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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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  Бащата на убития Ангел: Не политизирайте трагедията
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Миналият петък 80 души бяха арестувани в Манхатън. Те 
бяха част от протеста срещу „Уолстрийт”. Вероятно повече-
то от тях са прекрачили границата в отношението си към 
полицията, която охранява правото им на свободно слово. 
Не си мислете, че са подпалили банка или са използвали 
обидната N-word. Има една държава, където такива неща 
стават под погледа на полицията и тя не прави нищо. И 
ако някой публично определи това като безчинство, шепа 
ултраси веднага ще го обявят за враг на народа.

Разбира се, говоря за публичния линч на Миролюба 
Бенатова от bTV, която в обективен репортаж в събота 
вечер показа безчинствата на 200 футболни фенове в 
село Катуница. Да разрушиш и подпалиш чиято и да било 
къща под какъвто и да било мотив е престъпление. Още 
повече че мотив за това липсва на тези 200 организирани 
запалянковци от Пловдив. Местните хора от селото не 
са участвали в погрома.  И бащата на убития 19-годишен 
Ангел заяви: „Мисля, че жената няма в какво да я обвиня. 
Тя е видяла това, което е било.”

Бенатова всъщност е видяла как вандалите вилнеят и 
палят къщите пред бездействащите полицаи. Същите тези 
полицаи, които по-рано са били все така бездейни и пред 
жалбите на Ангел и неговите приятели и съседи от село 
Катуница, които от години се оплакват от атаките срещу 
тях от децата и внуците на Цар Киро. И тук всъщност е 
големият проблем в тази история. В България има едни 
200-300 души, които така са се сраснали с държавата и тя 
с тях, че всичко им е позволено. Родната полиция ги пази, 
прокуратурата следи за съдебния им комфорт, а полити-
ците обгрижват всяка тяхна нужда, защото, когато дойде 
време за избори, мафиотите развързват кесиите и/или 
осигуряват нужните гласове. 

И не е важно дали тези хора са цигани. Всъщност 
повечето от тях са си българи – Галеви, Маргини, Очите... 
списъкът е твърде дълъг. Но техните покровители и кукло-
води не искаха това да се види. Затова те бързо стъкмиха 
една димна завеса, която да скрие реалния проблем, и 
така се роди фалшивият конфликт цигани - българи. Ето 
защо и напрежението спадна много бързо, а драмата трая 
само два-три дни. Така е с измислените конфликти. Но те 
вършат работа и целта беше постигната – с организира-
нето на около 500 лумпени в няколко от големите градове 
на страната фокусът на вниманието беше изместен – от 
властта, която подържа и използва такива като Цар Киро, 
към битка с циганите. 

Но страстите на 500 лумпени  бързо се овладяват, поло-
вината бяха арестувани, получиха по една глоба и вероят-
но пердах от бащите си и остана само безсмисленото дър-
дорене във Facebook и в медиите на ДПС (TV7, „Монитор”, 

„Телеграф”, ВВТ и още около 10-ина други издания, които 
партията контролира чрез депутата си и медиен собстве-
ник Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева). Не ви ли 
се струва странно, че точно тези медии бяха най-активни 
и пускаха извънредни емисии нонстоп. Кой би спечелил 
най-много от подклаждането на етническо напрежение в 
страната? „Пазителите на мира” ДПС и героите национа-
листи от „Атака” и ВМРО . Три партии, изградени от кадри 
на бившата Държавна сигурност. Там добре са научени на 
такива активни мероприятия за отклоняване на внимание 
и подмяна на проблемите.

Истинските виновници за убийството на Ангел – тези с 
белите якички, обаче останаха ненаказани, а светлината 
на прожектора дори не стигна до тях, за да видим лицата 
им. Темата с размириците в този брой следим на страници 
12-13, а коментар може да прочетете на страница 25.

Проблемът с хората във  властта ще се реши, когато 
повечето от нас отидат и гласуват – всеки път. Защото цига-
ните и турците гласувт под строй и така покровителите на 
тези, които плащат за техния вот, остават във властта. Но 
ето, че в САЩ, където би трябвало да видим от първа ръка 
силата на демокрацията, няма огромен интерес в нашата 
общност към предстоящите избори и на 23 октомври ще 
имаме рекордно малък брой секции за гласуване. Всичко 
за изборите може да прочетете на страница 15 в нашето 
приложение „Предизборна централа 2011”.

Ако все пак искате да гласувате, но не знаете за кого – в 
следващите броеве ще ви представим тримата кандидати 
с най-големи шансове за победа според социологическите 
проучвания. Тази седмица започваме с фаворита Росен 
Плевнелиев, който е кандидат на управлящата партия 
ГЕРБ. BG VOICE постави няколко условия пред кандидатите 
– това да бъдат интервюта на живо – по телефон, скайп или 
лично, без PR до тях и без да изпращаме предварително 
въпросите си. Радваме се, че получихме безпрецедентен 
достъп за българска медия в чужбина до кандидатите и че 
те се съгласиха на нашите условия. 

На страници 16-17 Росен Плевнелиев отговаря дали е 
куклата на Бойко Борисов, кои са националните приори-
тети и как ще запази малките, но важни неща в живота, ако 
стане президент.

И ако днес усещате BG VOICE по-голям – така е. Заради 
вашия интерес ние добавихме още 8 нови цветни стра-
ници, където да намерите повече от нашето интересно 
авторско съдържание.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Убийци с бели 
якички

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.
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Обрат в процеса за смъртта 
на Майкъл Джексън

За пръв път, след смъртта 
на краля на поп музиката 
Майкъл Джексън, неговият 
личен лекар доктор Мюрей 
ще представи своята вер-
сия за станалото в имени-

ето на легендарната звезда на 25 юни 
2009 г. Очаква се той да разкрие повече 
подробности за последните часове на 
изпълнителя по време на първото съ-
дебно дело за смъртта му, което тръгна 
във вторник във Върховния съд на Лос 
Анджелис. Заседанието бе излъчено по 
телевизията. На първото от тях при-
състваха членовете на семейството на 
Джексън: баща му Джоузеф, майката Ка-
трин, сестрите Джанет и Латоя и братята 
Жармейн, Ренди и Тито. 58-годишният 
Конрад Мюрей, кардиолог от Хюстън, е 
бил нает от Майкъл Джексън като личен 
лекар шест седмици преди смъртта му. 
Целта е била медикът да му помогне да 
се справи с тежките репетиции преди 
поредното му световно турне.

Обвинението настоява, че Мюрей е

давал на певеца 
опасно вещество
пропофол, без да осъществява 

съответния медицински надзор и при 
пълното отсъствие на необходимото 

медицинско оборудване, предназначе-
но за оказването на спешна помощ.

Защитниците на лекаря пък твърдят, 
че певецът сам е приел голяма доза 
наркотик, когато лекарят е напуснал 
стаята му. Ако бъде признат за виновен, 
Мюрей е заплашен от затвор до четири 
години.

При аутопсията на Джексън беше раз-
крито, че той е починал 
от свръхдоза пропофол, 
обичайно използвано 
само при болнични про-
цедури. Мъри признава, 
че е дал на Джексън мал-
ка доза, която обаче не 
е достатъчна, за да бъде 
фатална.

Обвинителят Дейвид 
Уолгрен заяви в залата, 
че Мюрей е изоставил 
изпълнителя в момент, когато той най-
много се е нуждаел от него, се разказ-
ва в репортаж от процеса на Voice of 
America. Уолгрен дори предположи, че 
лекарят бил движен не от загриженост 
за пациента, а от

мисълта за парите 
му

Услугите на Мюрей стрували на Дже-

ксън $150 хиляди на месец. 
Прокурорът предостави в 
залата запис на разговор на 
Майкъл, направен няколко 
седмици преди смъртта му. 
“Трудно е за човек, когото го познава, 
да познае гласа на изпълнителя. Той 
звучи така, сякаш се намира под въз-
действие на силни препарати. В записа 

Майкъл обяснява нещо за 
бъдещи записи и за пред-
стоящ благотворителен 
проект. Докато звучеше 
записът, на екрани в 
залата бе показана снимка 
на Джексън, лежащ на 
носилка.

Очаква се един от 
първите, който ще бъде 
разпитан, да е най-близ-
кият приятел и хореограф 

на поп звездата Кени Ортега. Именно на 
него разчита обвинението да разкрие 
какво се е случило по време на послед-
ните репетиции, записи от които Ортега 
използва в своя документален филм 
“Майкъл: това е всичко”. Откъси от лен-
тата също ще бъдат излъчвани в залата. 
Повечето съдебни заседатели ще видят 
филма за първи път, защото само двама 
са признали, че вече са го гледали.

Очаква се по време на процеса да 

бъде представен и протокол от

първия 
полицейски 

разпит на д-р 
Мюрей

направен само два дни след смъртта 
на Джексън. Именно по време на този 
разпит лекарят признава, че Джексън 
редовно е бил тъпкан с пропофол. 
Това му признание и бе причината 
за първоначалното му обвинение в 
непредумишлено убийство. Наблюда-
телите отсега уточняват, че свидетелите 
ще бъдат изключително затруднени да 
дават показания. Причината е, че по 
време на предварителните слушания 
съдът забрани в залата да се съобщават 
подробности за зависимостта на Дже-
ксън от наркотици, както и за неговите 
финансови проблеми. Обвинението 
няма да има право да задава въпроси, 
касаещи личния живот на звездата, по-
специално любовните му отношения.

Доктор Мюрей (в средата) чака съдбата си по време на започналия 
съдебен
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21 обвинения за наш в Атланта след 
гонка с полицията

Високоскоростно пре-
следване в едно от 
предградията на Атланта 
завърши с 21 обвинения 
срещу 17-годишния бъл-
гарин Станислав Косев. 

Полицай спрял тийнейджъра заради 
силна музика от колата му на Ga. 120 
и Macland Road в Полдинг каунти. 
Станислав признал, че няма шофьорска 
книжка, след което дал газ и повел по-
лицаят на гонка през улиците на Далас, 
Джорджия. 

Със спортната си кола „Форд Мустанг” 
той вдигнал над 110 мили/час (180 км/ч) 
в пиковия трафик и повел полицая на 
високоскоростно преследване покрай 
къщите, разминавайки се на косъм с 
Бред Редфърн. „Изплаших се до смърт. 
Едва тогава разбрах, че нещо става. 

Това ме ядоса”, разказа очевидецът.
Секунди по-късно колата прелетяла 

над канавка. Част от нея останала в дво-
ра на една от къщите по пътя, вероятно 
повредена от скока. Станислав изско-
чил от колата и минути след това бил 
арестуван. Каскадата е запечатана на 
полицейска камера, а видеото може да 
видите на www.BG-VOICE.com. 

„Той постави мен и другите на пътя в 
опасност, смята Бред Редфърн. При тази 
скорост някой можеше да умре.” 

При ареста Станислав Косев показал 
българска шофьорска книжка, която 
в щатите не се признава и вероятно е 
фалшива, защото той е само на 17. Сре-
щу Станислав Косев има 21 обвинения, 
три от които углавни заради полицей-
ската гонка. Той е на свобода срещу 
гаранция от 19 778 долара.

 Excessive volume from the radio
 Driving while unlicensed
  Fleeing and attempting to elude 

police (felony)
 Reckless driving
 Aggressive driving
 Speeding (110 mph in a 55 mph)
 Too fast for conditions
 Failure to stop for a red light
 Driving within a gore
 Passing in a no passing zone
  Passing within 200 feet of 

oncoming traffic

 Passing in a curve
 Passing on shoulder of the road
 Striking a fixed object
 Leaving the scene of an accident
 Possession of alcohol by a minor
  Criminal interference with 

government property (2 counts – 
felony)

  Driving on the wrong side of the 
road

 Obstruction of law enforcement
 Opening doors to oncoming traffic
 Failure to maintain lane

обвиненията срещу станислав
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Консулските и имигра-
ционните власти в САЩ 
имат сериозни пробле-
ми с българи, предста-
вящи се като роми, за да 
получат убежище и да 

изтеглят при себе си роднини, съобщава 
в. „Дневник”.

Прегледът на решения, в които е 
дадено право на убежище на основание 
преследване заради ромски произход, 
е установил, че „все още не сме открили 
нито един кандидат, който действител-
но да е ром. Повтарям, всеки случай, 
който сме прегледали, изглежда чиста 
измама”.

Това се казва в документ от посол-
ството на САЩ в София, подписан на 
18 март 2009 г. от американския шарже 
д’афер Алекс Караянис и публикуван в 
началото на септември 2011 г. от сайта 
WikiLeaks.

В дипломатическата грама със статут 
„разсекретена” се казва: „Настояваме 
най-категорично всички случаи на 
бъдещи кандидати от България да бъдат 
предавани на имиграционни съдии, 
както и да се предприемат систематич-
ни усилия тези съдии да получат поне 
някаква ориентировъчна информация 
за „ромските измами”.

В документа със заглавие „Искаш да 
се направиш на ром? Просто потърси 
в „Гугъл” български трафиканти!” не са 
посочени данни за колко души става 
дума, но като илюстрация подробно са 
описани три конкретни случая (пълните 
им имена са спестени). 

РАДЕВ
Първият е на Радев, който дори 

посочил в молбата си за убежище като 
преводач друг българин, който при 
елементарна проверка в интернет се 
вижда, че е обвинен във Финикс, щата 
Аризона, за трафик на хора от Източна 
Европа. Въпросният „български койот” 
(койот е известен термин в САЩ за 
трафиканти на хора - бел. ред.) е опис-

ван от местната преса като помагач на 
източноевропейци в измами с молбите 
за убежище, пише още в американската 
грама. „Но дори и без него версията на 
Радев издиша отвсякъде.”

Българинът получил статут на бежа-
нец на 1 февруари 2007 г. и подал молба 
да изтегли при себе си съпругата и два-
мата си синове. „В молбата се съдържат 
най-общи твърдения, че през целия си 
живот е бил тормозен от българското 
общество и полиция. Единственото 
конкретно нещо е, че полицаи му 
счупили касетофона, докато празнувал 
ромската Нова година. След това го 
разпитвали и го задържали, докато при-
ключи празникът. Жена му обаче казва, 
че единственият проблем, който е имал 
с полицията, са оплаквания, че вдигал 
шум, и по този повод изобщо не се е 
стигало да каквото и да било насилие 
или трошене на техника. Тя допълни, 
че Радев никога не е бил задържан и 
разпитван.”

Караянис продължава да описва 
случая с претенцията на мъжа, че в 
опит да бъде интегриран в българското 
общество бил принуден да си смени 
фамилията от Николов на Радев. „Това 
няма смисъл, понеже Николов е много 
разпространено българско име - поне 
толкова, ако не и повече, от Радев.”

Съпругата разбила и легендата му, че 
от страх от полицията решил да про-
даде къщата си и да се премести в друг 
град. „В действителност семейството му 
заяви, че никога не са напускали Сли-
вен, където живеят през целия си живот. 
Съпругата на Радев не знае нищо за про-
блеми с полицията. Синовете му учат в 
престижни гимназии, имат приятели, 
щастливи са в училище и никога не са 
имали проблеми или забележки. Точно 
обратното на твърденията на бащата за 
тормоз и унижения.

Всъщност може би първо трябваше да 
кажа, че те изобщо не са роми.”

АНДРЕЕВ
Вторият случай е подобен и отново 

измамата е засечена чрез сери-
озно разминаване на твърде-
нията на получилият през 2004 
г. право на убежище Андреев и 
на бившата му съпруга.

„Мъжът твърди, че е ром 
и през целия си живот е бил 
унижаван и заплашван. В 
аргументите си, заемащи цяла 
страница, той посочва само един, и то 
доста странен случай - че е бил обикно-
вен работник в дъскорезница и когато 
установил, че го мамят със заплатата, 
собственикът насъскал кучетата, защото 
Андреев бил ром. Получил множе-
ство наранявани и подал оплакване в 
полицията, но в отговор през нощта бил 
нападнат от няколко мъже, „жестоко 
пребит” пред очите на жена си и детето 
им и прекарал 15 дни в болница.

Е, нищо от това не се е запечатало в 
спомените на съпругата. В разговор тя 
заяви, че съпругът й бил управител по 
продажбите в голяма компания. Във 
фирмата наистина имало нападение 
и няколко души били бити, но мъжът 
й не бил сред тях и инцидентът няма 
нищо общо с етническия произход. Тя 
не е сигурна, дали биячите са „сенчести 
бизнесмени”, търсещи собственика, 
или са изпратени от самия собственик. 
Съпругата и дъщерята казаха, че никога 
не са били очевидци на нападение 
срещу Андреев, нито че той е прекарвал 
в болница.”

Историята по този случай приключ-
ва с наглед драматично описание как 
мъжът „избягал” в САЩ (всъщност той 
е с виза да учи английски, платен от 
компанията), „побеснелият” работодател 
изгонил семейството от апартамента им, 
жена му и детето му опитали да отидат 
при нейните родители, но те казали, че 
няма да пуснат в къщата си „дете на ци-
ганин”. Версията на съпругата е, че нищо 
от това не е вярно, че нямат апартамент, 
винаги са живели с родителите й, които 
са платили за обучението му в САЩ.

