менюто. Идеално допъл-
нение  за подобно парти са морските 
специалитети, в  случая залагаме на

6. Скариди със сос “Богиня”
За основно ястие:
7. Свинско филе

8. Печени картофи – за гарнитура
9. Десерт: Еклерова торта
10. Чашки с плодове и сметана
И така да започваме:
Ден  преди  събитието купуваме  

цветя, ароматни  свещи и  избираме  
желаната  музика. А веднага след това 
се заемаме с еклеровата  торта, която  
ще стане особено  вкусна, ако  престои  
една  нощ  в  хладилника.

МЕНЮ ПАРТИ КРАЯ НА СЕЗОНА

Поставяме месото в тавичка за пече-
не, вече намазана със зехтин, овкуся-
ваме го с подправките, намазваме със 
зехтин.

Печем в предварително загрята 
фурна на 350F за 30-35 минути. След 
като извадим филето, режем на пар-
чета-шайби. Завършваме топлинната 
обработка върху чугунен тиган, като 
запържваме месото за по около 2 мин. 
от всяка страна.

В  средна  по  големина  купа 
разбъркваме  всички  продукти,  без  
скаридите. Сервираме  соса като  
допълнение  към  скаридите, които  
поставяме  в  дълбока  чиния върху  
кубчета  лед.

Отстраняваме костилката. С лъжица 
издълбаваме  вътрешността  на плода. 
Пасираме.

Обелените  вече  яйца  разрязваме  
на  половинки по  дължина. Отделяме  
внимателно  жълтъците и  смесваме  
с вече  пасираното  авокадо, като  
разбъркваме  много добре. 

Подправяме с чесън, зехтин, наряз-
ан  на  ситно кориандър, сол, черен  
пипер, сок от лайм.

От така получената  смес  с  мал-
ка  лъжичка  пълним останалите  20  
половинки белтък.

Поръсваме завършеното  предяс-
тие  с  малко настърган  кашкавал, ко-
риандър  на  ситно и капчици сок  от  
лайм. Гарнираме  с  парченца домат.

Всички тези вкуснотии могат да задово-
лят апетита на около 12 човека. За някои от 
рецептите не давам точното количество на 
продуктите, можете да го съобразите с броя 
лакомници, които ще присъстват на партито, 
както и с типа блокмаса.

Всичко, представено дотук, комбинирано 
с хубаво настроение и ароматни коктейли и 
вина, ще осигури успех на събитието.

Ще ни трябват малки прозрачни 
чашки и още:

Ягоди, нарязани на малки пар-
ченца;

малини - цели; боровинки - цели; 
къпини - цели; Havy cream сладкар-
ска сметана 500 мл; 3 суп. лъжици 

захар; 1чаена лъжичка ванилия - 
течна; листенца джоджен

Слагаме плодовете в чашките. 
Гарнираме със сметаната, разбита 
със захарта и овкусена с ванилията. 
Декорираме всяка чашка с по едно 
листенце джоджен.
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Колекцията от скъпоценности на 
великата актриса Елизабет Тейлър, 
съставена основно от брилянти и 
други скъпоценни камъни, ще бъде 
предложена за продажба на специален 
аукцион в “Кристис” през декември. 
Тейлър почина през март тази годи-
на на 79 години. Нейната сбирка от 
скъпи предмети бе една от най-високо 
оценените от специалисти. Тя съдържа 
над 300 предмета на обща стойност $30 
000 000.

Този пръстен с брилянти е 
подарък от Ричард Бъртън. Тежи 
33,19 карата, цвят D, прозрачност 
VS1. Началната му цена тръгва от 
$2,5 милиона. Бъртън е четвърти-
ят съпруг на звездата. Запознали 
се през 1961, докато снимали 
“Клеопатра”. Сватбата им е през 
1964, десет години по-късно се 
развеждат.

Огърлицата от изумруди и брилянти с 
висулки отстрани е всъщност част от ком-
плект с обеци на “Булгари”. И пак е подарък 
от Ричард Бъртън. Елизабет Тейлър се 
появява с нея на церемонията за „Оскар“ 
през 1964 г., когато получава статуетка 
за най-добра роля в “Кой се страхува от 
Вирджиния Улф”.

Ето един подарък, направен от Майкъл Тод, с когото 
Тейлър се жени преди Бъртън. Бракът им не издържа 
дълго, но оставя големи следи – заради мъжа си тя 
приема юдаизма, а двамата имат и дъщеря, кръстена на 
майка си – Елизабет Тод. Огърлицата на Тод е от изумру-
ди и брилянти, но експертите на “Кристис” са я оценили 
доста по-евтино от подаръците на Бъртън – едва $200 000 
начална цена.

Тиара, подарък от Тод. Но също 
доволно евтина цена – $60 000. С нея 
актрисата се е появявала за последно 
през 1976 г.

Скъпоценностите 
на Елизабет Тейлър



БФС прогони 
Лотар Матеус

Българският футболен 
съюз няма да подновя-
ва договора на Лотар 
Матеус като национален 
селекционер, съобщи 
президентът на съ-

юза Борислав Михайлов. Временно 
тимът ще се води от селекционера на 
младежкия национален тим Михаил 
Мадански. Той ще бъде начело в кон-
тролата срещу Украйна на 7 октомври 
и последната европейска квалифика-
ция с Уелс на 11 октомври. Михайлов 
обясни, че за продължаването на 
договора на Матеус е било необходимо 
одобрението на изпълкома, което не 
е получено. "Има напрежение между 
Матеус и играчите. Това, че не живее в 
България, също е сред нещата, от които 
не сме доволни.