„А, и между другото Андреев не е 

ром.”

РАШКОВ
Случаят, с който завършва илюстрира-

нето на схемите за измама, е на Рашков, 
който през 2006 г. отива при съпругата и 
двете им деца с туристическа виза и не 
се връща.

Пред  имиграционните власти той 
представил факти за положението на 
ромите от началото на века, „а България 
от две години вече е член на ЕС”, се 
казва в грамата.

„Мъжът посочил, че бил принуден да 
смени ромската си фамилия Гешев с по-
славянската Рашков. отново като в слу-
чая с Радев, и двете имена са български 
и нямат нищо „циганско”. Според заяв-
лението на Рашков той е ром, подложен 
на дискриминация от правителството, 
образователната система и армията, 
скинхедс и членове на православната 
църква.

Интервюиращият го служител забе-
лязал, че мъжът използва много факти 
и фрази, сякаш взети от други подобни 
случаи, които разгледахме.”

Караянис цитира как са се оказали 
абсолютна измислица твърденията за 
побой над сина му, тормоз от полиция-
та, бой с бухалки от скинхедс, как майка 
му подредила олтар вкъщи, понеже не 
ги допускат в църквата, и как родите-
лите на жена му я изгонили, защото се 
„оженила за циганин”, а неговите били 
толкова обидени, че не искали да имат 
нищо общо с нея.

„Установихме, че очевидно това не е 
вярно, след като тя живее при неговите 
родители и всяка седмица посещава 
своите. И, хей, и в тази картинка няма 
никакви роми”, завършва грамата.

WikiLeaks: Българи се представят за роми, 
за да получат убежище в САЩ



Обама: 
Кризата в 
Европа плаши 
света
Икономисти призовават да бъдат 
опростени 50% от дълга на Гърция

Американският 
президент 
Барак Обама 
заяви, че дъл-
говата криза в 
Европа плаши 

света и че лидерите в еврозо-
ната не работят достатъчно 
бързо по въпроса, предадоха 
Ройтерс и Асошиейтед прес.

Обама е на обиколка по 
Западното крайбрежие, за да 
събира средства за кампа-
нията по преизбирането си 
догодина. Според него въз-
становяването на американ-
ската икономика е срещнало 
трудности тази година заради 
проблеми по целия свят, 
в това число въстанията в 
Арабската пролет, които доведоха до 
повишаване на цените на енергията, 
и тревогите за финансовото здраве на 
европейските държави.

Американският президент заяви, че 
европейските държави не са се възста-
новили напълно от кризата и не са се 
справили изцяло с всички предизвика-
телства, с които се е сблъскала банкова-
та им система. Сега това се подсилва и 
от случващото се в Гърция.

Сега те преживяват финансова криза, 
която плаши света, и се опитват да 
предприемат отговорни действия, но 
тези действия не са толкова бързи, кол-
кото е необходимо, добави американ-
ският президент. Изявленията на Обама 
бяха в отговор на въпрос на уволнен 
работник.

Междувременно германски и френ-
ски икономически правителствени 
съветници призоваха на Гърция да 
бъде разрешено да отпише около 50% 
от дълга си и да бъде оказана допъл-
нителна подкрепа за банките с големи 
експозиции към гръцките държавни 
облигации.

„Решенията, които бяха взети на 
срещата на върха Европейския съюз 
от 21 юли, са крайно недостатъчни, за 
да се разреши кризата с гръцкия дълг”, 
твърдят група икономически съветници 
от Германия, един съветник на френ-
ското правителство, икономист от ЕЦБ 
и редакторът на IMF Economic Review, 
пише Financial Times Deutschland.

„Кредиторите трябва да се откажат от 
около половината от номиналната стой-
ност на гръцките държавни облигации, 
като едва след това ще бъде възможно 
за Гърция да приведе своя дълг до 
едно устойчиво равнище със собствени 
усилия”, се казва в материала.

Споразумението от 21 юли даде 
възможност за преструктуриране на 
21% от гръцкия дълг чрез замяна на 
облигации. Мнозина финансови експер-
ти обаче са убедени, че допълнително 
преструктуриране е неизбежно.

Представителите на международни-
те кредитори на Гърция ще се върнат 
в Атина тази седмица и страната ще 
получи транша от 8 милиарда евро, 
който ще я избави от фалит следващия 
месец, заяви гръцкият финансов минис-
тър Евангелос Венизелос, цитиран от 
Reuters.

Премиерът Георгиос Папандреу ще 
изпрати на екипа от така наречената 
тройка – ЕС, Европейската централна 
банка и МВФ, писмо, в което са описани 
новите мерки за икономии.

Тройката поиска писмени гаранции 
от Атина, че ще изпълни целите, записа-
ни в споразумението за отпускането на 
спасителната помощ от 110 милиарда 
евро.

Според Венизелос финансовите ми-
нистри от еврозоната ще обсъдят и ще 
разрешат отпускането на транша, така 
че да пристигне „навреме”.

Междувременно премиерът Папан-
дреу се обърна с емоционално изказ-
ване към германските бизнес лидери 
с молба да помогнат на страната му 
в дълговата криза. Инвестициите им 
нямало да бъдат в стари грешки, а в 
бъдещ успех, заяви Папандреу, който 
е в Германия за разговори с канцлера 
Ангела Меркел по напредъка на Гърция 
в свиването на разходите. 

Пред германския бизнес премиерът 
нарече свръхчовешки усилията на 
Гърция да ограничи дълга си и заяви, че 
през 2012 г. страната ще има бюджетен 
излишък.



Светът обезпокоен от играта: 
Путин пак президент, Медведев – премиер
„Гардиън”: Русия ще залитне към автокрация

Президентът на 
Руската федерация 
Дмитрий Медведев 
предложи на парти-
ята „Единна Русия” 
да подкрепи Влади-

мир Путин в изборите за президент 
на Русия през 2012 г., съобщи радио 
“Ехото на Москва”. Това изявление, 
колкото и очаквано, бе посрещнато с 
ужас от свобод-
ните руски медии 
и от западните 
анализатори. 
Както е известно, 
Путин беляза 
двата си мандата 
като държавен 
глава с репресии 
срещу незави-
симия печат, 
пълно обсебване 
на всички телевизии от държавата и 
тотален натиск над радиостанциите. 
Изплъзна му се единствено интернет, 
и то защото по време на управлени-
ето му там все още нямаше сериозни 
онлайн издания, които той да стъпче. В 
обществения живот Путин залагаше и 
вероятно ще залага на

твърда ръка 
срещу опозицията
много от лидерите на която бяха 
редовно арестувани, а спонсорите 
им – осъждани на дълги години затвор 
(пример за това е осъденият бивш шеф 
на една от големите нефтени компании 

ЮКОС Михаил Ходорковски).
Също очаквано, Путин, сега ми-

нистър-председател, пък предложи 
листата на „Единна Русия” за изборите 
за Държавна дума (долната камара на 
парламента) на 4 декември да бъде ог-
лавена от действащия държавен глава 
Медведев. С тази почти детска игра 
“аз на тебе – ти на мене” се оправдаха 
предвижданията, че Путин и Медведев 

отдавна са решили 
да се редуват на 
двата най-високи 
поста във властта, 
докато са живи или 
поне да управля-
ват дълги години, 
както това правят 
техните побрати-
ми диктатори в 
повечето бивши 
съветски републи-

ки: Туркменистан, Казахстан, Беларус, 
Узбекистан, Таджикистан и Азербай-
джан.

Според Путин двамата с Медведев са

постигнали 
споразумение

за бъдещата си дейност „отдавна вече, 
още преди няколко години”. А Медве-
дев призна, че на практика са си раз-
пределили кормилото на властта така, 
че да са вечно в управлението. “На-
истина бяхме обсъдили този вариант 
за развитие на нещата през периода, 
когато бе формиран нашият другарски 
съюз”, разказа Медведев. Той посочи 

Връщането Владимир Путин на президентския пост трябва да пре-
дизвика сериозна тревога. то ознаменува хлъзгане на Русия към 
автокрация, пише в. „Гардиън” в редакционен коментар. истината 
е, че Путин, който е бивш офицер от КГБ, не напусна (политическо-
то поле) през 2008 г., след като изкара два президентски мандата.
”Популярността му в Русия, която ние не отричаме, е постигната 
за сметка на  смачкването на опозицията и свободните средства 
за масова информация в страната. тези два съставни елемента на 
демократичното общество станаха мишени за Путин и поддръж-
ниците му. Отношенията на Москва със западните съюзници също 
може силно да пострадат. При Путин президент контролът върху 
външната политика ще премине към него, а когато той заемаше 
този пост в Русия – до 2008 г., отношенията със Запада, и по-спе-
циално тези с Великобритания и САЩ, бяха сериозно обтегнати”, 
отбелязва вестникът.

най-острите социални проблеми в 
Русия: подкрепата за хората, изгубили 
своята работа заради сегашната криза, 
измамените вложители, усилията за 
ограничаване на поскъпването на жи-
лищно-комуналните услуги, развитие 
на детския спорт и здравеопазването.

Същевременно играта “аз премиер, 
ти президент и после обратно” не се 
харесва дори и на чиновниците, които 
са във властта. Тяхно лице стана фи-
нансовият министър на Русия Алексей 
Кудрин. След съобщението за размя-
ната на местата на Путин и Медведев 
Кудрин обяви във Вашингтон, че 
категорично

ще откаже 
да работи с 
Медведев

„Не се виждам в новото правител-
ство. Никой не ми е предлагал пост, но 
смятам, че разногласията, които имам, 
няма да ми позволят да бъда част от 
новото правителство.”  Анализатори 

коментират, че това е или рядка форма 
на смело изказване сред смачкана-
та политическа класа на Русия, или 
предварително разработен сценарий 
на Путин, според който неговите хора 
ще атакуват с изявления Медведев, за 
да намалят влиянието му.

Обама: САЩ не могат да решат 
всички проблеми на света

САЩ са си поставили „ясната 
и целенасочена задача” да 
си сътрудничат с всички 
страни - членки на ООН, за 

да победят международната теро-
ристична организация „Ал Кайда” и 
екстремистките групи, 
контактуващи с нея”, 
заяви президентът Барак 
Обама в речта си на го-
дишната сесия на Общото 
събрание на ООН в Ню 
Йорк миналата седмица. 
Той припомни, че именно 
„Ал Кайда” носи отговор-
ност за „убийствата на 
хиляди хора от различни 
религии и националности”. Обама 
призова за нова ера на многостранно 
сътрудничество в света за посрещане 
на глобалните предизвикателства.

САЩ не могат да останат на досе-
гашната си позиция и да преследват 
своите цели сами, призна той.

В първото си изказване от три-
буната на световната организация 
американският президент направи 

още уговорката, 
че разбира „почти 
рефлекторния 
антиамерикани-
зъм” през послед-
ните години, но 
подчерта, че той 
не може да бъде 
шаблон за отно-
шенията на САЩ 
със света. Настъпи 

време светът да поеме в нова посока... 
към нова ера на ангажиране, осно-
вано на взаимен интерес и взаимно 
уважение, заяви Обама.

Почти като любовници: Медведев и Путин са 
неразделни от сутрин до здрач. А може би и след 
това?

Плешив, с коса… На тази карикатура олиселите 
държавни глави на СССР и Русия се редуват с 
окосмение по темето. Приличат си и по това, че 
управляват до гроб
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Ще има ли емигрантски депутат в 
българския парламент?

Българите, които живеят в 
чужбина, да имат отделен 
избирателен район, да 
дават гласа си за кан-
дидат-депутати, а не за 
партии - това е позици-

ята на по-голямата част от нашенците, 
участвали в анке-
та на национал-
ния омбудсман 
Константин Пен-
чев по проблема. 
Резултатите бяха 
оповестени в ня-
колко български 
вестника.

Общо 144-ма 
българи са попъл-
нили формуляра 
на интернет страницата на институци-
ята за месец - 107 от тях имат само BG 
паспорт, а 35 - и друго гражданство. 68 
от анкетираните живеят в България, 
останалите - в друга държава.

98 от участниците в допитването са 
категорични, че българите в чужбина 
трябва да могат да дават гласа си за 
конкретни кандидати за народни пред-
ставители.

46-има пък са на обратната позиция 
- да се запази сегашното положение и 
емигрантите да продължат да гласуват 

за партии, но без поименни листи, за-
щото нямат самостоятелен избирателен 
район, и гласовете им да се преразпре-
делят.

„На българите в чужбина им се дава 
право да гласуват, но те не могат да го 
упражнят пълноценно”, каза национал-

ният омбудсман. 
Той реши да 
постави въпроса 
на обществено 
обсъждане след 
много сигнали.

Въпреки че 
са гласували 
за народни 
представители, 
емигрантите 
няма към кого да 

се обърнат за проблемите си за разлика 
от българите в България, които може да 
се жалват на депутатите си в приемните 
им по райони.

Ако изберат свой депутат, не означа-
ва, че той ще има приемни по цял свят, 
в ерата на технологиите няма пречка 
да разговаря с тях по интернeт, уточни 
Пенчев.

Проблемът и мненията на българи, 
живеещи у нас и в чужбина (какво ми-
слят те - виж долу), предстои да бъдат 
обсъдени публично.

Мнения от форума:
За и против
Българин от Германия:
Задължително. Българите в чужбина са локомотивът на българската иконо-

мика чрез парични преводи, инвестиции, връзки с чужди инвеститори и т.н. Те 
имат право на по-голяма тежест при избори.

Българка от Кипър:
Не. Не мисля, че ние, които от години не живеем в България, трябва да гласу-

ваме. Ние не допринасяме нищо за тази държава и не би трябвало да се месим в 
това кой и как ще я управлява.

Българин от София:
Това, че някой се е оказал в чужбина, докато тук има избори, си е негов късмет 

и проблем. Изборите се обявяват месеци по-рано, така че датата на провеж-
дането им е известна достатъчно рано. А ако на някого се е наложило спешно 
да отсъства - е, едва ли такива са милиони гласоподаватели, че да повлияят 
на гласуването съществено, това си е негово решение.

Българите, които живеят в чужбина, гласуват за депутати, но не избират свои народни представители

Константин Пенчев
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Нов свещеник за 
църквата ни в Ню Йорк

Дядо Николай:  
Осветете агентите сред 
българските духовнициСлед повече от година българската 

катедрала „Св. Кирил и Методий” 
в Манхатън, Ню Йорк, ще има нов 
свещеник. Това ще е ставрофорен 

иконом Петър Тотев, който ще заеме мястото на 
покойния отец Благой Топузлиев.

Петър Тотев идва от нашата църква в 
Букурещ, Румъния, и решението за неговото 
назначение е взето от Светия синод още през 
февруари т.г., но чак сега е получил работна 
виза. Той пристига в Ню Йорк заедно със съпру-
гата си на 17 октомври.

Междувременно в Голямата ябълка вече е 
епископ Даниил, който ще бъде викарий на 
митрополит Йосиф. Викарият е всъщност по-
мощник (секретар) на митрополита при изпъл-
няване на неговите задължения като духовен 

глава. Дядо Йосиф отговаря за епархиите в 
САЩ, Канада и Австралия и още миналата есен 
беше поискал помощник от Светия синод.

Преди да дойде в Америка, епископ Даниил е 
служил като викарий на Неврокопския митро-
полит Натанаил, където е натрупал добър опит 
като църковен администратор. Преди богосло-
вието той е учил английска филология и владее 
отлично езика.

 

Комисията по досиетата да разкрие агентите на Дър-
жавна сигурност в средите на свещенослужителите. 
Това поиска пловдивският митрополит Николай по 
време на свещеническа пресконференция в понедел-

ник в града под тепетата.
Според него много от нападките и провокациите срещу Бъл-

гарската право-
славна църква, 
продължаващи 
и след разкола, 
излизат от сре-
ди на бившата 
ДС.  “Отслаб-
ването на 
църквата става 
възможно 
заради стари 
зависимости, 
които още не 
са преодолени. 
За да заеме 
отново полага-
щото й се място в обществото, църквата на първо място трябва 
да се снабди с абсолютен и безспорен морален интегритет”, 
твърди той.

Пловдивският митрополит гарантира, че никой от свещеници-
те, които биха се оказали агенти на ДС, няма да бъде унижаван 
или низвергван. Разкриването на агентурна принадлежност ще 
даде на засегнатите шанс за покаяние и прошка и ще им позво-
ли, вече като свободни хора, чрез бъдещите си дела да докажат 
предаността си към народа и църквата.ставрофорен иконом Петър тотев епископ Даниил
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Пет дни България бе заложница на 
улични бунтове, незапомнени в по-
новата история на страната ни. Ултраси 
и всякакви крайни елементи превзеха 
улиците на големите градове, мародер-
стваха в ромските гета, чупиха витрини. 
Някъде бяха обуздани, другаде МВР ги 
остави да извършват погроми на воля. 
Всичко тръгна от едно убийство в пло-
вдивското село Катуница. Микробус, за 
който се изясни, че е бил управляван от 

близки на мест-
ния ромски бос 
Кирил Рашков, 
известен като 
Цар Киро, уби 
19-годишния 
Ангел Петров. 
Малко преди 
това Петров и 
фамилията на 
Рашков, които 
отдавна били в 
обтегнати отно-
шения, отново 

имали скандал. Според една от верси-
ите, ядосаният Цар Киро наредил на 
един от хората си да сплаши момчето.

Инцидентът предизвика бурни реак-
ции в селото и през нощта се наложи 
полиция и жандармерия да овладяват 
ситуацията. В събота по време на де-
монстрация в Катуница почина от пре-
напрежение и 16-годишно момче, което 
имало изкуствена клапа на сърцето. По-
късно вечерта тълпата обърна и запали 
автомобили на семейството на Рашков. 

Пред безучастните погледи на тежко 
въоръжени полицаи и жандармеристи 
стотици младежи подпалиха къщи на 
ромския клан. Докато всичко това се 
случваше, премиерът Бойко Борисов 
откриваше обекти и ходи на футболен 
мач, а президентът Георги Първанов не 
се появи никъде. В това време Цар Киро 
даде изявление пред няколко медии, в 
които се закани: 

“Не ме 
предизвиквайте!”
Думите му обаче подействаха като 

залп и социалните мрежи и форумите 
прегряха от гневни постинги на младе-
жи от цялата страна. Постепенно те се 
организираха в групи и започнаха да 
уговарят масови изяви в различните 
градове.

В неделя Първанов и Борисов все пак 
посетиха Катуница, където почетоха 
паметта на загиналия Ангел Петров. 
„Гневен съм за това, което се случва тук, 
и от заканите, които Кирил Рашков от-
прави от телевизионните екрани”, каза 
президентът. По думите му въпросното 
лице не е плащало данъци от 10 години. 
В отговор местните поискаха Рашкови 
да бъдат изселени и обвиниха властта, 
че от години е разтворила чадър над 
Цар Киро. Първанов им обеща, че „дър-
жавата ще приложи всичката строгост 
на закона”.

Това обаче, вместо да успокои 
страстите, ги нажежи още повече. Ден 
по-късно страната бе залята от улич-
ни демонстрации, организирани във 
Facebook, където се появиха няколко 
групи като „Смърт за „цар” Киро!”  и 
“Око за око, зъб за зъб”. Страниците им 
изобилстваха от откровено нацистки 
призиви за саморазправа и 

ексцесии и 
призиви за 
убийства на 

цигани 
Младежи с агресивно поведение на 

видима възраст около 16-18 години, 
облечени в черно, някои от тях и с 
качулки, за да не бъдат разпознати, 
окупираха в понеделник вечерта 
централните части на повечето големи 
градове. В авангарда им бяха ултра-

сите от съответния 
град. Футболните 
агитки пристигаха 
за протестите добре 
организирани и с 
настроение да бият 
и рушат. Със скан-
дирания „Българи 
- юнаци”, „Циганите 
- на сапун!”, псувни и 
обидни квалифика-
ции протестиращите 
вдигаха градуса 
на шествията. Част 
от по-агресивните 
се прехвърлиха в 

ромските махали. Имаше пребити, но от 
МВР така и не разпространиха инфор-
мация за инцидентите. Цялата нощ в 
понеделник вой на сирени огласяше 
онези градове като Сливен, Ямбол и 
Казанлък, където има големи ромски 
квартали. В този момент Би Би Си съоб-
щи, че “в цяла България представители-
те на циганските общности се запася-
ват с бухалки, брадви и огнестрелно 
оръжие, опасявайки се от погроми”. 
На повечето места протестиращите по 
улиците не посегнаха на обществената 
собственост. В София по “Витошка” оба-
че имаше строшени витрини и стъкла 
на автомобили.

Докато улицата бе в плен на расизма, 
агитките насочиха гнева си и срещу ме-
диите. Повод взеха от репортаж на жур-
налистката от bTV Миролюба Бенатова. 
В него тя съобщи, че зад случващото се 

Екип на BG VIOCE

На прицел: Миролюба Бенатова

Покрай протестите в Катуница, обхванали впо-
следствие и страната, Facebook си избра за своя 
жертва и журналистката Миролюба Бенатова. 
Повод стана нейно включване от опожарения 

дом на Цар Киро. Тя разказа, че малко преди това разяре-
ните ултраси са отскубнали устройството за безжичния 
микрофон и се налага да говори по телефона. Форумите на 
телевизията бяха изпълнени със закани срещу Бенатова. 
Във  Facеbook се появиха групи срещу Бенатова, изпълне-
ни с крайна агресия срещу самата нея и журналистиката 
изобщо. Във вторник вечер в “Шоуто на Слави” Миролюба 
Бенатова каза, че не е очаквала, че докато се опитва да си 

върши професионално работата, ще се окаже в епицентъра на омразата. “Най-
вероятно им е необходимо да имат някаква мишена, лесна мишена. Хората 
имат необходимост да казват понякога “Долу” и е много лесно да кажат “Долу 
Миролюба Бенатова”. Оказва се, че огледалото е виновно. Ние просто отразя-
ваме това, което се случва.”

в Катуница стоят футболни ултраси от 
Пловдив, които са готови винаги да се 
включат в подобни ексцесии и слабо 
се вълнуват от конкретните причини за 
събитието. Facebook бе залят с агресия 
и обиди и срещу нея.

„Има страх сред жителите в ромски-
те квартали”, каза пред радио „Фокус” 
Митко Доков, един от председателите 
на Ромския съюз. „Хората на са спали 
цяла нощ. Будуваха и пазеха входовете 
на кварталите да не влизат хора, да не 
стават ексцесии. Нещо страшно става”, 

каза Доков. 
За да овладее ситуацията, МВР е по-

търсило ромски лидери по места, които 
единствени имат влияние над общност-
та. Това се е наложило заради плъзнали 
слухове за палежи и нападения, които 
са предизвикали паника сред ромите.

„Подавани са множество лъжливи 
сигнали на телефони 112 и 166, с което 
допълнително са правени опити да 
бъдат разсеяни полицейските сили и да 
бъде ескалирано напрежение”, посочи 
главният секретар Калин Георгиев пред 
„Дарик радио”. 

На няколко пъти фалшиви сигна-

ли - за запалени къщи, изпотрошени 
автомобили и магазини, обиколиха 
Варна в понеделник. Там полицията 
също бе нащрек, след като над 1000 
души протестираха и част от тях успяха 
да пробият блокадата и да атакуват с 
камъни жителите на ромската махала. 
Те обаче бяха 

посрещнати с вили 
и колове 

Сред арестуваните във Варна бе и 
кандидатът за кмет 
на града от коалиция 
„Варна утре” Кос-
тадин Костадинов, 
иначе член на ВМРО, 
който по-късно е бил 
освободен. 

400 роми от село 
Каменар цяла вечер 
в понеделник са 
били в готовност 
да се притекат на 
помощ на жителите 
в махала „Максуда”, 
накъдето се насочи 
протестното шествие 
в понеделник. Тъл-

пата е била задържана от органите на 
реда и се е разпръснала час и половина 
след полунощ, съобщи вчера шефът на 
полицията в морската столица комисар 
Димитър Димитров.

23 души, сред които трима непълно-
летни и едно момиче, са задържани по 
време на шествието във Варна. Аресту-
ваните е трябвало да бъдат повече, но 
белезниците на полицаите не стигнали. 
В Пазарджик двама бяха наказани с по 
три денонощия арест по Указа за борба 
с дребното хулиганство. Около 30% от 
задържаните са непълнолетни, каза 
зам.-министърът на вътрешните работи 

Български революционни 
хроники

Зам.-председателят на 
ВМРО и кандидат за кмет на 
Варна Костадин Костадинов 
бе сред ултрасите, а 
полицията го арестува

Полицаи пазят имотите на Цар Киро от нови погроми

Полицията започна да арестува едва в понеделник, след като цели два дни 
наблюдава безучастно случващото се в страната

Футболни агитки от цялата страна масово участваха в антиромските изстъпления
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Титлата цигански цар, пет къщи, завод, 
партия и няколко ареста на хора от 
семейството. Това е имането на Кирил 
Рашков-Цар Киро. По ирония на съд-

бата възходът на ромския монарх започва иззад 
решетките и непрекъснато връща там по някого от 
неговата фамилия, пише „24 часа”. Кирил Рашков е 

роден на 24 май 1942 
г. в пловдивския 
кв. „Столипиново”, 
най-малкият от осем 
деца. Възходите и па-
денията на Рашкови 
тръгват от стар сул-
тански род на циган-
ския тартор Цар Гого, 
наричан още Алтън 

Гого. Историята за възкачването му на трона е като 
приказката за златната ябълка - не първородният, а 
най-младият се оказал най-силен и предприемчив. 
Затова Цар Гого решил да предаде властта 
и богатствата си на него.

Киро още 8-годишен срещнал бъдещата 
си съпруга Костадинка. Тя е от Северна 
България. В рода й момичетата са обуча-
вани специално за джебчийки. Двамата за-
почнали да се задяват 12-годишни. Преди 
1989 г. има 7 присъди за общо 30 години. 
През 1984 г. Кирил Рашков е арестуван за 
притежание на злато и валута. От дома му 
са иззети над 2 милиона тогавашни лева. 
Изпратен е в лагер на остров Белене. Пре-
ди ареста му основа фабрика за балони и 
тя изхранва семейството.

След 10 ноември 1989 г. Кирил Рашков 
регистрира първата си фирма за алкохол 
„Цар Гого”. Вдига завод край село Катуни-
ца. През 1993 г. е арестуван заради произ-
водството на фалшив алкохол. След про-
верки в Катуница в склад, нает от него, са открити 
126 тона спирт и 140 кашона с ракия менте, 200 000 
бутилки и 14 нелегални машини за бутилиране. 

Рашков излиза от ареста с гаранция 10 000 
долара. Кирил Рашков е подозиран за два бомбени 
атентата. На 17 януари 1998 г. бомба избухна пред 
редакцията на в. „Труд”, която тогава се намираше 
на ул. „Дондуков” 52. Трима подчинени на ромския 
бос бяха задържани, но не беше повдигнато никак-
во обвинение. През 2010 г. пред кафене на бившата 
кметица на село Катуница - София Христева, е 
хвърлена бомба самоделка. Тя обвинява ромския 
олигарх. Двамата от дълго време са в конфликт. 
Нищо не се доказва.

Срещу Рашков има множество обвинения от 
жителите на село Катуница за незаконно придоби-

ти имоти, общински терени и незаконни постройки, 
както и за незаконна сеч в гора край селото. 

На 17 юли 2005 г. Геновева, съпругата на внука 
на Кирил Рашков, е открита обесена в замъка на 
фамилията в Катуница. Според криминалистите тя 
се е самоубила. През 2008 г. ВиК – Пловдив, излезе 
с информация, че Кирил Рашков от Катуница е 
най-големият длъжник сред битовите клиенти. На 2 
ноември 2009 г. полицията съобщи, че е разбит не-
легален цех за производството на високоалкохолни 
напитки в пловдивското село Катуница, собстве-
ност на Кирил Рашков. Помещенията са запечатани 
и поставени под охрана. Междувременно Рашков 
стана член на ГЕРБ. Картата му бе връчена за 
“особени заслуги към организацията”. На практика 
заради циганските гласове, които “царят” уреждаше 
на килограм из Пловдивско в полза на партията на 
Бойко Борисов.

На 24 август 2010 г. в централните гробища в 
Пловдив бе съборен незаконният строеж на Кирил 
Рашков, който изгради бетонен навес на гроба на 

сина си Иван.
Първородният син Ангел Рашков има в биогра-

фията си арест за кражба в Лондон. В края на 2008 
г. „царица” Костадинка получи 3 месеца условна 
присъда, защото бе спипана минути след като 
обрала пътници на френско летище. Магистратите 
не признаха представените от нея документи, че 
страда от клептомания.

След като се отказа  от бизнеса с алкохол, плано-
вете му минаха от построяване на парогенератор, 
с който да захранва промишлени предприятия, до 
основаването на пенсионен фонд. И двата проек-
та не се случиха. Винаги когато му се наложи да 
коментира престъпването на закона на някой от 
фамилията, Рашков повтаря, че са го нарочили за 
черна овца. Иначе живеел честно и почтено...

Кой е Кирил Рашков и защо е цар

Цар Киро

Палатите на Рашкови станаха първата жертва на омразата

Бащата на убития Ангел:  
Не политизирайте 
трагедията

Бащата на убития Ангел от Катуница призова 
трагедията да не се политизира. Атанас Петров 
изрази съжаление, че се е стигнало до счупе-
ни камери и обиди към журналистите. „Искам 

да кажа на хората, че не са виновни журналистите за 
всичко това, което се случва”, заяви Атанас Петров. Той 
е категоричен, 
че няма в какво 
да обвини жур-
налистката на 
bTV Миролюба 
Бенатова. „Ми-
сля, че жената 
няма в какво 
да я обвиня. Тя 
е видяла това, 
което е било”, 
каза той.

Атанас 
Петров 
благодари на 
„цяла България 
за подкрепата, която усещам”. Според него ще е лошо, 
ако някой се погаври с паметта на Ангел и Павел, като 
използва случая за политически облаги.

Веселин Вучков. Той посочи, че в протестите са се включи-
ли и деца на 12-13 години, които са участвали в най-агре-
сивните прояви. 90% от хората по улиците в Пазарджик са 
били ученици на възраст от 14 до 18 години. 

Бунтове имаше и във вторник, но този път по-малоброй-
ни. МВР разпространи чрез пресслужбата си кадри как 
униформените респектират по-агресивните сред младежи-
те. Зрителите видяха 

полицаи, които събарят 
младежи

и им поставят белезници. Бургаската полиция обяви, че 
е предотвратила кървав сблъсък между протестиращи 
българи и роми от квартал „Победа”. Задържани са двама, 
скандирали „Циганите - на сапун”. 

„Етническите групи са много податливи на слухове. Но 
ние се свързахме с техни лидери и на място успокоихме хо-
рата. Ако някой мисли да нахлуе в такива махали, населени 
с роми, ще срещне сериозен отпор от органите на реда”, 
предупреди зам. вътрешният министър Веселин Вучков, 
който ръководи ведомството, докато министър Цветан 
Цветанов е в отпуск заради ангажиментите си като шеф на 
предизборния щаб на ГЕРБ.

Бойко Борисов изразява съболезнования на 
бащата на Ангел (в средата)





27 септември - 3 октомври 2011 15

Слаб интерес към изборите в САЩ
Изисквания на ЦИК за формата на заявленията изнервят имигрантите

Няма почти никакъв 
интерес към предсто-
ящите избори за пре-
зидент сред българ-
ската общност в САЩ, 
сочи проучване на BG 

VOICE часове преди да изтече крайният 
срок за подаване на заявления за гла-
суване, с които се отварят избирателни 
секции в чужбина. Единственото из-
ключение е чикагското предградие Дес 
Плейнс, 
където 
вероятно 
ще има два 
пункта за 
гласуване 
и това е 
уникално 
постиже-
ние, като 
се има 
предвид, 
че за вто-
ри пункт 
трябва да 
се съберат поне хиляда заявления.

Засега изглежда, че избирателни сек-
ции ще има в българските консулства 
във Вашингтон, Чикаго, Ню Йорк и Лос 
Анджелис. Извън тях вероятно ще има 
секции в Атланта, Маями, Тампа/Орлан-
до, Атлантик сити, Филаделфия. Хората, 
които организират сънародниците си, 
разказват пред наши репортери, че 
тази година е изключително трудно. 
Липсва еуфорията от предишните пар-
ламентарни избори, когато появата на 
Бойко Борисов ентусиазира български-
те избиратели дори и в САЩ, коментира 
един от дейните наши имигранти.

Под въпрос е откриването на изби-
рателни секции в Бостън и Детройт, 
където до късно във вторник не беше 
ясно дали са успели да съберат нужните 
1000 заявления. 

В Чикаго вероятно ще има поне 4 
пункта за гласуване. Много е вероятно 
обаче такъв да няма в  консулството 
в центъра на града заради стриктния 
пропускателен режим на сградата. В 
Дес Плейнс обаче би трябвало да има 
две секции – една в църквата „Света 
София” и втора – до магазин „Малинчо”, 
където успяха да съберат повече от 
нужните хиляда заявления за разкрива-
нето на още една секция, каквото е из-

искването 
на закона. 
Собстве-
ниците на 
магазина 
ще наемат 
допъл-
нително 
помеще-
ние, за да 
осигурят 
бързо 
гласуване 
на хората 
в района.