Назначението му 
беше добро

и в началото започнахме добре, с 
много дисциплина, но не се получи 
според очакванията ни. Може и при нас 
да има грешки, може те да са и в самите 
играчи", допълни той.

Сред спряганите за нов треньор са 
имената на Балъков, Любо Пенев и 
младежкия селекционер Михаил Ма-
дански. Самият Мадански обясни, че за 
предстоящите два мача смята да върне 
в състава футболисти, които бяха от-
хвърлени от Матеус. "Предстои подмла-
дяване на отбора. Не съм мислил дали 
това ще е краят на ерата на Стилиян 
Петров и Мартин Петров. Може да се 
очаква завръщането на играчи като 
Станислав Манолев и Валери Божинов. 
Не сме чак толкова добре откъм футбо-
листи в големи европейски клубове, за 
да ги отхвърляме с лека ръка. Според 
мен Лотар Матеус е професионалист, 
но се провали заради непознаването 
на родната футболна действителност", 
заяви Мадански пред "Гонг". Негов за-
местник начело на националния отбор 
ще бъде помощникът му Аян Садъков.

Договорът на германеца изтича с 
края на европейските квалификации 
през ноември. Само преди три седмици 
Борислав Михайлов обяви, че двамата 
са разговаряли за бъдещето, и тогава 

спомена, че контрактът “най-вероятно 
ще бъде продължен”. Матеус обаче

си навлече 
неприятели

сред членовете на изпълнителния 
комитет, най-вече на близкия до Ми-
хайлов вицепрезидент Йордан Лечков. 
Кметът на Сливен остро разкритикува 
германеца за резултатите му и се обяви 
за неговата смяна с наставника на "Ли-
текс" Любослав Пенев.

Под ръководството на германеца, 
който пое нещата преди година от 
Станимир Стоилов, националите се 
сринаха до 51-во място в световната 
ранглиста. Те са предпоследни в квали-
фикационната си група със само една 
победа над последния Уелс. За едного-
дишния си престой начело Матеус се 
прочу с това, че рядко гледаше изявите 
на футболистите в българското пър-
венство на живо, тъй като прекарваше 
повечето време по лични ангажименти 
в чужбина. По време на последни-
те мачове - контролата с Беларус и 
загубата от Англия, влезе в конфликт с 
част от играчите заради нарушаване на 
дисциплината. В същото време крити-
куваше техничността им и състоянието 
на българския футбол в интервюта за 
английски вестници.

Така пред “Билд” бе заявил преди 
няколко дни колко

трудно се 
работи в 
България

"Условията за работа в България не 
са лесни. Липсва програма за видео-
анализ, нямам помощник-треньор, кой-
то да е на разположение през цялото 
време, има единствено слаба скаутска 
система за местното първенство", каза 
германецът в интервюто. Същевре-
менно пред вестника Матеус изрази 
надежда, че ще остане начело на тима. 
"Преди четири седмици си стиснахме 
ръцете за удължаване на контракта ми 
до 2013 г. Това би трябвало да е доста-
тъчно за мъжете на честта", бе цитиран 
да казва Матеус.

Матеус Михайлов



20 - 26 септември 2011 39

Играчът на Фиорентина Рикардо Монтоливо в последно време се чуди дали да 
напусне „виолетовите”, или да остане във Флоренция. Със сигурност решаващо 
мнение по темата ще изкаже и неговата половинка Кристина де Пин, за която се 
знае, че е влюбена във Флоренция. Току-виж моделът на бельо получи примамлива 
оферта от Милано и тогава нищо чудно да видим халфа на Фиорентина в екипа на 
някой от двата местни гранда.

Футболни съпруги

алексаНдЪр миХов
alexander@bg-voice.com

За българските волейболисти 
само уважение!

България остана 6-а на 
европейското първен-
ство по волейбол за 
мъже въпреки големи-
те амбиции за финал 
и дори титла. Това е 

факт. Тръгнахме си от шампионата на 

Стария континент, но си тръгнахме с 
чест и достойнство.

„Левски“ победи 
„Литекс“ в голов трилър

Отборът на 
“Левски” 
победи с 3:2 
в изключи-

телен трилър “Литекс” в 
дербито от шестия кръг 
на А група пред около 
осем хиляди зрители на 
стадион „Георги Аспару-
хов”. В герой за „сините” 
се превърна Владимир 
Гаджев, който донесе 
трите точки с фантасти-
чен гол в 74-ата минута 
от над 26 метра.

Преди това Дарко Тасевски (12) и Симеон Райков (43) дадоха комфортна 
преднина на домакините, но голове на Деян Джерманович (55) и Максим Жос 
(71) попариха „Герена”. По този начин „сините” постигнаха четвърта поредна 
победа и с актив от 15 точки изостават на три точки от безгрешния до този 
момент ЦСКА. Поражението е първо на шампионите, които за последно бяха 
побеждавани в А група именно от “Левски” през май миналия сезон, което бе 
и единствената загуба за сезона. Интересното е, че с Любослав Пенев начело 
„оранжевите” имат само две поражения в първенството и те са от селекцията 
на Георги Иванов.

Шампионът „Литекс“ остава с 13 точки до този момент.
Това бе 10-а победа на "сините" в София срещу момчетата на Гриша Ганчев в 

А група от 18 двубоя, а головата разлика е 33:14 в полза на столичани. Успехът 
пък бе общо 15-и в елита за “Левски” от 35 срещи срещу "оранжевите", които 
си останаха само с две победи в столицата и общо осем в историята срещу 
26-кратните първенци на България.