От дипломатическите представител-
ства в САЩ отказаха коментар за броя 
на получените заявления, преди да 
приключи срокът във вторник вечерта. 
Това е нареждане на ЦИК. Други изис-
квания на комисията изнервиха много 
от хората, подаващи заявления. От 
ЦИК искат те да са само в PDF формат и 
всяка подписана бланка да е на отделен 
файл. Много от семействата пращаха по 
няколко заявления в един файл. Служи-
телите на консулските служби, които са 
ангажирани с организацията на избори-
те, се стараеха да обяснят изискванията 
на изнервените хора. 

 От партия „Другата България” дори 
определиха това като „целенасочена 
политика”, която цели да разубеди 
българите по света да гласуват. Пред 
BG VOICE говорителят на ЦИК Ралица 

Четирима кандидат-
президенти се 
оказаха агенти на ДС
Четирима от претендентите 

за държавен глава са рабо-
тили за бившата Държавна 
сигурност. Това оповести 

Комисията по досиетата. Проверени 
са всички 36 души от 18-те регистри-
рани за изборите 
двойки. Според да-
нните обвиненият за 
организатор на „Ок-
топода” в България 
- Алексей Петров, е 
бил щатен служител 
в ДС, управление 
VI, направление „Т”. 
Името му вече бе 
обявено като агент 
през 2009 г., когато 
бяха проверявани 
служителите на На-
ционалния осигу-
рителен институт. 
Петров беше в надзорния съвет.

Кандидатът за президент, издигнат 
от ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов 
е сътрудничел на Шесто управление 
на ДС като агент с псевдоним Иван. 

Сътрудничеството му бе обявено още 
когато беше депутат.

Някогашният шеф на позабравената 
вече Първа частна банка Венцислав 
Йосифов, който се кандидатира за 
президент, издигнат от инициативен 

комитет, е сътрудни-
чел на ДС – Четвърто 
управление, като 
агент с псевдоним 
Илиев.

Четвъртият 
претендент за поста 
с двоен живот в 
миналото е издигна-
тият от „Национален 
фронт за спасение на 
България” – партията 
на телевизия СКАТ, 
Стефан Солаков, 
който е бил щатен и 
нещатен служител 

на Първо главно управление на ДС. И 
неговото име бе обявено през 2009 
г. с данните за служители на радиа и 
телевизии, тъй като дълги години той 
бе журналист.

Негенцова категорично отрече тези 
обвинения. Според нея PDF е най-удоб-
ният формат за изпращане по имейл и 
разпечатване.

По-късно тази седмица официално 

ще стане ясно къде ще може да се 
гласува в САЩ. Списъкът със секциите и 
пълна информация ще може да открие-
те на www.BG-VOICE.com.

Красимир Каракачанов
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Росен Плевнелиев: 
Не съм сянка на Бойко
Кандидатът на ГЕРБ отговаря дали е куклата на Бойко Борисов, кои са 
националните приоритети и как ще запази малките, но важни неща в 
живота, ако стане президент

Първото нещо, което прави впечат-
ление на всички нас, които живеем 
в САЩ и се върнем в България тази 
година, са сравнително по-добрите 
пътища и магистрали. Знаем, че това 
е гордостта на сегашното правител-
ство, и вие бяхте министърът, отгово-
рен за това. Не смятате ли, че щяхте 
да сте по-полезен за България, ако 
си бяхте довършили мандата като 
министър на регионалното развитие, 
отколкото като президент, който в 
България има много малко правомо-
щия?

Българският президент има изключи-
телна сила и възможност да модерни-
зира страната. Той може да бъде мощен 

генератор за утвърждаването на новия 
образ на страната, за привличането 
на инвестиции, за подобряване на 
бизнес средата. Българският президент 
наистина не управлява администрации, 
но той по конституция има отлични 
възможности да изгражда визии, които 
са от национална значимост, да създава 
приоритети и да търси от политически-
те  партии и правителства изпълнение-
то на конкретни резултати и напредък 
от тях. В последните 2 години аз правех 
точно това. Аз не полагах асфалт и не 
строих магистрали в буквалния смисъл. 
Аз изградих институцията в България, 
която да свърши тази работа, проме-
ни в законите, правила, правилните 
модели, с които България може да 
модернизира своята инфраструктура, и 

всичкото това, разбира се, с отварянето 
на вратите на европейското доверие и 
чрез едно много по-коректно използва-
не на европейските фондове. Всъщност 
това, което ме чака оттук нататък, 
ако получа доверието на българите и 
ме изберат за президент, е да правя 
точно това, което правех и досега – да 
създавам национални приоритети 
дългосрочно –  например в сферата на 
пътния сектор, енергийна ефективност 
и независимост, работеща администра-
ция, качествена бизнес среда, екология, 
туризъм, модерно земеделие. Във всеки 
от тези сектори аз имам какво да кажа, 

имам какво да направя и да задам об-
ществения приоритет и да помогна на 
политическите партии, независимо кой 
е на власт, да работят усилено по тези 
национални приоритети. Искам като 
президент да постигна никога повече 
България да не се чуди какъв е нейният 
дългосрочен план, какви са нейните 
приоритети. И не може всеки път да 
стартираме от нулата, а да надграждаме 
постигнатото.

Един от спорните моменти в ман-
дата на сегашния президент Г. Първа-
нов, предизвикал конфликт между 
него и ГЕРБ, беше за отзоваването 
на български дипломати с досиета 
от ДС.  Каква е вашата позиция по 
въпроса с агентите на ДС, като се има 

предвид историята на правителство-
то на ГЕРБ, където имаше министър с 
досие, и то този, който отговаряше за 
българите по света?

Считам, че мрежите на ДС отдавна са 
приватизирани. От тази гледна точка е 
недопустимо висши чиновници в дър-
жавата, включително и такива, които ни 
представляват в наши евроатлантиче-
ски структури, да принадлежат или да 
има съмнение за принадлежност към 
такива структури. Затова аз, ако бъда 
избран като президент, ще подпомогна 
усилията на правителството да приклю-
чи по един достоен начин казуса с тези 
висши дипломати. Да, те имат правото 
на своето бъдеще, кариера, но считам, 
че решението на правителството е 
правилно те да бъдат отзовани като 
посланици.

В този ред на  мисли – какво бихте 
направили вие като президент да 
включите българите в чужбина в 
живота на страната, защото ние вна-
сяме милиони левове всяка година 
в България и много от нас искат да 
бъдат част от развитието на страна-
та, макар и да не живеят там?

Ние вече говорихме, че президентът 
е обединител. Това е и неговата голяма 
сила. Колкото по-развита и прекрасна 
е България, толкова повече нашите 
сънародници тук и зад граница ще се 
чувстват удовлетворени, че са българи. 
Затова ние наблягаме на модернизира-
нето на България, на една по-качестве-
на бизнес среда, една модернизирана, 
развита държава.

През 21-ви век ние искаме да адре-
сираме темата за българите в чужби-
на като успели хора, да покажем, че 
българите успяват навсякъде по света. 
Че всъщност българите са най-голямата 
инвестиция на страната и най-добрата. 
Всъщност стойността на България като 
такава е това, което българите успяват 
и постигат. На българите в чужбина 
искаме да гледаме не само добронаме-
рено и рационално, да покажем техните 
успехи, истории, да ги интегрираме, 
да държим на тях, да искаме да успеят 
където и да са и, разбира се, да държим 
вратата на България да бъде винаги 

отворена за тях, защото България иска 
да се развива, модернизира и да бъде 
още по-атрактивна. Ние категорично 
държим на диалога с българите по 
света, искаме да знаем техните нужди, 
да има чуваемост за вашите проблеми 
и, разбира се, вашите постижения. 
България има нужда от много добри 
посланици на моженето, на това, че 
българите са една нация с изключител-
но богата история и прекрасно бъдеще. 
Това може да се надгради само когато 
показваме нашата солидарност с нашия 
успех където и да е той.

Казвате, че държавата се нуждае 
от българите по света, но поредно 
правителство и парламент не успя-
вате да приемете система за безпро-
блемно гласуване по интернет. Каква 
е вашата позиция за онлайн гласу-
ването и бихте ли поели ангажимент 
да направите всичко по силите си, 
ако станете президент, това да бъде 
възможно за следващите избори?

Това, което стартирахме преди някол-
ко месеца като инициатива, ще реши 
проблема, а именно създаването на 
електронното правителство. В Бълга-
рия това е важно нещо не само заради 
блестящия пример на Естония, която 
в най-тежката криза успя да изстреля 
инвестициите и развитието си именно 
заради електронните услуги за гражда-
ните си.

Е-правителството ни е важно и като 
антикорупционен механизъм, защото 
то пресича връзката на граждани с 
администрация, при която гражданите 
чукат на вратата на администрацията и 
искат винаги някаква услуга. Те трябва 
да могат да го направят по интернет, 
защото 3,6 млн. българи вече се пре-
броиха по интернет. Аз като президент 
в моята платформа ще посоча админи-
стративната реформа и електронното 
правителство като приоритет, който 
ще наблюдавам, в който ще търся 
националното съгласие, ще очаквам, 
независимо кой е на власт, да постигне 
конкретни, измерими резултати. Елек-
тронно правителство би могло да бъде 
въведено в България до 2-3 години и 
това ще реши и проблема с гласуване-
то.

Това е мой приоритет и поемам 
ангажимент това да стане в рамките на 
моя мандат.

Сянката на Бойко
Вашето издигане за кандидат-пре-

зидент изглежда по-скоро като на-
значение, а не осъзнат личен избор. 
Не се ли чувствате някак си в сянката 
на министър-председателя и като 
негово подставено лице?

Аз имах късмета да работя с минис-
тър-председателя по тези големи, наци-

РосЕн ПЛЕвнЕЛИЕв е роден на 14 май 1964 г. в Гоце Делчев. За-
вършва Техническия университет в София, специалност изчислителна 
техника. До 7 септември т.г. беше министър на регионалното развитие и 
благоустройството в правителството на ГЕРБ. 
Плевнелиев има 19-годишен опит в строителния бранш. От 2007 г. е 
член на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България.
Кандидат за президент на ГЕРБ в в тандем с Маргарита Попова, бивш 
министър на правосъдието. 
Говори перфектно английски и немски, а в САЩ е бил на екскурзия в 
далечната 1993 г.

ЯсЕн Дараков
yasen@bg-voice.com

Сега всичко е усмивки. Но Борисов обяви, че ще се кандидатира за президент след 5 години, когато 
евентуално ще е време за втори мандат на Плевнелиев. Дали тогава властта ще ги раздели?

снимки: в. Дневник

ИНТЕРВю НА
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онални приоритети за модернизиране-
то на България. Много пъти сме имали 
спорове с него, много пъти съм му каз-
вал „не”, но съм му много благодарен за 
подхода, защото винаги когато е имало 
спор, сядаме, слагаме всички факти и 
аргументи на масата и търсим правил-
ното решение. Така ще бъде и оттук на-
татък.  Да, аз бях един от най-независи-
мите членове на правителството, това 
и самият министър-председател Бойко 
Борисов го посочи, аз получих довери-
ето на партия ГЕРБ, с което се гордея. Те 
са партията, която в последните години 
повиши европейското доверие, ускори 
европейските фондове и европейската 
система се вижда вече от българските 
градове и села. 91% от българските об-
щини изпълняват европейски проекти 
и това са хиляди проекти. 

Затова съм изключително горд, че бях 
член на това правителство. Но оттук на-
татък като президент моят подход, не-
зависимо дали е с Борисов или с всеки 
друг политик, ще бъде същият – търсим 
конкретни резултати по национални 
приоритети, имаме мнение.

Flip-flopper

В американската политика, когато 
един човек реши да бъде кандидат 
за президент, едно от нещата, които 
се гледат най-много, е промяната на 
мнение и позиции по определени 
важни проблеми на този политик. 
Само преди 2 месеца вие говорихте 
по всички телевизии, че за нищо на 
света не бихте се кандидатирали за 
президент. Два месеца по-късно вие 
откривате предизборната си кампа-
ния. Означава ли това, че ако станете 
президент, под натиска на премиера, 
партията или друга сила вие бихте 
променили някоя от позициите, 
които в момента защитавате като 
кандидат?

Не е имало никакъв натиск. Напро-
тив, моят разговор с премиера винаги 
е бил точно в обратната посока, а имен-
но, че ние свършихме много, но можем 
и още повече и че България има нужда 
сега от стабилност. Да, ние трябва да 
променяме България, но имаме нужда 
от стабилност в промяната. Това, което 
стартирахме в последните 2 години, 
трябва да се надгради, но и да се гаран-
тира, че ще бъде направено и ще бъде 
запазена посоката, а това е задачата на 
президента. Той е гарантът за прогреса 
на националните приоритети. И нека 
да е ясно, че това, което аз направих в 
пътния сектор, енергийната политика 
и регионалното развитие, е това, което 
ще правя оттук нататък – изграждаме 
механизми, задаваме дългосрочни 
цели, търсим конкретни задачи. Това, 

което също е важно да разберете, е, че 
когато в България всички институции 
се обединят около нещо, едно-един-
ствено нещо, ние ще видим една друга 
България. Аз се надявах, че ние ще се 
обединим около  магистрала „Тракия”, 
защото е приоритет за всички българи. 
Оказа се, че някои партии дойдоха с 
протестните декларации, други - с  до-
носите, третите – с пепел и партизански 
подход.

и все пак въпросът тук е доколко 
премиерът ще ви влияе – това е фун-
даментален въпрос за вашата кам-
пания. Качествата ви на министър са 
безспорни, но въпросът и критиките 
са доколко премиерът ви влияе. и 
също той ли  ви наложи Маргарита 
Попова за вицепрезидент или вие си 
я избрахте?

Аз се казвам Росен Плевнелиев, а 
не Бойко Борисов. Работя от свое име, 
нося своята отговорност. Това съм го 
правил последните две години. Пре-
миерът потвърди, че аз и Маргарита 
Попова бяхме едни от най-независи-
мите членове на правителството, които 
имаха много ясни и свои собствени 

приоритети и почерк върху начина, по 
който работят. Именно затова, че бяхме 
едни от най-независимите, получихме 
доверието да отидем в онази институ-
ция,  която трябва да бъде надпартийна 
и обединителна за всички.

По начина, по който работех досега 
с премиера, ще работя оттук нататък 
с него и с всички останали партии – 
прагматичен, ясен подход, никаква 
партизанщина, никакво политизиране, 
никакво политиканстване. Слагаме и 
търсим решенията за държавата всеки 
в рамките на неговите компетенции. 

Маргарита Попова и аз бяхме двама 
от членовете на правителството, 
които получиха силно международно 
признание и изградиха до този период 
от време сериозен авторитет. Аз бях 
министърът, който управляваше най-
големия пакет еврофондове – общо 2,6 
милиарда евро ($3,5 млрд.). Маргарита 
Попова беше министърът, който носеше 
отговорност за най-важната реформа 
- реформата на реформата, а именно 
тази, която гарантира законността 
и сигурността на всички граждани – 
съдебната реформа. Именно защото 
тези неща трябва да продължат, трябва 
да бъдат разширени, трябва да бъдат 
подкрепени и довършени, ние отиваме 
в президентството.

Казвате, че Маргарита Попова 
като министър на правосъдието е 
отговорна за правосъдната рефор-
ма. Очевидно, че тази реформа не 

беше дооценена. Вчера (в петък, 23 
септември) приемането ни в Шенген 
беше отложено. Считате ли това за 
поражение на вашата партия ГЕРБ 
и като един неуспех за Маргарита 
Попова, защото цитираните мотиви 
на Холандия и Финландия срещу 
нашето присъединяване бяха имен-
но несправянето с корупцията във 
висшите етажи на властта?

Това, което се случва в Шенген в мо-
мента, е всъщност едно много сериозно 
постижение на българското правител-
ство. То няма от какво да се притесня-
ва. Ние получихме подкрепата, и то 
не защото България счита, че е 100% 
готова технически за охраняването на 
европейските граници. Това го казва 
не България, а Европейската комисия. 

Не само че сме технически готови, но и 
Европа каза много ясно и категорично 
– не може да има Европа на периферия 
и център, не може да има Европа на две 
скорости. Тогава, когато една държава 
е изпълнила техническите критерии, 
правилата, европейската солидарност 
трябва да проработи. Оставяме на 
Холандия и Финландия да преценят 
доколко, бих казал, техни формиро-
вания и политически партии могат да 
формират дневния ред на Европа. Но 
България и Румъния могат само да се 
гордеят. Българските граждани отдавна 
пътуват свободно. Ние вече от април 
охраняваме границите на Шенген,  и 
то по един перфектен начин. Не само 

че сме изпълнили критериите, но и си 
изпълняваме ангажиментите. 

Един въпрос, който ще задам на 
всички кандидати. Моите родители 
от около 20 години почти не гласуват 
и като тях има стотици хиляди. Как 
ще убедите хора като тях да отидат 
до урните и евентуално да пуснат 

своя вот за вас?
Досега в България за съжаление 

хората по-скоро гласуваха против. Те 
не гласуваха „За”. И сега като че ли за 
пръв път ние имаме шанс да дадем 
достатъчно аргументи на българите, за 
да гласуват „За“. Защото те ще избират 
между едни европейски признати и 
доказани политици и защото все пак 
те ще избират сега в една по-коректна 
предизборна битка – не на компромати 
и на партизански подход, а на решения. 
Ако това стане така, България ще напи-
ше история. Първите избори, в които 
българите ще отидат да гласуват „За”. 
Аз вярвам, че те ще се информират, ще 
прочетат и решат за себе си и ще гласу-
ват „За“. Това ще бъде голяма победа за 
демокрацията.

Надявам се основните конкуренти 
в тази битка да забравят партизанщи-
ната и манипулациите и наистина да 
покажат себе си така, както аз искам 
да го направя – само с положителен 
подход, само конкретни решения, идеи, 
за да може хората да гласуват „За”. Защо 
конкретно аз искам да стана президент? 
Защото аз съм човек, който доказа 
изключително в последните две години, 
че изпълнява обещанията си. Защото 
изповядвам един нов тип политика, а тя 
е на постигането на конкретни ползи по 
националните приоритети.

и накрая един личен въпрос. Бяхте 
казали, че се радвате на малките 
неща в живота – да вечеряте нормал-
но с вашето семейство, децата ви да 
играят. Ако станете президент, как 
ще запазите това?

Аз обичам безкрайно много семей-
ството си. Имам три прекрасни малки 
момчета – на 5, 9  и 11 години, живеем 
в една хубава къща, в един хубав квар-
тал на София, където те имат   много 
приятели, познати, тичат боси, играят 
футбол, радват се на живота, така както 
едно дете може да го направи. По вре-
мето, по което аз бях малък, беше също-
то – боси по улицата и с много приятели 
напред-назад. Затова по никакъв начин 
няма да променя това тяхно щастливо 
детство, няма да ги оставя на светлина-

та на прожекторите, ще дам всичко от 
себе си да останат нормални момчета, 
които да не се възгордеят от това, което 
баща им прави. Аз искам те да станат 
едни преди всичко добри момчета и 
искам да намерят сами пътя в живота 
си, а не под сянката на техния известен 
баща. Затова ще държа семейството си 
настрани от славата и прожекторите.

Аз не полагах 
асфалт и не строих 
магистрали в 
буквалния смисъл

Досегашните министри Росен Плевнелиев (на благоустройството) и Маргарита Попова (на правосъдието) са 
кандидатпрезидентската двойка на ГЕРБ

Миналия петък ГЕРБ стартира националната си предизборна кампания с голям концерт в Летния театър 
на Бургас, посочван от управляващите за град отличник. Актьорите от „Комиците”, поп изпълнители и 
любимият певец на вътрешния министър Цветан Цветанов – Веселин Маринов, забавляваха  два часа без 
пари партийни фенове и обикновени зрители.
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Maлко познати 
факти за американската 
социалноосигурителна 
система 2

Както споменах в пре-
дишния брой, ако сте 
омъжена/женен, може 
да се възползвате от 
т.нар. spousal benefits - 
съпружеска издръжка. 

Например, ако мъжът е работил и из-
държал семейството, докато жената се 
е грижила за децата и дома, съпругата 
може да получи до 50% от пенсионните 
помощи на съпруга си. Но за да предя-
ви иск към социалноосигурителната 
администрация, тя трябва да е навър-
шила пълната пенсионна възраст (66 
г.), дори и никога да не е работила. 

Ако пък жената е работила, но по-
мощите на съпруга й са по-големи от 
нейните и тя предяви иск към пенсията 
на мъжа си, тя би получила чек, рав-
няващ се на този на съпруга й. Но ако 
продължи да работи и плаща данъци 
към социалноосигурителната система, 
тя ще увеличи собствените си бъдещи 
помощи, докато междувременно полу-
чава чек от пенсията на съпруга си.

Да речем, че Васил е 4 години 
по-възрастен от жена си Янка. Той 
подава молба за пенсия от социално-

нЕвЕна ГЕорГиЕва
Експерт по банкови закони и лични финанси

осигурителната администрация на 66 
години. Когато Янка навърши пълната 
пенсионна възраст, тя предявява иск 
за съпружеска помощ, но продължа-
ва да работи. На 70 години тя подава 
молба за пенсия, базирана на нейните 
плащания към социалноосигурителна-
та система. Така между 66 и 70 години 
Янка ще взема 50% от пенсионния 
чек на съпруга си, а когато навърши 
70 години, ще започне да получава 
собствената си пенсия – 32% повече, 
отколкото ако  беше подала молба на 
66 години.

Друга стратегия е по-изгодна, ако Ва-
сил има по-висок доход от Янка и тя не 
е работила много години. Да речем, че 
Васил е работил през по-голямата част 
от живота си, докато съпругата му се е 
грижила за децата и дома. Той подава 
молба към социалноосигурителната 
администрация на 66 години, но от-
лага получаването на пенсионните си 
чекове и продължава да работи до 70 
години. В това време Янка навършва 66 
години и предявява иск за съпружеска 
помощ. Така, продължавайки да работи 
до 70 години, Васил не само увеличава 
с 32% собствения си пенсионен чек, но 
и този на жена си.

Друг малко познат факт е, че може 
едновременно да сте и безработен, и 
пенсионер. Растящ брой хора, на-
вършили 60 години, получават чек от 
бюрото по безработица и пенсионен 
чек от социалноосигурителната адми-
нистрация. Около 10% от безработните 
през 2010 г., които вземат помощи, са 
на 60 или повече години, а минимална-
та възраст за получаване на пенсионен 

чек от социалноосигурителния офис е 
62 години. Напълно легално е да пода-
дете молба и към двете бюра, само не 
забравяйте да декларирате, че имате  
доход от двете държавни организации. 

Вземането на чек от офиса за безра-
ботица не повлиява по никакъв начин 
на пенсионните плащания от социал-
ноосигурителната администрация, но 
обратното невинаги е вярно. В някои 
щати получаването на пенсионен 
чек намалява сумата, която може да 
вземете от бюрото по безработица. 
В Илинойс, Луизиана, Южна Дакота, 
Юта и Колорадо вашите помощи за 
безработица могат да бъдат намалени 
наполовина, ако вземате пенсия от со-
циалноосигурителната администрация.

Американската социална система 

предлага и други категории помощи, 
включително такива за бивши съпрузи/
съпруги, вдовци/вдовици, инвалиди и 
непълнолетни деца. Тази информация 
може да намерите на уебсайта на со-
циалноосигурителната администрация 
(Social Security Administration) – www.
ssa.gov. Пенсионерската организация 
AARP (American Association of Retired 
Persons) предлага социалноосигурите-
лен калкулатор под Tools на www.aarp.
org/work, който може да ви помогне с 
полезни изчисления за вашите пенси-
онни помощи при различни обстоятел-
ства.

Ще разгледаме още няколко ин-
тересни и малко познати факти за 
американската социалноосигурителна 
система в следващия брой.

Кризата направила 
България по-свободна 
икономически

Кризата и рестриктивните мерки, които взеха редица европейски 
правителства, за да обуздаят проявленията й, неочаквано повишиха 
индекса за икономическа свобода на България и тя вече се класира 
на 28-о място в света по този показател. Това показва тазгодишното 

издание на канадския институт „Фрейзър“. От 2000 г. насам, когато България 
за първи път бе включена в този индекс, тя непрекъснато се изкачва нагоре в 
класацията. През 2000 г. бе на 109-то място в света, 5 години след това – на 59-
то, а за 2009 г., от когато са последните данни, позицията й е 28-а.

България на практика изпреварва по икономическа свобода Холандия, 
Франция, Белгия, Швеция и редица други страни от ЕС и еврозоната. Обяс-
нението е в това, че кризата накара редица правителства да налеят пари в 
икономиката и да се заемат по-активно с регулирането й. В същото време един 
от главните критерии – инфлацията, точно през 2009 г. бе в рамките на 2-3%.

В Европа повечето страни членки губят икономическата си свобода, като на 
дъното е провалилата се Гърция. Единствената европейска държава, която е 
в световния топ 10 по икономическа свобода, е Швейцария. На първа място 
е Хонконг, следван от Сингапур и Нова Зенландия. След това са Швейцария, 
Австралия, Канада, Чили, Великобритания, Мавриций. На десето място са САЩ.



GSM-ите с обхват и в 
метрото на Ню Йорк

Минутите без телефонен звън за нюйоркчани приключват. 
Мобилният сигнал вече идва и на тяхната спирка в метро-
то. Във вторник бяха пуснати първите клетки, които засега 
покриват 6 метростанции в Челси. В следващите 5 години 
ще бъдат оборудвани останалите 271 спирки в Голямата 
ябълка, което означава, че работниците ще трябва да пус-

кат по една спирка на седмица. Така до 2016 г. мобилен телефон и интернет ще 
са достъпни за 4,3 милиона души, които ползват метрото ежедневно.

Засега само телефоните на AT&T и T-mobile ще имат покритие в метрото, но от 
МТА се надяват, че и друтите мобилни оператори ще се включат в програмата.

Мрежата ще струва между 100 и 200 милиона долара и се финансира с частни 
средства според МТА. В бъдеще метрокомпанията ще получава процент от при-
ходите, генерирани от телефонните обаждания.

Първите станции, където има покритие, са:
 The A, C, E station at Eighth Avenue and West 14th Street.
 The L station at Eighth Avenue and West 14th Street.
 The C and E station at Eighth Avenue and West 23rd Street.
 The 1, 2, and 3 station at Seventh Avenue and West 14th Street.
 The F and M station at Sixth Avenue and West 14th Street.
 The L station at Sixth Avenue and West 14th Street.
Метрото в Ню Йорк далеч не е първото, което ще предложи покритие за GSM-

ите на своите пътници. Хората в Сан Франциско и Бостън се радват на това от 
близо 5 години.

iPhone5: 
4 октомври?

Apple обявиха, че ще проведат събитие на 4 октомври. На поканите, 
които компанията изпрати във вторник, пишеше само: „Let’s Talk 
iPhone”, но не издават какво да очакваме от това събитие. Дали ще 
бъде ново устройство? Дали ще са два различни вида (очаква се, че 
ще има нов, по-евтин и масов модел на телефона)? Какви нови при-
ложения ще предложи? След по-малко от седмица ще разберем.



BG ТЕЛЕГРАФ
Дилма Русеф ще е 2 дни на 
посещение в България

Президентът на Бразилия Дилма Русеф ще на-
прави посещение в България на 5 и 6 октомври 
по покана на колегата си Георги Първанов, 

съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Първанов смята да я заведе в архитектурно-етнограф-
ския комплекс “Етъра”, уточнява в. „Монитор”, като се 
позова на кмета на града Николай Сираков. „От мерки 
за сигурност до последно няма да се съобщи точно 
кога Дилма Русеф ще пристигне в Габрово. На мен ми 
се иска да й покажем “Етъра”, но това зависи от органи-
заторите на визитата й”, обяснява кметът.

Бащата на Дилма Русеф - Петър Русев, е роден в Габрово. Той бил принуден да 
имигрира през 20-те години на миналия век, защото е бил активен член на БКП. 
Президентката встъпи в длъжност  на 1 януари 2011 г. 

Пратиха единия от братя Галеви 
на психиатър

Единият от т.нар. братя Галеви – Ангел Хри-
стов, трябва да бъде прегледан от психиатър. 
Това нареди Кюстендилският окръжен 

съд. Там от три месеца се гледа дело за 
обида срещу братята, заведено от 
общински съветници от “Атака”, 
които настояват, че били 
наречени „идиоти” и 
„циркаджии” в предава-

не на местна телевизия. Отделно  двамата с дру-
гата половинка - Пламен Галев, пък трябва 
да се явят и в Националния институт 
по криминалистика и криминология в 
София, за да се подложат на експертиза 
на гласовете, която да установи те ли са изрекли 
обидите по телевизията.

На първа инстанция делото приключи само с глоба. Пламен 
Галев бе осъден да плати 4500 лв., докато половинката му Ангел 
Христов бе оправдан.

Христов и Галев не са братя, но в народното творчество оста-
наха именно с популярното си роднинско прозвище.

Нов тарикатлък в 
България - измама със 
златни гвоздеи

Телефонни измамници измислиха нов сцена-
рий, по който ограбват жертвите си в Бълга-
рия. Досега в ход масово бяха пускани обажда-

ния по телефона, в които измамник лъже жертвата 
си, че е неин роднина, пострадала в катастрофа. 
Мошеникът настоява веднага да му бъдат дадени 
пари, за да се лекува. Негов съучастник пък се появя-
ваше пред апартамента на измамения, за да прибере 
сумата. Сега на мода вече е лъжата за неочаквана травма и за имплантиране 
на златни гвоздеи. МВР оповести за няколко случая, при които престъпници 
звънят на случайни възрастни жени и мъже и ги лъжат, че техни роднини са си 
счупила крака. За целта трябвало да дадат пари за златни импланти в костта, 
иначе кракът щял да бъде ампутиран. Само в Габровска област по сценария със 
златния гвоздей вече са измамени 5-6 възрастни хора, които се разделили със 
суми от по 2000 и 6000 лева, твърди МВР.

Уволняват Борисов като 
футболист

България бе залята с билбордове с огро-
мни снимки на паднал Борисов по време 
на мач. До сваления на терена премиер е 

изписано и посланието “ще го съборим с №14”. 
Числото е всъщност изтегленият от партия РЗС 
номер, под който ще присъстват в бюлетината за 
президент. Преди месец в България се появиха 
и билбордове със снимка на премиера, на която 
пишеше “Уволнявам Бойко Борисов”. Тогава се 

разбра, че кампанията е отново платена от РЗС. Самият Борисов не пожела да 
коментира закачките.
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Пламен Пенчев има зад гърба си 20 
постановки и роли в Шекспирови пиеси

Един българин е на път да поко-
ри чикагските театрални сцени. 
Стъпка по стъпка, упорито и 
с чар. Той, разбира се, може-

ше да продава къщи, да се пробва за 
банкер или да потърси работа, от която 
поне на пръв поглед да си мисли, че ще 
забогатее за три дни. Пламен Пенчев 
обаче е избрал живота на артиста.

Неговата логика е проста.  Първо, 
всички са наясно, че в Америка не се 
забогатява за три дни.  И, второ, теа-
тралния живот истински му харесва и 
му доставя удоволствие.

Пламен изучава актьорско майстор-
ство в Barat College и Western Illinois 
University.

играл е в около 20 
постановки

включително Шекспировите - „Укро-
тяването на опърничавата”, „Двамата 
веронци”, и „Дванайсета нощ” като 
Малволио.  Едни от последните му 

колоритни роли са на Борис Коленков в 
„Не можеш да го отнесеш със себе си” и 
Дейв Букатински в „Страхотни момчета”, 
представени в театъра Palette, Masque & 
Lyre в Антиок, Илинойс. Гледала съм го 
в повечето от тези пиеси и винаги съм 
се възхищавала на ентусиазма и жарта 

в сърцето му, 
когато стъпи 
на сцената.

От 23 
септември 
до 30 октомври в Polarity Ensemble 
Theatre – Чикаго, Пламен играе ролята 

на афганистански 
ходжа в постанов-
ката „Кабулайтис” 
от Кийт Ануар.  
Написана по 
истински случай, 
пиесата разказва 
за трудния живот 
на Милдред - аме-
риканка, омъжена 
за афганистанец 
през 40-те години 
на 20-и век.  Днес, 
страдаща от бо-
лестта на Алцхай-
мер,

тя има 

проблясъци
които я връщат в кошмарното минало.  
Но в онези години, живеейки в Кабул, тя 
става свидетел на всекидневното насилие 
и потъпкване на правата на жените там.  
Сърцатата американка намира сили да се 
опълчи срещу философията на непрос-
ветените мюсюлмани, за които жената е 
собственост, която може да бъде прода-
дена, изхвърлена от дома и дори убита.

Какъв е резултатът от бунта на Мил-
дред?  Това, разбира се, може да разбе-
рете, ако гледате пиесата.  Желаещите да 
се снабдят с билети могат да се обадят на 
телефон 800-838-3006 или да си ги заку-
пят на място, Josephinum Academy, 1500 
North Bell Street, Chicago. Гарантирано – 
играта на Пламен и на цялата трупа ще ви 
достави истинско удоволствие.

Българин играе афганистански 
молла на чикагска сцена

Пламен Пенчев (вляво) в ролята на ходжата

Карон Буинис (вляво) в ролята на Милдред

иванка крумова



Паве за 
България

Накъде около полунощ 
между 26 и 27 август 
1990 г. стоях на сегаш-
ния пл. „Батенберг“, 
притиснал с две ръце 
паве към гърдите си. 

Намирах се в центъра на безмилостно 
гъста и неспокойна тълпа, а на една 
ръка пред мен пред мен бе темето на 
вицепрезидента Атанас Семерджиев. 
Поради навалицата едвам удържах 
тежкото жълто паве и току подпирах с 
него бившия партизански командир, 
шеф на Генщаба и вътрешен министър 
право в гръбнака. Усетих колко ком-
прометираща може да се види моята 
позиция на охраната, която безуспеш-
но се мъчеше да създаде поне мини-
мална бариера около държавника. За 
щастие обкръжилата го човешка маса 
и тъмнината ми помогнаха да остана 
незабелязан, докато се изтеглях назад 
сантиметър по сантиметър. Покрих се 
в анонимната безопасност на тълпата 
далеч от Семерджиев.