Равенствата в първенството между двата тима са 12, а головата разлика е 53 
на 37 за днешния победител.

Тази седмица “Левски” гостува на “Лудогорец”, а “Литекс” приема “Ботев” 
(Враца).

Ако селекционерът Радостин Стойчев 
беше сметкаджия като колегата си 
Андреа Анастази,  България можеше 
да играе поне полуфинал. Но Стой-
чев и подопечните му показаха, че са 
истински мъже на честта, биха Герма-
ния в предварителната група и сами 
си избраха трудния път към финалите. 
Може би по-правилният въпрос е не 
защо не паднахме от Германия нароч-
но, а защо загубихме още в първия си 
мач от Словакия, но това е друга тема. 
Отпаднахме. Отпаднахме от борбата за 
титлата, но в битката за морал, достойн-
ство и чест сме абсолютни победители. 
Повечето хора ще кажат “и какво от 
това" и може би ще са прави... Истински-
те волейболни фенове искаха медал от 
благороден метал, а не медал за чест-

ност. На 1/4-финала 
Русия ни уби надеж-
дите и със сигурност 
горчивината от това 
е огромна за всички, 
защото е видимо, че 
българските момчета 
заслужават и могат 
да постигнат много 
повече.

Това, което напра-
виха Матей Казийски 

и компания, трябва да бъде за пример 
за много хора в държавата, в която на 

почит са корупцията и измамите за 
постигането на целите. Може би затова 
постъпката на българските волейболи-
сти ще остане неразбрана. Не стиг-
нахме до големия връх, не правихме 
циркаджийки номера и сметки, но си 
тръгнахме с високо вдигната глава. 
Ако трябва нещо да се променя, то не 
е честта и достойнството ни, а играта, 
която показваме срещу големите во-
лейболни отбори във важните мачове 
на големи първенства. И както е казал 
великият български поет и революци-
онер Христо Ботев в стихотворението 
си "На прощаване" - "Пътят е страшен, 

но славен...". И все пак някога, някъде 
съдбата и късметът ще са на наша 
страна, защото всички вярват истински 
в успеха на този отбор и тези играчи. 
Може би дори не с късмет и съдба, 
поне с играта си да покажем, че и без 
театри можем да сме първи. Тогава 
победата ще бъде по-сладка и ще 
застанем горди на върха!

Именно заради всичко това волей-
болистите ни заслужават огромно 
уважение и респект. Те не могат да 
бъдат сравнявани с "полските актьори" 
и "бразилските циркаджии", защото те 
остават български "лъвове"!



40

www.bg-voice.combg voice
РАБОТА

chicago + suburbs
Транспортна компания търси oWNeR oPeRAToRS 
.Предлагаме: 7/24 DISPATCH SERVISE; Мили – по 
ваше желание; супер заплащане. Говорим англий-
ски, български, руски, сръбски и румънски. COME 
JOIN US! (847)258-5526 и (847)258-5525
Търся cDL -c КЛАС ШОФьОР за автовоз за 3 
коли. 8476828462
ТЪРСЯ cDL-DRiveR. 40 цента на миля. Бонус след 
първият месец. 630-748-9520

oWNeR oPeRAToRS WANTeD. Los Angeles, CA 
to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, OR; 
Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to Denver, 
CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch FUEL 
SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222
cDL-A DRiveRS, TEAM work, FedEx Ground. 4 days 
- 1000$/week. (224) 241-2288 
TeAcHeRS NeeDeD. A Preschool serving toddlers 
to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 
for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring and 
self-driven teachers to join our teaching team. 
Candidates must have a minimum of 12 ECE credits.
Work experience with two year old children is a 
MUST. If you are interested, please fax your resume 
to 773.685.8814 or call us at 773.685.8812

ТЪРСЯ DRiveRS за team. Трябва да имат Hazmat, 
Double-Triple, минимум опит от 2 години. За пове-
че информация звънете на тел. 847-962-6661. 

ТЪРСЯ ШОФьОР за stedy курс от понеделник до 
петък. 773 799 77 83
TRUcK DRiveR, solo or for team. Will teach you. 
More info @773-732-9709, Georgui
Company is looking for eXPeRieNceD DRiveRS 
and owner operators for a long haul. Mostly West 
Coast. 708 717 6837
Търся/Купувам caregiver РАБОТА-НОЩНА СМЯ-
НА или come and go. Тел. 773-562-8887 
Търся LiMo DRiveR с „hard card”за седан в busy 

компания. Part time & full time. 773 349 6674

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. $920 на седмица. 773 732 1196
Енергична българка над средна възраст търси 
работа като ДЕТЕГЛЕДАЧКА или да се грижи за 
ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК. Има опит в отглеждане на 
малки деца. Препоръки до поискване. 718 541-
9701
Набираме КОНТРАКТОРИ и DRiveRS-TeAMS (дo 
20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 - 0,48 цента) за 
Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-2969 
Teл. 773-563-2803 EUROFASHION clothing alteration 
& restoration - корекция и реставрация на облек-
ло. Търси ДИЗАЙНЕР/КРОЯЧ(КА) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com
Limo DRiveR wanted. Chauffeur license a must. Full 
or part time. 312 988 7070
Транспортна компания търси CDL ШОФьОРИ и 
oWNeR oPeRAToRS. Всички мили платени. Tel. 
847-571-0945; 847-879-1070 
Предлагам работа за жена с английски и кола. 
КОМПАНИЯ НА ВЪЗРАСТНА ДАМА 7дни/24 
часа, 120$ 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

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

Транспортна компания търси да 
назначи човек за работа в офиса 
като safety and recruiting. Кан-
дидата трябва да знае добре ан-
глийски.  За повече информация 
търсете Руси : cell# 708-243-9628

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 



20 - 26 септември 2011 41

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

New York, New Jersey,  
east coast

cDL БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ. Български соб-
ственик и инструктори. 5-10 дни. 100% гаранция. 
Български и руски. WWW.BGCDLASMB.COM WWW.
BGCDL.INFO Тел 954 821 5740
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
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
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ във къща: 
$370 и $320. За предпочитане "truck driver", къща-
та е в района на Bensenville. Tel. 224 356 0665
Семейство с 2 деца ДАВА СТАЯ под наем в Des 
Plaines. Наем $350. Тел: 224 659 2336
Търся СЪКВАРТИРАНТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА 
СТАЯ в 2 BR ап., близо до станция Cumberland на 
Cинята линия. Наем - $440 на човек (включва газ, 
вода и отопление), секюрити депозит - $225 на чо-
век. Моля оставете съобщение и ТЕЛЕФОНА СИ 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
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 спал-
ня, кухня, баня, всичко включено + интернет и ка-
белна 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 приемам 
апойнтмънти 7 дена в седмицата. Безплатна кон-
султация 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-

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
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ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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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

Давам под наем обзаведена 
стая със самостоятелна баня в 
Arlington Heights. От 1ви ноем-
ври. Тел за контакт 773 672 9954 
Люба. 

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.



едно с моята вночка, която е на 6 година. Имам 
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 

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

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

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

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

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

U n i t  #
U S  D O T

I C C
V I N #

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

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

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

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

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. 

Plamen Petkov
Realtor

Let me Help you with
All of your Real Estate Needs

1545 S Belcher Rd, Clearwater, FL 33764

Cell: (727) 348 6152
Email: tampabayhomes4sell@hotmail.com

Вашият  real estate  агент за Флорида

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

диагностика. 847-922-1677- КАМЕН
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 MoP bUKeTS WiTH WRiNgeRS. За по-
вече инфо: 847-471-2599.
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



Кой е казал, че българинът си пада само по фините и слаби жени? 
Оказва се, че и пухкавите дами от родния шоубизнес имат фенове. 
Анкета във “Фейсбук” вече установи, че и по-пищните жени се харес-
ват от публиката. На въпрос "С коя от голите звезди на лятото искате 

да бъдете" второто място безапелационно превзе Марта Вачкова, и то само 
две седмици след като на бял свят се появиха заснети телесата й в най-нату-
рален вид на плажа в Резово. Папарашките  снимки обиколиха  като торнадо 
всички издания, а зевзеците по форумите и лепнаха прозвището Мис Нуди. 
Марта сподели, че е съсипана от публикуваните кадри.

Все пак първата позиция е за много добре сложена мадама - с 58% пър-
венството държи фолк фурията Камелия. Тя го извоюва, след като сама пуб-
ликува в профила си десетина горещи снимки от лятната си почивка, на 
които демонстрира перфектни форми. Няколко дни след това папараци я 
изловиха дибидюс гола в компанията на гаджето й Цветин. В края на кла-
сацията е „Мис Дупе“  Биляна Йотовска, която получи 15%.  Биляна, коя-
то роди преди близо година, е с перфектни мерки, но отстъпи на Вачкова.

Актьорът Тайлър Пери, който има собствено 
филмово и телевизионно студио в Атланта, 
е начело на списъка на най-скъпоплате-
ните мъже в Холивуд в новата класация на 

Forbes. Пери води със спечелените от него 130 млн. долара от май 2010 до май 
2011. Актьорът, писател, режисьор и продуцент направи пробива си в Холивуд 
през 2005 г. с филма "Дневниците на една луда черна жена". Филмът доведе до 
серия продължения, а неотдавна Пери имаше успех като продуцент на телеви-
зионното шоу Tyler Perry`s House of Payne по TBS. 

Втори в класацията със 113 млн. долара е продуцентът Джери Брукхаймър. 
Той е свързан с филма "Карибски пирати", чиято последна серия тази година 
събра над 1 млрд. долара от глобалния боксофис. Стивън Спилбърг е на трета 
позиция със 107 млн. долара. Последният му филм се появи на голям екран 
през 2008, но той се занимаваше с много проекти като продуцент или изпълни-
телен продуцент. Изпълнителят на световни хитове Елтън Джон, чието послед-
но турне му донесе над 200 млн. долара, е под номер 4 в престижната класация. 
Пети е членът на журито на The X Factor Саймън Кауел с 90 милиона.

Валя Балканска и Велко Къ-
нев ще получават пенсии 
за особени заслуги, реши 
парламентът. Със задна 

дата от 1 юли тази година народната 
певица и един от най-обичаните 
артисти ще вземат пенсии в размер 
на 700 лв.

Валя Балканска изпълнява над 
300 песни, с които покорява и голе-
мите световни сцени. Най-известно-
то й изпълнение е на "Излел е Делю 
хайдутин". Неин запис е включен в 
Златната плоча, изпратена в Космо-
са с двата американски космически 
кораба "Вояджър", които през 2004 
г. напуснаха пределите на Слънче-
вата система. Велко Кънев от 1978 
г. е в трупата на Народния театър 
"Иван Вазов". Има и над 40 роли в 
киното.