Павето си го бях взел като сувенир, 
когато прогресивно пощуряващите 
демонстранти на площада разкъртиха 
пространството между Партийния дом 
и БНБ. Даже си го увих във вестник, за 
да не бие на очи. Беше моментен им-
пулс, а не че съм замислял да остана в 
историята като Фори Павето, халосвай-
ки по главата първия вицепрезидент 
в българската история, докато той 
успокоява разбунения народ. По онова 
време не пропусках уличен протест, 
защото бях ентусиазиран журналист 
новобранец, а тълпите по площадите 
бяха ново, вълнуващо явление. Гледах 
в захлас колко бързо се сриваше една 
система, която изглеждаше непокла-
тима само допреди няколко месеца. 
Бъдещето бе изпълнено с надежда.

Онази нощ обаче за пръв път се 
уплаших сериозно. Това се случи 
не при епизода с павето, а няколко 
часа по-рано. Воден от желанието да 
запечатам в паметта си всеки детайл от 
този исторически момент, се бях намъ-
кнал за „оглед“ в Партийния дом през 
разбитата врата откъм двореца. Беше 
още светло и големият пожар не беше 
започнал. Когато излизах, тълпата явно 
реши, че съм някакъв комунистически 
функционер (или цивилно ченге, откъ-
де да знам). Изведнъж се озовах срещу 
няколко редици озверели лица, които 
ме освиркваха и викаха лоши неща по 
мой адрес, без да съм ги провокирал с 
нищо. Усещането бе отблъскващо, все 
едно че имаш диви зверове насреща 

си. А уж дотогава бяхме на един акъл 
с тълпата – „Долу комунистите, 45 
години стигат“.

Измъкнах се, но след този епизод 
започнах да развивам все по-сил-
на непоносимост към афектирани 
човешки събирания от всякакъв род. 
Като репортер ми се налагаше често да 
се навирам в тълпи, демонстрации и 
бунтове, за да ги отразявам (последно 
на 10 януари 1997 г.). Непоносимостта 
ми се изостри до такава степен, че 
днес вече ми е неприятно да ходя на 
мачове (и вероятно с основание, като 
се има предвид в какъв развъдник на 
лумпени са се превърнали футболните 
агитки у нас). Преди бях голям запалян-
ко – в 10-и клас избягах от военно обу-
чение, за да се върна в София за ден и 
да викам „Българи, юнаци!“ на мач на 
националите. Тогава това беше деяние, 
наказуемо с намалено поведение, т.е. 
сбогом, висше образование. Рискувах 
поради тийнейджърски бабаитлък, 
примесен със спортен патриотизъм. 
Сега прочетох, че някакви младежи 
също викали „Българи, юнаци!“, отивай-
ки с погромаджийски помисли към ня-
каква ромска махала. Това не е просто 
бабаитлък, още по-малко патриотизъм, 
ами живо извращение.

Днес тълпите се събират не само по 
площадите, а и по интернет форумите 
(което значи същото, но на латински). 
Анонимността в тълпата и онлайн 
дава крила на най-долни импулси. За 
два-три дни изчетох толкова много фе-
кални коментари за циганите, турците, 
журналистите и кого ли не още, че 
единствената ми причина да продъл-
жавам да се ровя отново е поради 
професионално задължение: отдавна 
работя по проект, в който анализирам 
онлайн дискусиите в българските ме-
дии. Сега гледам как бързо се разпада 
митът за прословутата толерантност на 
българина. Дано бъдещето да не е чак 
толкова мрачно, колкото ми изглежда.

А въпросното жълто паве още си 
стои на балкона в апартамента ми в 
София. Понеже съм показал образцово 
старание при отразяването на българ-
ските масови страсти, в замяна разчи-
там на пълна амнистия от властите. Ще 
им предам онова историческо паве 
незабавно щом си го поискат.

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

„Сигурен съм, че сексът не е толкова задоволяващ, 
колкото спечелването на световното първенство. Не че 
сексът не е хубаво нещо, но световното първенство е 
веднъж на четири години, а сексът не е.“

Бразилският нападател Роналдо

„Хванах тен от мачовете, къ-
пем се с маркуч на игрището.”

Премиерът Бойко Борисов пред 
в. „Стандарт”

„Предпочитам, дори ако 
трябва, да не бъда чак тол-
кова популярна, но името 

ми да не бъде свързано със 
скандали.”

„Мис България 2010” 
Ромина Андонова пред в. 

„България днес”

WWW.AUTOSMOVING.COM

#gminchev Gospodin 

Minchev

Чак сега разбрах какво 

е имал предвид Емил 

Чолаков, като всеки ден 

повтаряше по ьtv, че ни 

чака циганско лято до 

края на месеца!

#Катуница

„Голяма война може да бъде например една 

война с Иран. Войната от този калибър би 

могла да спаси американската икономика.”

Проф. Николай Витанов пред в. „24 часа”.
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Страната ни е спокойна, но само 
привидно. Ако властта овреме не обуздае 
екстремистите, те и в бъдеще ще 
узурпират улиците

Свикнали сме да гледаме 
разярени тълпи някъде 
далече. Например в 
мюсюлманския свят, 
където разни озверели 
хора палят американски 

и израелски знамена. Или в Гърция, 
където вечно недоволните синдикати 
са винаги готови да поведат колони от 
буйна младеж, която да строши малко 
витрини. А също и в Лондон – там 
периодично емигранти, подкрепяни от 
местни крайни групички, организират 
погроми след някое поредно полицей-
ско насилие. 

Затова, когато в България се случи 
нещо, което поне малко наподобява 

изброените по-горе сюжети, всички се 
оказват съвсем неподготвени. Поли-
тическата класа – понеже е свикнала 
да живее в относително спокойствие и 
доволство. МВР, където работят крайно 
немотивирани служители. И накрая 
една голяма част от населението, заето 
да преживява в кризата и приемащо 
по принцип случващото се в България 
с леко безразличие. Но пък и точно 
затова екстрените изблици в страната 
отминават за няколко часа или (в най-
лошия случай) един-два дни, ненабрали 
масовост, защото мнозинството от бъл-
гарите просто не се включва в тях.

Събитията, тръгнали от Катуница и 
прехвърлили се след това в по-големи-
те градове, също поутихнаха бързо. Но 
за първи път от последните 20 години 
преход те очертаха една тревожна кар-
тина на етническо напрежение, което, 
ако не в днешни дни, то в едно обозри-
мо бъдеще може и да подпали искрата 
на иначе привидно спокойна България. 
Историци и общественици често обичат 
да изтъкват, че страната ни е толерант-
на. Сочи се вечният пример как сме 
спасили евреите си в години, когато 
това е било почти невъзможно. Мно-
зина може и да си вярват, че живеем в 

Расизмът 
отдавна прояжда 
България

общество на търпимост към различния, 
но истината е, че от много дълго време 
в България съществуват симптомите за 
жестока етническа криза. А те никак не 
са много – достатъчно е мнозинството 
от населението, дори и на подсъзна-
телно ниво, да изпитва неприязън към 
малцинствата. Които от своя страна да 
са изтласкани в бордеи и обособени 
райони. Останалото е в интернет – вся-
какви дискусионни форуми и мрежи са 
буквално изпълнени с антицигански и 
антитурски изявления. И ще е погреш-
но, ако се мисли, че техни автори са 
само разни дежурни хейтъри, които 
по принцип си мразят, или пък после-
дователи на “Атака” и други подобни 
наци-формации.

Зародишът на расисткото чувство го 
има у много българи, които не притежа-
ват данните да са крайни националисти. 
Той бе посят отдавна. Още веднага след 
краха на комунизма, когато безрабо-
тицата превърна точно циганското 
население в първите аутсайдери на 
България. Те най-напред от всички бяха 
изхвърлени от работа и в немотията си 
намериха единствения възможен начин 
за оцеляване в кражби и живот за 
чужда сметка. Така постепенно бълга-
рите провидяха в своите „сънародници” 
чергари вечния заподозрян за всички 
възможни проблеми на страната. От ви-
соките сметки за ток – “защото циганите 
не обичат да плащат”, та чак до отказа 
да ни пуснат в Шенген – “заради тях 
страната е смятана за не твърде благо-
надеждна за света без граници”.

В България често се разиграват кри-
минални инциденти и дори убийства, в 
които от едната страна са съмнително 

забогатели хора с дебели вратове, а от 
другата - младежи, които с нещо са ги 
подразнили. В Дупница братя Галеви и 
мутрите от тяхната охрана редовно поп-
ребиват, а понякога и убиват някого из 
местните дискотеки. Доскоро в Бургас и 
региона вършееха Митьо Очите (който 
сега е в затвора) и антуражът му. Но 
нито един от тези случаи не предизвика 
вълна от протести и погроми. Никога по 
улиците не се появиха сърдити младе-
жи с плакати срещу Очите или Галеви, 
които да обясняват в нервен транс, 
че бранят родината от лошите хора. 
Убийството на 19-годишния младеж в 
Катуница обаче обедини “патриотич-
ната” младеж. Не защото тя много се е 
трогнала от един чисто криминален акт, 
а защото убийците са мургави. И когато 
в такъв момент се намери някой, който 
каже истината, “патриотите” провиждат 
враг и в него. Журналистите в Бълга-
рия може и да не бяха подготвени за 
отразяване на полувоенните сводки от 
последните дни. Може и да са действа-
ли с известно закъснение. Но се оказаха 
единствените, опитали се да говорят 
истината. Затова наред с циганското 
население, което е обичайно заподо-
зряно, агитката от улицата провидя като 
свой враг и една журналистка, която 
просто опита да си свърши професио-
нално работата.

Уви, България е в тежка икономиче-
ска криза и на хората сега не им е до то-
лерантност. А тълпата от улицата, макар 
и малобройна, веднъж усетила силата 
си, и в бъдеще от време на време ще 
се опитва да напомня на циганското 
население кой е истинският стопанин 
на къщата България.
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Уникална сцена, 
върховно шоу, 
много таланти и 
един изгонен – 

това ще видят зрителите 
на “X Factor” тази седмица 
по „Нова телевизия”. В 
сряда, 28 септември, ще 
разберем кой ще е първи-
ят, напуснал шоуто. Както 
е известно, победителят 
във формата ще получи 
възможността да запише 
сингъл с международен 
екип от продуценти, ком-
позитори и аранжори в 
престижно чуждестранно 
студио. В понеделник бяха 
представени тринадесе-
тте финалисти, които за 
първи път пяха на голяма 
сцена във вторник.

От тази седмица в 
шоуто се включват 
активно и зрителите. 
Всеки от финалистите ще 
изпълнява зададена им от 
съдиите песен. Но не те, 
а зрителите ще решават 
кой ще се превърне в 
победител на вечерта 

чрез SMS гласуване. В сряда 
двамата, събрали най-малко 
зрителски гласове предиш-
ната вечер, ще се изправят 
в битка един срещу друг. Те 
ще изпълнят песен по техен 
избор. Съдиите ще трябва да 
гласуват кой от двамата да 
остане и кой да напусне със-
тезанието. При равен брой 
на гласовете от “X Factor” ще 
си тръгне финалистът с най-
нисък зрителски вот. 

Още преди да започне с 
големите концерти, българ-
ското издание на световния 
формат доказа неоспори-
мия талант на българите. 
14-годишният Богомил 
Бонев не само продължи 
участието си към финалите 

X Factor гони първия си участник 
тази седмица

въпреки факта, че е под 
разрешената по правило 
долна граница, но и впечат-
ли със своето изпълнение 
световните музиканти от 

Hurts. “X Factor” е в ефира 
на „Нова” на 28 септември 
и 4 октомври от 20.00 (BG) 
или в удобно за вас време 
от TRIO Television.

Вторник, 21:30 (BG)

„Манчестър Юнайтед” – 
„Базел“
Шампионска лига – 
директно

Вторник, 21:45 (BG)

„Реал Мадрид” – „Аякс“
Шампионска лига – 
директно
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„Шоуто на 
Слави” вече и 
по радиото

bTV води по 
рейтинг в 
делничната сутрин

Най-доброто попадение на bTV за целия 
период на съществуването на медията – 
“Шоуто на Слави”, вече звучи и по радиото. 
То е част от програмата на bTV радио, което 

излъчва в ефира на София, но и в интернет – за всички 
българи по света. Тези дни обаче Слави не излъчва 
актуални предавания, а ги записва предварително, 
защото е ангажиран в продуцираното от него “Гласът на 
България”. Макар и на запис, зрителите на bTV могат да 
гледат Дългия и шоуто му, както винаги, от 22.30 (BG) по 
bTV или на запис от TRIO Television.

Елена Розберг е водещ на “Преди обед”

Началото на есенния тв сезон даде старта на 
две нови сутрешни предавания в ефира на 
bTV и БНТ. Те се впуснаха в битката за зрите-
ли в часовия пояс между 10 и 12 часа. Очак-

вано новият проект на bTV и Мартин Захариев “Преди 
обед” се превърна в лидер в слота, постигайки двойно 
по-високи резултати от “На кафе” по „Нова” и четири-
кратно повече зрители на дебютното “Денят отблизо” на 
БНТ. Предаването обаче намалява двойно аудиторията 
на bTV спрямо “Тази сутрин”. Резултатите от понеделник 
и вторник оформят класацията за петте най-гледани 
сутрешни програми извън ранните блокове така:

1. Кухнята на Звездев (bTV)
2. Преди обед (bTV)
3. На кафе (Нова)
4. Бон апети (Нова)
5. Денят отблизо (БНТ)

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Твенте” – „Висла“
Лига Европа – директно

Сряда, 21:30 (BG)

„БАТЕ Борисов” – 
„Барселона“
Шампионска лига – 
директно

Сряда, 21:45 (BG)

„Валенсия” – „Челси“
Шампионска лига – 
директно

От понеделник до 
четвъртък, 22:30 (BG)

„Синя кръв“
Сериен филм. Сезон 1. 
САЩ 2010
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Джейда от “Листопад” написа роман

Избори и в “Столичани в повече”
Рангел Чеканов или Йордан Лютов е победителят в 

оспорваната кметска надпревара в Извор? Това ще 
стане ясно в първия за сезона епизод на хитовия 
сериал „Столичани в повече” – в сряда, от 21:00 часа 

(BG), по bTV или в удобно за вас време от TRIO Television. Пред-
варителните резултати от гласуването ще отприщят порой 
от емоции и в двата лагера. И Йордан, и Рангел ще получат 
информация от предизборните си щабове, че са победители. 
Още преди да бъде обявено официално името на новия кмет, 
Лютови и Чеканови ще се отправят към кръчмата, за да праз-
нуват. Бариерата на благоприличието ще падне, подмятанията 
и подигравките между кандидат-кметовете ще станат още по-
остри. Мръсните номера между двете семейства в кръчмата 
ще бъдат прекратени от телевизионната новинарска емисия, 
която ще съобщи окончателните резултати от изборите. 

Спас и Радко са на път да разберат съществува ли наисти-
на имането. В последния момент обаче нещо ще ги накара 
временно да забавят плановете си и ще ги впусне в забавни 

приключения. Мария Чеканова преживява трудно замина-
ването на Андрей, а младият фотограф отново е разкъсван 
между разума и чувствата си. Любовта пък ще подтикне влю-
бения Димо да извърши злодеяние. Изобщо градско-селските 
страсти продължават с пълен ход.

Живея живота си като 
героиня от роман.” Това 
не е реплика от роля на 
Башак Саян, която мили-

они зрители в България и в балкански-
те страни познават с ролята на Джейда 
от култовия сериал “Листопад”, чиито 

нови епизоди bTV излъчва в момента. 
Не, те принадлежат на самата Башак и 
се отнасят за първия й авторски роман 
“Страх от обвързване”, който бе изда-
ден наскоро от престижното истанб-
улско издателство “Артемис”. Романът 
стана една от най-четените книги през 
лятото, сега излиза трето издание.

Башак е родена през 1977 г. в Анка-
ра, зодия Близнаци. Тя е най-голямото 
дете в семейството, има трима братя. 
Завършва икономика в университета 
“Мармара” в Истанбул. От малка изпит-
ва увлечение към театъра и литера-
турата. От 1996 г. досега има участия 
в над 20 сериали и филми. Освен че 

е много добра актриса, тя се справя 
отлично и с писането. Защото първият 
й литературен опит е книгата “За любо-
вта и прелъстяването”, която миналата 
година бе отпечатана от истанбул-
ското издателство “Гоа”. Четивото е 
изпълнено със съждения и аналогии 
на тази тема, като авторката е дала 
примери и с исторически личности. 
Докато в Турция вече бе излъчен и 
последният епизод от тв сагата, в Бъл-
гария зрителите все още се разплакват 
на “Листопад”. Гледайте го по bTV на 
28, 29 и 30 септември, както и на 4 
октомври от 20.00 (BG) или в удобно за 
вас време от TRIO Television.