Валя 
Балканска и 
Велко Кънев 
ще вземат 
специални 
пенсии

Тайлър Пери е 
най-скъпоплатен 

в Холивуд

Емилия скъса с Коко 
Динев

Емилия официално скъса с Коко Динев. Фолк певицата обаче отказва 
да съобщи подробности за раздялата, за която се шушука от повече 
от година. Пред свои приятелки тя само споделила, че се чувства 
прекрасно. "Няма никаква драма. Нека мине малко време и ще 

направя официално изявление. Това са много лични неща.  Макар и публични 
личности, ние имаме право на своите интимни моменти. Затова моля медиите 
да проявят разбиране", каза пред репортери русото изкушение. Емилия има 
един син от президента на “Локомотив” - Пловдив - Иван. Не е ясно при кого 
ще живее детето, тъй като и сега то се гледа повече от бабите, отколкото от 
биологичните му родители. Все пак се очаква Емилия да поеме грижите над 
малкия си син.

Камелия най-желана 
в интернет

Емилия скъса с Коко 
Динев
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Австралийците ще могат да вписват в доку-
ментите си за самоличност не само мъж 
или жена, но и неопределен пол, предадо-
ха агенциите. Необичайната полова при-

надлежност ще се отбелязва със знака "X". Властите в 
Австралия обясняват, че подобна мярка ще помогне 
на хората, чийто външен вид не съответства на по-
ловата им принадлежност, както и ще сложи край на 
половата дискриминация. 

Транссексуалните и хората с несъответствие между 
пола по рождение и половото си самоопределение 
вече ще могат да избират третия възможен вариант. 
Досега хората, чийто пол е различен от този, с който са се родили, трябваше да 
се подлагат на операция за смяна на пола, за да могат да посочат в паспортите 
си предпочитания от тях пол. С новоприетите разпоредби като доказателство 
за смяната на пола вече ще е необходим само документ от лекар. 

В Австралия паспортът е второстепенен документ за самоличност. За по-
важно се смята кръщелното свидетелство, в което смяната на пола ще бъде 
вписвана, както и досега - след представянето на свидетелство за извършена 
операция. През март 2010 г. австралиецът Нори Мей-Уелби стана първият човек 
в света, чийто пол бе обозначен като "неопределен". Мей-Уелби e роден като 
момче, но по-късно оперативно сменя пола си. След операцията обаче реши, че 
не иска да бъде и жена. Тогава властите в щата Нов Южен Уелс се съгласиха да 
направят изключение за документите му, след като им бе предоставен документ 
от лекари, че полът на Мей-Уелби не може да бъде определен еднозначно.

Нори Мей-Уелби

Аштън Къчър, 33-годишният съпруг на Деми Мур, се съблече чисто гол 
в името на рекламата, съобщи в. “Мирър”. Атракцията бе в токшоуто 
на Елън Дедженеръс, където актьорът разказа за новата си главна 
роля – в “Двама мъже и половина”, чийто нов сезон започна този 

понеделник. Филмът се рекламира с плакат на главните герои, които са голи, но 
са прикрили интимните си части с надпис “Ще покажем всичко скрито”.

Жералдин Чаплин отива в България 
за премиера на филм

Пламена Петро-
ва бе избрана 
за най-секси 
българка след онлайн допитване, направено от B-life във “Фейсбук”. 

Победителката сподели, че не е очаквала победата, но тайничко се е надявала 
да стане първа. Тя е само на 18 години, от Стара Загора и се занимава с кла-
сическо пеене. След като завърши образованието си, красавицата смята да 
замине за чужбина, където да продължи да се развива в тази посока. Въпреки 
че на моделството в България се гледа с недоверие, Пламена не се притеснява 
да участва в конкурси за красота и зад гърба си има вече няколко титли. От 
конкурса “Най-секси фейсбукърка” е останала с много положителни емоции и е 
сигурна, че е намерила поне няколко приятелки. В момента сърцето й е свобод-
но и Пламена е отворена за нови запознанства.

Чаплин демонстрира колко харесва 
българския филм

67-годишната актриса 
Жералдин Чаплин, 
дъщеря на легендар-
ния комик на нямото 

кино Чарлз Чаплин, отива в България 
специално за официалната премиера 
на новия български филм “Кецо-
ве”, която ще бъде на 25 октомври, 
съобщиха авторите му. Тя обеща да 
го направи още на 33-ия кинофести-
вал в Москва, когато бе световната 
премиера на лентата (27 юли). Тогава 
Чаплин направи красноречива де-
монстрация по време на закриването 
на феста, като се появи на сцената с 

Младолик и изкусителен кръвопиец

В интернет се появиха първите фотоси от филма "Тъмни сенки" на 
режисьора Тим Бъртън с участието на Джони Деп. Той е в ролята на 
вампира Барнабас Колинс. Във филма участват още Хлое Мориц, Ева 
Грийн, Ми- шел Пфайфър, Крис-

тофър Лий, както и съпругата на 
Бъртън - Хелена Бо- нъм Картър. "Тъмни 
сенки" е римейк на едноименния тв 
сериал, излъчван в ефира на телевизия 
АВС от 1966 до 1971 г. Персонажът на 
Барнабас Колинс се появява година 
след стартирането на сериала, като 
впоследствие обаче се превръща в клю-
чов. Героят е роден като нормално 
момче в Ливърпул в средата на 18-и век. 
След години, вече красив младеж, той 
има лошия късмет да разбие сърцето на отмъстителна вещица. Тя го превръща 
във вампир и го погребва жив. През 1972 г. Барнабас успява да се освободи и се 
връща в старото семейно имение, което е в руини.

Чешитът Хю Лори отдавна е люби-
мец на телевизионните зрители. 
Сега обаче става ясно, че освен 
на висок рейтинг познатият като 

Доктор Хаус артист се радва и на признанието 
"актьор, привлякъл най-много зрители 
в главна роля в телевизионен 
сериал", съобщава "Дейли 
телеграф". С това си постижение 
Лори влезе в Книгата на рекордите "Гинес". Хю измести и Дейвид Хаселхоф, кой-
то досега беше най-гледаният актьор по телевизията. В моментите на най-голям 
интерес към "Доктор Хаус" той се е радвал на гледаемостта на 81.6 милиона зри-
тели в 66 страни. Лори е и един от най-скъпо платените актьори за подобен род 
филми - на епизод той прибира по 250 000 паунда. Преди това титлата "най-скъп 
в сериалите" се държеше от Чарли Шийн, но той бе изгонен от сериала "Двама 
мъже и половина" заради проблемите в личния си живот. "Доктор Хаус" започва 
да се излъчва от канал Fox през ноември 2004 г. Досега зрителите са видели 
7 сезона (по един на година), включващи общо 155 епизода. Осмият сезон ще 
тръгне на телевизионния екран от октомври. На второ място в класацията е "От 
местопрестъплението: Маями" със 73.8 милиона зрители.

Гол в студиото
И прикрит зад плаката

Аштън Къчър се съблече 
ЧИСТО ГОЛ 
в шоу

официална черна рокля и...  кецове. По 
този начин тя показа публично колко 
харесва филма и демонстрира протеста 
си, че той не получи голямата награда, 
а Special Mention (на московския фес-
тивал "Кецове" бе отличен и с "Бодлив 
поглед" от 8-членното международно 
жури на Федерацията на руските кино-
клубове).

Тогава тя сподели пред БНР: "Ця-
лото жури обожава този филм, той е 
необикновен и възхитителен. Вижте, 
дори аз съм с кецове - нося ги, защото 
харесвам вашия филм. Нима мислите, 
че обикновено слагам кецове в съчета-
ние с тази прекрасна вечерна рокля? 
Така реших да покажа своето отноше-
ние към великолепния филм. Много 
искахме да го отличим, но организато-
рите не разрешиха да дадем още една 
награда - за съжаление те са само пет. 
Трябваше да спазим определен баланс 
при наградите. Нищо, следващия път, а 
дотогава аз ще бъда с кецове." Актриса-
та е потвърдила, че ще бъде придружа-
вана в България от съпруга си Патрисио 
Кастиджа.

Оперна певица 
е "Най-секси 
фейсбукърка” на 
България за 2011

Доктор Хаус влезе 
в "Гинес" Джони Деп стана 

В А М П И Р

Австралия въведе 
ТРЕТИ ПОЛ



Бионсе обхваната от 
бебешки вълнения

Неизвестен обожател подпали кола, шо-
фирана от Лили Иванова. Автоатентатът е 
станал надвечер миналия петък в квартал 
на София, съобщава HotArena. Пострада-

лата е не естрадната прима Лили Иванова, а нейната 
адашка – българката с най-голямата силиконова 
гръдна обиколка „Мис Силикон“. "Наложи ми се да 
ползвам кола от свой приятел. Не исках да бия на очи, 
затова взех по-стария му мерцедес. Имах среща в сто-
лично заведение, в което трябваше да договоря нова 
фотосесия. На съседната маса седеше мъж, видимо 
влиятелен, с доста охрана", разказа миската за обсто-
ятелствата, които са довели до палежа. Непознатият 
започнал да досажда на Лили и в заведението станал 

скандал. Платила набързо сметката и се изнесла, 
побързала да си тръгне, тъй като й предстояла още 
една среща.

Не усетила обаче, че си има компания. "Не съм 
забелязала, че са ме следили. Към 17 часа паркирах 
колата пред жилището на моя приятел Пацо, от който 
взех колата. Тръгнах да изваждам от нея багажа си и 
в този момент до мен спря колата на онзи мъж. Видя, 
че говоря с моя приятел, вдигна му скандал. Прияте-
лят ми любезно го помоли да си тръгне", продължи 
с разказа си уплашената Лили Иванова. Досадникът 
поискал тя да се качи в колата му, но срещнал катего-
ричен отказ от нейна страна.

"Малко по-късно ми се обадиха, за да ми кажат, че 

колата на Пацо 
гори. Съседи 
са му помогна-
ли да я загаси. 
А на капака 
онзи оставил 
послание "Не 
знаеш кой съм, 
тя няма да е 
твоя!", не крие 
притеснението си от действията на мутрата Лили. 
"Веднага се върнах. В момента съм много разстроена. 
Колата е потрошена и подпалена. Но важното е, че 
все пак всички сме здрави", завърши „Мис Силикон“.

Бионсе и съпругът й Джей 
Зи са едни от най-бога-
тите хора в шоубизнеса, 
затова не е изненадващо, 

че за все още нероденото им дете 
са похарчили до момента над един 
милион долара. Само за миналата 
година двамата са спечелили 88 мили-
она и сега са решили да пръснат със 
замах част от тях. Джей Зи бил страш-
но щастлив от факта, че съпругата му 
е бременна, и според близки до двой-
ката източници й казал да се глези с 
всичко, което поиска. Бионсе от своя 
страна е решила, че ще се постарае да 
запази фигурата си, и затова е започ-
нала да се храни много здравословно, 
а екип от специалисти й е изготвил 
специално меню от органични храни, 
твърди булевардната преса.