Събота, 13:00 (BG)

“От глупав по-глупав“
Комедия с Джим Кери. 
САЩ 2003

Петък, 22:00 (BG)

„Срещу слънцето“
Екшън, приключенски, 
трилър със Стивън Сегал

Събота, 14:45 (BG)

„Евертън” – „Ливърпул“
Мач от английската 
Висша лига - директно

Събота, 14:10 (BG)

„Дъщерята на шефа“
Комедия с Аштън Къчър. 
САЩ 2003
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Стив Форбс: Ако Обама бъде преизбран, може да 
дойда за постоянно в България
Шефът на “Форбс медия” харесвал това, че страната ни е въвела плоския данък

- Г-н Форбс, в една статия от 
октомври 2008 г. прогнозира-
хте, че тогавашната световна 
криза трябва да свърши през 
2009 г. Преди около месец обаче 
Америка се изправи пред нови 
проблеми. Предвиждахте ли 
това да се случи толкова скоро?

- Кризата на практика продължи, 
защото грешките, направени преди 
2008 г., също продължиха и продъл-
жават. Централната банка, Федерал-
ният резерв печатат твърде много 
долари, което подкопава стойност-
та на долара. Това е невероятно 
разрушително и една от критичните 
причини защо икономиката ни не 
се развива добре. За съжаление Ев-
ропейската централна банка следва 
лошия ни пример и прави това, 
което и ние, но това не е добре.

- През юли 2008 г. - няколко 
месеца преди американските 
президентски избори, ми каза-
хте, че ако Барак Обама стане 
президент, световната криза ще 
се задълбочи още повече. това 
изглежда факт 3 години по-къс-
но.

- Да, така е. Продължавам да 
мисля, че президентът

Обама провежда 
погрешна 

икономическа 
политика

Той направи долара още по-слаб, 
вместо да поправи грешките на 
предишното правителство. Опитва 
се да увеличи данъците, поставя 
законодателството на здравеопаз-
ването и финансовата индустрия 
в тежка ситуация, поставя тежести 
на бизнеса. Затова икономиката не 
се развива толкова добре, колкото 
трябва.

- Мислите ли, че пикът на 
кризата отмина, или да чакаме 
по-лоши времена?

- Най-лошото отмина. Но ще има 
нови бури, особено в Европа, зара-
ди дълговата криза в страни като 
Гърция и Португалия. Там дългът 
трябва да бъде преструктуриран. 
Тези страни трябва да намерят на-
чин да редуцират харчовете си, но 
и да извършат позитивни реформи, 
каквито извършва България, сред 

които е и 10-процентният плосък 
данък.

- Знам, че отдавна сте фен на 
нашия плосък данък. Още ли смя-
тате, че той е нещо добро?

- Да, да, определено.
- Какви стъпки според вас тряб-

ва да бъдат предприети в САЩ за 
справяне с кризата?

- Първото и най-важно е възста-
новяването на силата и целостта на 
американския долар...

- Как?
- Като спрем да печатаме толко-

ва много долари. Също трябва да 
вържем долара за златото, както е 
било до началото на 70-те години. 
Освен това трябва да променим 
данъчните закони, да въведем 
плосък данък, да намалим държав-
ните харчове, да отменим закона за 
здравеопазването на президента 
Обама и да почнем отново със 
здравната реформа.

- това са наистина сериозни 
стъпки. Готови ли са американ-
ските политици да ги предприе-
мат?

- Някои да. Но президентът 
Обама и партията му не са. Затова 
не очаквам сериозна реформа до 
президентските избори през 2012 г. 
Мисля, че ще видите много сериоз-
ни промени през 2013 г.

- Защото прогнозирате, че 
Републиканската партия ще 
спечели Белия дом, или по други 
причини?

- Консервативната републиканска 
партия първо ще спечели Сената 
през 2012 г., а след това и Белия 
дом.

- това е сериозна прогноза. 
Сигурен ли сте в нея?

- Човек не може никога да бъде 
сигурен, но републиканският кан-
дидат за президент ще отстрани г-н 
Обама.

- Заради лошата политика, 
водена в момента, или защото 
Републиканската партия има по-
добри кандидати?

- Сигурен съм, че

добрите 
кандидати ще се 

появят
Един от тях може да бъде губер-

наторът Рик Пери от Тексас. Канди-
дат, който представи платформа за 
реформи, ще отстрани г-н Обама.

- Вие се състезавахте 2 пъти за 
президент - през 1996 и 2000 г. 
имате ли планове за следващите 
избори?

- Отговорът ми е не. Засега плани-

рам да се занимавам с това, с което 
и в момента.

- Понеже споменахте плоския 
данък, някога похвалихте на 
един форум вашия приятел 
Симеон Сакскобургготски, когато 
бе премиер на България, за този 
данък. Но май никой в САЩ не ви 
чу...

- През последните 15 години 25 
страни въведоха плоския данък, но 
не и САЩ. Данъците се превърнаха 
в голяма тема в Америка. Но мисля, 
че следващата година ще имаме 
възможност най-после да въведем 
плоския данък.

- Неотдавна американският 
магнат Уорън Бъфет поиска Кон-
гресът да увеличи данъците на 
богатите. Като богат човек какво 
мислите?

- Той бърка данък печалба с да-
нък доход. Данъците върху доходи-
те в САЩ са доста високи - до 40%, 
така че трябва да бъдат намалени, 

не увеличени. Топ 10 на получате-
лите на най-високи доходи в САЩ 
вече плащат над 80% от федерал-
ния данък доход, докато други 50% 
плащат нула на сто данък. Така че 
ние и досега

имаме стръмна 
таблица за 
облагане

Ако г-н Бъфет иска увеличение, 
трябва да го каже и да прати във 

финансовото министерство чек, но 
аз не съм видял още да е направил 
това.

- Когато говорихме за първи 
път през 2002 г., бяхте един от 
най-отявлените критици на 
Международния валутен фонд. 
Още ли мислите, че той трябва да 
бъде закрит?

- Виждаме какво прави сегашната 
шефка на фонда Кристин Лагард. 
Доволен съм, че тя посочи, че 
европейският отговор за решава-
не на кризата е неадекватен. Това 
направи европейските финансови 
чиновници много нещастни, но тя 
каза истината. Надявам се да може 
да спаси и МВФ, защото досега МВФ 
носеше повече беди.

- има ли други мерки, които 
бихте предложили за спасяване-
то на САЩ?

- Ние се нуждаем от няколко 
вътрешни реформи - засилване на 
долара, опростяване на данъчното 

облагане, намаляване на разходите, 
здравната реформа, т.е. отменяне 
на това, което ние наричаме Обама 
кеър (грижата на Обама - бел. авт.).

- Пропускате обвързването на 
долара със златния стандарт...

- Това е в основата на засилването 
на долара. Мисля, че ще стане в 
следващите 5 години.

- Жива ли е американската 
мечта след тези 2 кризи?

- Да, жива е и е добре - нещо, 
което можахме да видим по време 
на президентските избори през но-
ември 2010 г., когато демократите 
изгубиха камарата на представите-
лите и се представиха много зле на 
местните избори.

Демократите ще загубят и Сената, 
и Белия дом, защото хората, които 
искат да се движат напред, виждат, 
че тяхната политика е вредна.

- това го казвате от здрав разум 
или защото от години сте под-
дръжник и дарител на Републи-
канската партия?

- Да, от една страна. От друга, 
съм доволен, че Републиканската 
партия се променя позитивно и 
може да направи промените, за 
които говоря.

- Да дойдем в Европа. Знам, че 
следите ситуацията тук. Какъв ще 
бъде изходът за страни като Гър-
ция, италия, испания, ирландия, 
които имат сериозни проблеми?

- Някои от тези страни - особено 
Гърция, трябва да преструктурират 
дълга си, защото няма как да могат 
да продължат да функционират, 
без да погасяват задълженията си. 
Колкото по-рано

Германия и 
Франция се 

събудят
толкова по-добре. Защото с 

преструктуриране могат да се 
направят много положителни неща, 
включително да се въведе плосък 
данък. Но за всяка страна трябва 
да се мисли отделно. В Ирландия 
например проблемът не бе в хар-
ченето на правителството, а в това 
да се гарантират задълженията на 
банките. Ако банките се преструк-
турират, те могат да се възстановят 
много бързо. Г-жа Лагард е права в 
това, че банките трябва да направят 
рекапитализация. Ние в САЩ имаме 
един израз - да си заравяш главата 
в пясъка, да си затваряш очите. Ев-
ропейските политици и икономисти 
продължават да правят това, но не 
трябва да продължават.

- Напоследък пътувахте в Гър-
ция, имахте идея да предложите 
антикризисен план...

- В Гърция трябва да бъдат 
направени няколко неща. Напри-
мер трябва да бъдат редуцирани 
разходите на правителството. Те 

сТИв ФоРБс Стив Форбс е президент и главен 
редактор на „Форбс медия” - изданието, което 
публикува прочутите годишни класации на 
най-богатите личности и компании в Америка 
и по света. Журналист, икономист прогностик, 
издател, политик, общественик, завършил уни-
верситета в Принстън. 
Роден е на 18 юли 1947 г. в Ню Джърси в семей-
ството на дългогодишния издател Малкълм 
Форбс. Участвал е 2 пъти в президентската 
надпревара в САЩ - през 1996 и 2000 г. Според 
сайта www.campaignmoney.com e в топ 10 на 
дарителите за американската политика между 
1999 и 2006 г. с 15 дарения на стойност над 7 
млн. долара. Има 5 дъщери, а доскоро частен 
остров и личен боинг. През юни т.г. семейството 
обяви за продан и прочутата яхта „Хайлендър”.  
Стив Форбс бе любезен да отговори на въпро-
сите ни от офиса си на 5-о авеню в Ню Йорк.

Яхтата на семейство Форбс „Хайлендер”

алЕксЕниЯ Димитрова
„24 часа”

специално за BG VOICE



Стив Форбс: Ако Обама бъде преизбран, може да 
дойда за постоянно в България
Шефът на “Форбс медия” харесвал това, че страната ни е въвела плоския данък

облагане, намаляване на разходите, 
здравната реформа, т.е. отменяне 
на това, което ние наричаме Обама 
кеър (грижата на Обама - бел. авт.).

- Пропускате обвързването на 
долара със златния стандарт...

- Това е в основата на засилването 
на долара. Мисля, че ще стане в 
следващите 5 години.

- Жива ли е американската 
мечта след тези 2 кризи?

- Да, жива е и е добре - нещо, 
което можахме да видим по време 
на президентските избори през но-
ември 2010 г., когато демократите 
изгубиха камарата на представите-
лите и се представиха много зле на 
местните избори.

Демократите ще загубят и Сената, 
и Белия дом, защото хората, които 
искат да се движат напред, виждат, 
че тяхната политика е вредна.

- това го казвате от здрав разум 
или защото от години сте под-
дръжник и дарител на Републи-
канската партия?

- Да, от една страна. От друга, 
съм доволен, че Републиканската 
партия се променя позитивно и 
може да направи промените, за 
които говоря.

- Да дойдем в Европа. Знам, че 
следите ситуацията тук. Какъв ще 
бъде изходът за страни като Гър-
ция, италия, испания, ирландия, 
които имат сериозни проблеми?

- Някои от тези страни - особено 
Гърция, трябва да преструктурират 
дълга си, защото няма как да могат 
да продължат да функционират, 
без да погасяват задълженията си. 
Колкото по-рано

Германия и 
Франция се 

събудят
толкова по-добре. Защото с 

преструктуриране могат да се 
направят много положителни неща, 
включително да се въведе плосък 
данък. Но за всяка страна трябва 
да се мисли отделно. В Ирландия 
например проблемът не бе в хар-
ченето на правителството, а в това 
да се гарантират задълженията на 
банките. Ако банките се преструк-
турират, те могат да се възстановят 
много бързо. Г-жа Лагард е права в 
това, че банките трябва да направят 
рекапитализация. Ние в САЩ имаме 
един израз - да си заравяш главата 
в пясъка, да си затваряш очите. Ев-
ропейските политици и икономисти 
продължават да правят това, но не 
трябва да продължават.

- Напоследък пътувахте в Гър-
ция, имахте идея да предложите 
антикризисен план...

- В Гърция трябва да бъдат 
направени няколко неща. Напри-
мер трябва да бъдат редуцирани 
разходите на правителството. Те 

опитаха да направят стъпки в тази 
посока, но не са предприели нещо 
сериозно. Друга стъпка е да рефор-
мират системата за собственост, да 
се преодолее бизнес бюрокраци-
ята, да се въведе плосък данък, да 
се последва примерът на Полша за 
приватизацията. Последното споме-
нах в една моя статия неотдавна 
- гръцките политици трябва да се 
поучат от Полша, която е положи-
телен пример, приватизирайки 
над 500 компании в последните 2 
години. 

- имахте ли възможност да 
споделите тези идеи с управлява-
щите кръгове в Гърция? Проче-
тох някъде, че са отказали среща 
с вас...

- Да, нямаха време за нас...
- Съветите ви изглеждат разум-

ни и икономически здравослов-
ни. Ако управляващите в стра-
ните в криза не искат да ви чуят 
лично, как ще им ги поднесете?

- Ще говоря пред всички, ще 
публикувам статии. Надявам се, че 
общественото мнение ще принуди 
тези правителства да променят 
политиката. Но те са добри да из-
бягват реалността (смее се).

- Съгласен ли сте с мнението 
на Джордж Сорос, че кризата в 
Гърция може да засегне целия Ев-
ропейски съюз и да го разруши?

- Не би трябвало. Защото ев-
рото е в ръцете на Европейската 
централна банка, която не печата 
много долари. Затова няма причина 
еврото да не оцелее. В САЩ има 
щати, които развиват финансите си 
добре, други, които го правят зле, 
но това не им пречи да използват 
щатския долар. Дори страните в 
Латинска Америка, които използват 
щатския долар, ползват и местната 
си валута. Така че еврото трябва 
да оцелее и Европейският съюз ще 
оцелее, ако веднъж европейските 
управляващи спрат да претендират, 
че няма криза.

- Но в началото на разговора 
ни вие казахте, че Европейската 
централна банка следва лошия 

пример на САЩ. Ако гръцките уп-
равляващи не искат да говорят с 
вас, имате ли шанс да общувате с 
хора от Европейската централна 
банка, за да кажете мнението си?

- Пращам им 3 броя от сп. „Форбс”. 
(Смее се.)

- Мислите ли, че това е доста-
тъчно?

- Привличането на вниманието 
на поне един от тези чиновници 
може да бъде достатъчно, за да се 
замислят за промени.

- Преди дни прочетох мнението 
на бившия директор на Феде-
ралния резерв Алън Грийнспан, 
който не е голям оптимист за 
Европейския съюз - прогнозира, 
че скоро Европейският съюз ще 
се разпадне...

- Г-н Грийнспан е бъркал в толко-
ва много случаи, че се надявам да 
бърка и за Европейския съюз.

- Казахте няколко добри думи 
за България в началото на този 
разговор. Следите ли нещата в 
нашата страна и какво мислите за 
ситуацията?

- Мисля, че България направи 
правилната крачка с плоския данък 
и че българската икономика се 
развива много по-добре от тази на 
Гърция. Може би гръцките чиновни-
ци трябва да посетят София.

- А има ли риск за България 
заради кризата в Гърция като 
съседни страни...

- Е, винаги има риск. Затова Гър-
ция трябва да бъде притисната да 
направи реформи. Албания, Литва, 
Латвия вече направиха съкраща-
ване на разходите. Не са избегнали 
кризата, но се справят. А Гърция 
сякаш стои настрани.

- Планирате ли нова визита в 
България или идването ви през 
2002 г. бе свързано с факта, че сте 
приятели със Симеон Сакскобур-
гготски?

- Надявам се да се върна в Бълга-
рия. Имате много хубави места. Ако 
господин Обама бъде преизбран, 
може би ще дойда в България за по-
стоянно. (Смее се дълго и от сърце.)

Семейството на Стив Форбс на сватбата на една от 5-те му дъщери - Мойра, през 2008 г.
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Неделя, 22:30 (BG)

„Междузвездни войни. 
Епизод 4:  Нова надежда“
Фантастика 

Неделя, 13:00 (BG)

„Смъртоносно оръжие“
Екшън, трилър с Мел 
Гибсън и Дани Гловър

Събота, 20:00 (BG)

“Марли и аз“
Комедия с Оуен Уилсън 
и Дженифър Анистън. 
САЩ 2008

Събота, 15:00 (BG)
“Усмивката на  Мона 
Лиза“
Комедия, романтичен с 
Джулия Робъртс. САЩ 
2003

Събота, 22:00 (BG)

„Ловът на орела“
Екшън. САЩ 2005

Събота, 18:00 (BG)

„Алоха Скуби Ду“
Анимация

Неделя, 18:00 (BG)

„Тотнъм” – „Арсенал“
Мач от английската 
Висша лига - директно

Събота, 17:00 (BG)

„Манчестър Юнайтед” – 
„Норич Сити“
Мач от английската 
Висша лига - директно

Камен 
Воденичаров 
вече прави 
“Неделя по 3”
Камен Воденичаров вече няма да е сам водещ на 

неделния тв блок на БНТ1. С него ще рабо-
тят още двама - Мария Силвестър и Андрей 
Захариев. Досегашното магазинно предаване 

“В неделя с...”, измислено от Димитър Цонев, се променя 
доста от тази седмица. Още повече че и създателят му Цо-
нев вече стартира собствено предаване в конкурентната 
„bTV Екшън”.