Певицата освен това се глези все-
кидневно с масажи и е пръснала цяло 
състояние за лосиони против стрии. 
Това ще е първото дете за Бионсе, но 

нас-
коро се появиха спекулации, че 
Джей Зи вече има син, който пази в 
дълбока тайна. Дали това е вярно, или 
е било просто евтина измислица на 
американските таблоиди така и не се 
разбра. 

В момента двойката са на седмото 
небе от щастие и заявиха, че имат 
намерение догодина отново да повто-
рят брачните си обети на втора сватба 
в Париж. През 2012 стават четири 
години, откакто са женени, а Бионсе 
сподели, че 4 е щастливото й число.

Заплаха "без секс" спря 
военен конфликт

Азис ще става ученичка, 
иска да завърши 8 клас

Жителки на 
село от 
филипин-
ския остров 

Минданао успяха да спрат 
сериозен военен кон-
фликт, след като заплаши-
ха съпрузите си с отказ 
от секс, ако продължат 
да воюват, съобщават 
от ООН. Идеята осенила 
Хасне Кантаду, която заедно със свои приятелки създала шивашки цех в село 
Дадо. Проблемът бил, че ушитите им дрехи не могли да стигнат до другите 
села, защото пътищата били блокирани заради конфликт между местни враж-
дуващи групировки. Тогава Кантаду обявила секс стачка - отишла при мъжа си 
и му казала, че го остава на секс пости, ако ръководената от него групировка 
не спре враждата. Съпругът � я изслушал, а после отишъл при другарите си по 
оръжие да споделил задаващата се сексуална заплаха.

След това посетил и вражеския лагер, където прокламирал, че конфликтът 
носи щети не само на местната икономика, но и заплашва целостта на брака, 
пък и най-елементарните човешки радости. Съселянките на Кантаду приложи-
ли същия подход към своите съпрузи и скоро мъжете заровили томахавките, а 
животът в селото влязъл в правия път. Конфликтът на остров Минданао датира 
от 70-те години. Там действат сепаратистките групировки Фронт за национал-
но освобождение на моро и Ислямски фронт за освобождение на моро, които 
искат да се отцепят от Филипините, но наред с това враждуват и помежду си. 
ООН от години търси пътища да снижи напрежението, а кой да се сети къде 
било разковничето…

Идолът на чалгата едва докретал до шести клас, разказват близки до 
костинбродския славей, но сега твърдо е решил да изкласи до осми. 
Самият той призна тази неделя пред Цветанка Ризова в “На четири 
очи”, че смята да помогне на един от кандидатите за президент и за-

това му било необходимо образование. “Ще гласувам, длъжен съм да гласувам. 
Вълнуват ме президентските избори”, заяви Азис. “Ако се наложи да лобирам, 
то ще бъде за независим кандидат какъвто е Димитър Куцаров.” Изпълнителят 
всъщност е 
в иници-
ативния 
комитет на 
Куцаров. 
Въпрос-
ният 
кандидат 
иначе не е 
известен, 
но нашумя 
наскоро 
покрай 
избора си 
за вице – 
певицата 
Камелия Тодорова. “Влизайки в този комитет, обещах, че ще завърша своето 
образование. Нямам почти никакво образование и това ще мотивира млади-
те хора”, отсече Азис. Той призна, че циганите са ужасно беден народ и всеки 
може да бъде купен. Кралят на попфолка се появи в студиото със зелени очи и 
червен пънкарски гребен. Пред потресената Цветанка Ризова той призна, че 
е роден в затвора. Майка му Гергина е търкала наровете в Сливенския затвор 
заради търговия. Тя не е знаела, че е бременна, защото е карала цветна бре-
менност. “Когато разбрала, е искала да ме махне, баща ми Траян обаче й е казал, 
че ако направи аборт, ще я напусне.”

Слави Трифонов не е платил последните заплати на екипа си, пише в. 
"България днес". Портмонетата и портфейлите на хората от "Шоуто 
на Слави" са празни след отпуските. Злите езици мълвят, че причина 
за това са словесните заплахи, които Трифонов отправи към Бойко 

Борисов преди дни. Дългия се закани да съди премиера, защото му забранил да 
строи върху градинката пред Японския хотел в столицата, която по документи 
била негова. Хора от БТВ предричат, че заради финансови несгоди знакови хора 
от екипа на Слави ще го напуснат, твърди "България днес".

Подпалиха колата на „Мис Силикон 2011“

Лили се вайка

Слави Трифонов 
НЕ ПЛАЩАЛ 
ЗАПЛАТИ?
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Цепелините се завръщат!
Британска компания планира да започне 
серийното им производство въпреки 
трагедията с “Хинденбург”

Цепелинът “Хинденбург” е 
построен през 1936 г. в 
Германия и остава и до 
момента най-големият 

пътнически летателен съд от този вид. 
Името му е 
дадено в чест 
на последния 
президент 
на страната 
в периода 
до Втората 
световна вой-
на Паул фон 
Хинденбург. 
Изработен е 
от фирмата 
на Ферди-

нанд Граф фон Цепелин, откъдето 
идва и името на тези машини. Първи-
ят му полет е на 4 март 1936 г. Цепе-
линът започва редовни пътнически 
полети още през май същата година, 
прелитайки многократно и успешно 
до САЩ и Рио де Жанейро. По това 
време САЩ и Германия все още не са 
прекъснали дипломати-
ческите си отношения и 
поддържат дори добри 
търговски връзки. За 
една година извършва 37 
рейса над Атлантическия 
океан, превозвайки общо 
3000 пътници. Най-крат-
кото прелитане е за 43 
часа. Пътуването в него 
било доста комфортно, 
разказват старите вестни-
ци. Пътниците разпола-
гали с двуместни каюти с 
душ-кабина,  ресторант с 
кухня и салон с олекотен 
алуминиев роял, както и 
със стая за наблюдаване.

Имало и ограничения, при това 
едно от тях – особено строго - тютю-
нопушенето. При качване в дирижа-
бъла от пътниците

били прибирани 
кибрити

и всякакви устройства, които могат 
да предизвикат искра. Все пак впо-
следствие “Хинденбург” бил обзаве-
ден и с добре изолирана стая, където 
вече можело и да се пуши. Но всички 
членове на екипажа са били задълже-
ни да носят специални антистатични 
дрехи и обувки с изолирани подмет-
ки, за да не предизвикват каквото и да 
било наелектризиране на борда.

На 3 май 1937 “Хинденбург” полита 
от Германия за Ню Йорк. На борда 
му има 36 пътници, 14 стюарди, 22 

механици и 25 
летци. В багажното 
отделение има 
900 кг куфари и 2 
кучета. Капитан е 
Макс Прус - опитен 
пилот, ветеран от 
Първата световна 
война. След 77 ча-
сов полет, на 6 май, 
цепелинът достига 
Ню Йорк, където 
на наблюдател-
ната площадка на 
Емпайър Стейт 
Билдинг вече се 

тълпели много любопитни граждани, 
включително и  журналисти. Машина-
та прави една обиколка над града и се 
насочва към базата за приземяване. 
Но времето се влошава и навигатори-
те отказват приземяване. Дирижабъ-
лът кръжи известно време, очаквайки 
разрешение.

То идва около 19 часа и “Хинденб-
ург” се снижава до 180 м. В този 
момент от задната му част

започва да изтича 
водород

- пилотите забелязали, че задницата 
натежава, но не се досетили, че може 
да се дължи на теч. От влажността на 
въздуха и от движението на дирижа-
бъла той се наелектризирал и когато 
въжетата са спуснати и са хванати от 
хората, намиращи се долу, от кон-
такта на въжето със земята протича 
електрически заряд към металната 
рамка. Вследствие на това водородът 
избухва. Капитанът успява частично 

да овладее ситуацията и с риск за 
живота си да спусне бавно дирижабъ-
ла на земята. Това помага на част от 
намиращите се на борда да оцелеят, 
изскачайки през панорамните про-
зорци в залата за наблюдение. По тази 
причина от намиращите се на борда 
97 пътници и екипаж 62 души успяват 
да се спасят.

След катастрофата останките от 
цепелина са върнати в Германия за 
експертиза. Година по-късно по запо-
вед на Хитлер в Германия е построен 
нов голям дирижабъл - копие на “Хин-
денбург”, кръстен “Граф Цепелин”. Но 
той никога не полита с пътници, тъй 
като използването на водород за пъл-
нене на дирижабли е вече забранено, 
а заместването му с хелий става ико-
номически неоправдано. С началото 
на Втората световна война ерата на 
цепелините си отива окончателно.

Всеки е гледал документални филми от 30-те години на миналия 
век и може би само най-равнодушните не са оставали впечатле-
ни от цепелините – господарите на небето преди вече почти век. 
Някога фашистка Германия разви тази индустрия и се гордееше 
с нея, докато през 1937 г. една трагедия не наложи спирането 
на цепелините завинаги. От 70-те години на миналия век, когато 

драматичните събития бяха вече позабравени, компании по цял свят се опитват 
да възродят това летателно средство. Сега обаче тези усилия като че ли най-
накрая се увенчаха с успех.

Британската компания Hybrid Air Vehicle обяви тези дни, че е почти готова с 
изработката на съвсем ново поколение цепелини. За разлика от дирижаблите, 
които сме виждали по филмите, апаратите на Hybrid Air Vehicle имат удвоена 
форма и наподобяват два цепелина, слепени един за друг. 40% от силата, нужна 
за издигането им, ще бъде доставяна от двигателите на борда и аеродинамич-
ната форма на апарата, а останалите 60% - от хелий.

Според компанията цепелините ще могат да летят във въздуха в продълже-
ние на 21 дни и няма да имат нужда от помощен екипаж при кацане. Канадска 
фирма вече е поръчала няколко апарата, 
с които ще доставя стоки до отдалечените 
райони в северната част на страната. Британ-
ците от своя страна ще използват цепелините 
както за научни и хуманитарни, така и за 
транспортни и туристически цели. Засега в 
официалното съобщение на Hybrid Air Vehicle 
не се споменава нищо за това какви мерки 
за сигурност са взети, за да не се случват 
пожари на борда, които бързо биха изгорили 
целия цепелин и не биха оставили никаква 
възможност за спасение на хората, намиращи 
се на борда му.

Трагедията с „Хинденбург”

“Хинденбург” в цялата му прелест

Така е изглеждал един от луксозните салони на злополучния цепелин

Хинденбург в пламъци.



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

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

Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410  
Arlington Heights, IL 60005
тел.: 708 415 6985
или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.com

АбонирАй се зА 
Bg Voice