Блокът се намалява на 3 часа и няма да започва преди 
обед. Всеки от водещите ще е самостоятелен, ще има по 
един час на разположение, за да прави своя рубрика за 
това време. С това раздвижване е свързана и промяната 
в името на блока. Вече ще се казва “Неделя по 3”.

Преди Андрей Захариев да се присъедини към про-
менения формат, ръководството на БНТ е обсъждало 

участието на Георги Любенов, който води централната 
емисия “По света и у нас”. Засега обаче Любенов остава 
само с новините.

Захариев вероятно вече няма да води сутрешния блок 
на БНТ. Ще го прави, докато намерят кой да го замести. 
След това смята да напусне телевизията и ще участва 
само в неделя на хонорар, съобщават от БНТ1. Преди 
седмица той сам обяви пред медиите, че прекратява жур-
налистическата си дейност, за да преподава философия в 
Пловдивския университет. Гледайте “Неделя по 3” по БНТ1 
и „БНТ свят” на 2 октомври в 12.35 (BG) или on demand от 
TRIO Television.



Диагнозата 
на Гого от 
“тоника” 
сгрешена?

Георги Найденов - Гого от 
„Тоника”, който сам се беше 
отписал от живота и искаше 
евтаназия, май ще се окаже 
със сгрешена диагноза, 
разкрива пред няколко 

български вестника съпругата му Ева. 
Доскорошната му присъда - латерална 
амиотрофична склероза, бе поставена 
в България и потвърдена в клиника в 
Белгия, впоследствие специалистите 
във ВМА също я поставиха, а в Израел 
го лекуваха от нея, но нищо чудно на 
легендарния певец да му е писано да 
надживее диагностиците си... 

Борбата му с коварното заболяване 
бе цяла епопея. Поп гилдията организи-
ра голям концерт, за да събере средства 
за лечение. Ева води мъжа си в рено-
мирани световни клиники и всички в 
един глас твърдяха: склероза е, няма 
спасение, но не се отказвайте, борете 
се. Гого пробва различни методики и 
лекарства, някои от които едва не го 
убиха скоропостижно. До този момент 
са похарчени 300 000 лв. за лечението 
на любимия изпълнител, но ползата от 
скъпоструващите медикаменти и тера-
пии бе почти нулева. Ева разказва, че 
след като парите свършили, Найденов 
спрял да взима скъпите вносни хапове 
и да ходи по чуждестранни болници. 
И напълно изненадващо здравето му 
взело да се възстановява със скорост-
ни темпове. Месец след като спрял да 
приема скъпите лекарства, вече можел 
да става от леглото.

Мнението на най-близките хора на 
Гого, потвърдено и от няколко неза-
висими един от друг медици, е, че 
подобрението му не е никакво чудо, а 
най-вероятно още в началото лекарите 
са му поставили грешна диагноза. “В 
България, а и навсякъде може би, се 
слагат диагнози по симптоматика. Аз 
по симптоматика не мога да работя, а 
работя с това, което виждам. След това 
т.нар. лечение Гого има 3% над нормата 
олово. Отделно има 2,5% над нормата 
никел. 

Завишени са и стойностите на жива-
ка, арсена, и оттам нататък – на цялата 
Менделеева таблица! Оказва се, че той 
е станал подобен на батерия!”, заявява 
съпругата му. Сега тя се надява Найде-
нов да премине през нови изследвания, 
които окончателно да потвърдят, че не 
е неизлечимо болен, и постепенно да 
започне да се чисти от отровните хапче-
та, които е гълтал до този момент.
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R.E.M. се разпаднаха, но приятелски Metallica е призната за 
най-добрата рок група 
през последните 30 годиниСлед 31 години кариера прочутата амери-

канска формация R.E.M. се разтури, обя-
вявайки новината на официалния си сайт. 
„Към нашите фенове и приятели: ние, R.E.M., 

дългогодишни приятели и съидейници, решихме да 
приключим съвместната си дейност. Оттегляме се с 
чувство на голяма признателност, на завършеност 
и на удивление от всичко онова, което направихме. 
Това (съобщение – бел. ред.) е за всеки, затрогнат от 
нашата музика. Дълбоки благодарности!”, се казва в 
официалното им изявление, което, по всичко личи, ще 
е последно в сайта им.

По думите на Май-
къл Стайп (на снимката 
вдясно) решението не 
е било лесно. „Всичко 
обаче има край, а ние 
искаме да го сложим 
по наш собствен 
начин”, обяснява 
фронтменът, цитиран 
от My Sound. Басистът 
Майк Милс пък комен-
тира, че отношенията 
между членовете на състава винаги са били като 
между братя и този ход не е продиктуван от вътре-
шен конфликт. „Страхотно е да продаваш албуми. Но 
е особено сладко да знаеш, че независимо колко си 
продал, имаш една вярна публика, която разбира 
песните ти в дълбочина и ги свързва със собствения 
си живот”, призна преди време китаристът Питър Бък. 
Няма информация засега какви точно са плановете на 
членовете след раздялата им и дали възнамеряват да 
работят по самостоятелни проекти.

Тъй като е основана толкова отдавна, малко от 
феновете все още помнят, че групата е сформирана в 

Атланта, Джорджия, през 1980. А абревиатурата R.E.M. 
означава Rapidly Eye Movement (бързо движение на 
очите – бел. ред.), случващо се несъзнателно по време 
на сън. 

Основатели на бандата са китаристът Питър Бък, 
вокалистът Майкъл Стайп, басистът Майк Милс и 
барабанистът Бил Бери, който се оттегли през 1998 за-
ради мозъчен аневризъм. R.E.M. се превърнаха в трио, 
но оцеляха. Една от официалните версии за величието 
им е, че маркираха момента, в който постпънкът се 
превръща в алтърнатив. Или  т.нар. колежански рок. 
Музиката им е агресивно-лирична и хващаща. Гласът 

на Стайп е незаменим 
и разпознаваем дори 
от хора, които не 
харесват рок. Немало-
важни са и абстракт-
ните текстове, писани 
също от Стайп, които 
са си истинска поезия, 
а не просто пълнеж 
към различните мело-
дии. А и не са много 
групите, които продъл-

жиха да изглеждат като тийнейджъри на сцената след 
три декади в светлината на прожекторите.

За това време бандата издаде 15 студийни албума. 
Последният от тях - Collapse Into Now, се появи преди 
малко повече от половин година, но за разлика от 
верните фенове критиката бе по-умерена в оценките 
си за него. Дискът достигна до топ 10 в 13 държави. 
R.E.M., които бяха въведени в Залата на славата на 
рокендрола през 2007, са сочени за вдъхновители 
от страна на такива важни артисти и банди като Кърт 
Кобейн, “Рейдиохед”, “Едитърс”, „Каунтинг Кроус“, 
Pavement, „Лемънхедс“ и много други.

Според 
„Kerrang!” 
обаче не 
R.E.M., а  

Metallica е най-
добрата рок група 
на последните 30 
години. „Много ми е 
приятно, че редак-
торите на „Kerrang!” 
ни признаха като 
група, оказала 
най-силно влияние 
в техния живот. Аз помня първия брой на списани-
ето, който излезе през юни 1981 г. Тогава заминах 
за Великобритания, тъй като ме интересуваха 
британските метъл и ню уейв. Пътувах из страната 

и списанието ме 
съпровождаше 
буквално нався-
къде”, припомня 
си барабанистът 
на Metallica Ларс 
Улрих. Списание-
то също отбеляза 
тази година 30 
години от първия 
си брой, който 
се е появил на 
бял свят на 6 юни 
1981 г.

Класацията на 
Kerrang!:
1. Metallica 
2. Green Day 
3. Iron Maiden 
4. Slipknot 
5. My Chemical Romance 
6. Linkin Park 
7. Bullet for my Valentine 
8. Blink 182 
9. Ози Озбърн 
10. Foo Fighters
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Вашият Facebook се подлага на facelift, 
който ще ви напомни колко сте оста-
рели.

По време на последната f8 конфе-
ренция за програмисти в Сан Франци-
ско шефът на социалната мрежа Марк 

Зукърбърг представи напълно новата реконструкция 
на профилната страница във Facebook и добавянето 
на един куп възможности за споделяне на почти всич-
ко, което правите в нета.

По думите на Зукърбърг „всичко е било преработе-
но и пренаписано от самото начало“. И определено е 
така, а самото име казва всичко останало – Facebook 
Timeline. От датата ви на раждане, през датата на при-
съединяване към социалната мрежа и от този ключов 
момент всичко, което някога сте споделили в нея. С 
други думи, всеки път когато влиза във Facebooк,  по-
требителят ще се сеща колко е остарял. Особено ако 

има профил там от повечко годинки. 
Голямата стена със статуси и 
публикуване на връзки вече няма 
да съществува. На нейно място се 
добавя нова секция, наричаща се „15 
минути от вашия живот”. Както може 
да се предположи, в секцията ще 
виждате снимки и статуси, които сте 
писали още когато сте се регистри-
рали в социалната мрежа.

Освен снимката на профила, която 
сте избрали, имате възможност да 
поставите и друго, по-голямо изо-
бражение като cover. Опциите тук са 
от избор на файл от компютъра до 
такъв от вече качените в албумите 
ви. 

Под тази част се визуализира 
информация за вас – къде сте 

работили, учили или живели, също и снимки както от 
албумите ви, така и от последната ви активност.

Какво представлява времевата линия?
Както можете да видите на снимката, Facebook 

Timeline фигурира в профила ви под две разновидно-
сти – едната, разположена горе вдясно, обозначава 
по-големи периоди от време (години, месеци), а ако 
кликнете където и да е на нея, ще се визуализират 
действията ви от този отминал период. Другата вре-
мева линия отразява събитията в по-кратки периоди 
от време като последни действия, последно добавени 
снимки и т.н., а тя самата върви през средата на целия 
ви профил.

Всеки потребител, който посети страницата ви, ще 
може да проследи какво сте правили преди три годи-
ни например. И ако, не дай си боже, в онези времена 
сте били скарани и сте написали нелицеприятни неща 

за него, той може да си ги припомни, а това предпола-
га нов повод за скандали. 
Facebook автоматично ще си подбира най-важните от 
вашите коментари, клипове и всякакви други постове, 
които прецени, и ще ги отбелязва със синя точка. Със 
сива ще бъдат маркирани данните, които програми-
стите са заложили да се разпознават като по-несъ-
ществени. Естествено, потребителите сами ще могат 
да определят кое събитие е важно и кое не е. Всичко 
това ще бъде пуснато в края на септември. Има обаче 
начин, по който нетърпеливите могат да получат дос-
тъп до нововъведенията още сега. На www.BG-VOICE.
com ще намерите указания как става това.

Друг е въпросът, че новата профилна страница за 
някои може и да изглежда страхотно, но разполо-
жението на секциите всъщност е доста разбъркано 
и много потребители ще изпаднат в ужас, докато 
разучат всичко. Е, Зукърбърг твърди, че Timeline има 
много предимства. Да видим…

България е на трето 
място в света по 
скорост на интернет

България е на трето място в света по скорост на интернет връзката със 
средна стойност от 1611 килобайта в секунда (или 12,88 мегабита в 
секунда), сочи проучване, цитирано от в. „Индипендънт”. На първо място 

е Южна Корея с 2202 килобайта в секунда, следвана от Румъния (1909 кб/сек) 
и България (1611 кб/сек). Десетката се допълва от Литва (1462 кб/сек), Латвия 
(1377 кб/сек), Япония (1364 кб/сек), Швеция (1234 кб/сек), Украйна (1190 кб/сек), 
Дания (1020 кб/сек) и Хонконг (992 кб/сек).

САЩ са едва на 26-о място с 606 кб/сек, което е малко над средната стойност 
за света от 580 кб/сек. Последни са Централноафриканската република с 14 кб/
сек и Демократична република Конго с 13 кб/секунда.

Изследването е извършено от „Пандо нетуъркс”. Данните му се опират на ана-
лиза на 27 милиона даунлоуда от 20 милиона компютъра в 224 страни от януари 
до юни 2011 г.

„Макар и в общи линии развитите икономики да изпреварват развиващите 
се страни по средна скорост на даунлоудване, големи имена като САЩ, Велико-
британия, Франция, Китай и Канада бяха доста далеч зад най-бързите”, отбеляза 
изпълнителният директор на „Пандо нетуъркс” Робърт Левитан.

Великобритания е със средна стойност от 599 кб/сек, Франция е с 604 кб/
сек, Китай е с 245 кб/сек, а Канада е с 579 кб/сек. „Установихме високи скорости 
в пазари като Източна Европа, където наблягането на инфраструктурното раз-
витие и благоприятните географски условия водят до високо ниво на интернет 
връзката”, подчерта Левитан.

Зукърбърг обяснява какви поредни абракадабри е приготвил за 
потребителите

Facebook тотално променя дизайна и 
функциите сиFacelift
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Магията на Седемте рилски езера
Легендата ги свързва с великани, живели преди векове, но и днес те 
омайват всеки, докоснал се до тях

Това място наистина е 
магично.

 Не само заради езера-
та, но и заради картини-
те, които изплуват една 
след друга след всяка 

направена крачка... Аз бях там и останах 
безмълвен пред красотата и величието 
на природата.

До Седемте рилски 
езера и назад...

Безспорно Седемте рилски езера са 
едно от най-красивите и привлекателни 
места в България и всеки уважаващ 
себе си турист трябва да ги посети. 
Техният циркус е най-големият в Рила. 
Езерата се намират на изток от връх 
Хайдута и на юг от склоновете на сед-
ловината Раздела. Циркусът на езерата 
е отворен на север и се отводнява чрез 
река Джерман – главен приток на река 
Струма. Регионът на Седемте рилски 
езера попада в териториите на наци-
онален парк Рила. Много от растител-
ните и животински видове в региона 
се срещат само там и са вписани в 
Червената книга. До 2009 г. езерата 
бяха трудно достъпни, тъй като нямаше 
лифт, но сега място за оправдания няма. 
Oт хижа „Пионерска” до хижа „Рилските 

езера” работи открит лифт, който съкра-
щава разстоянието с близо 2 часа (2,2 
километра) качване пеша. С него се сти-
га за близо 20 минути. Цената е 15 лева 
в двете посоки. Иначе за тези, които не 
разчитат на двата си крака, има и друга 
алтернатива. Изкачването със стара 
УАЗ-ка или модерен джип. Високопро-
ходимият автомобил с двойно преда-
ване минава през каменисти и стръмни 
пътеки и достига до крайната точка за 
близо 40 минути. Руския автомобил 
избират хора, които имат много багаж 
или имат страх от високото. Нощувката 
в двойна стая със собствен санитарен 
възел в хижа „Рилски езера” излиза към 
100 лева, но има и далеч по-евтини 
туристически спални. В непосредствена 
близост до хижата има десетки коне, с 
които може да се качи багаж или да се 
обиколят всичките езера. Цената е 40 
лв. Желаещите да вървят пеша могат 
да разгледат отблизо седемте езера 
в рамките на близо 3 часа. Имената 
на езерата са свързани с външния им 
вид и формата. Има приета официална 
номерация, която ги номерира отгоре 
надолу. Според нея те се подреждат в 
следния ред: Сълзата, Окото, Бъбрекът, 
Близнакът, Трилистникът, Рибното, 
Долното. Най-ниско от тях е Долното 
езеро, в него се събира водата, изти-
чаща от останалите по-високи езера, и 
дава началото на река Джерман.

Езерата

Долното, или седмото езеро, заема 
близо 60 декара площ. Името му идва 
от това, че то е разположено най-ни-
ско. Малко по-нагоре, на надморска 
височина 2184 метра, е езеро Рибно. То 
е най-плиткото от всички, като макси-
малната му дълбочина е само 2,5 метра. 

Трилистникът е третото езеро, което се 
намира на 2216 м надморска височи-
на. В близост до него пък е Близнакът, 
наречен така поради факта, че през го-
рещите дни понякога средата му се раз-
деля и изсъхва и така изглежда като две 
отделни езера. Неговата площ е цели 
91 декара. 
На другия 
край на 
оста, на 
надморска 
височина 
2282 м, 
е разпо-
ложен 
Бъбрекът, 
който е с 
най-голям 
обем вода 
– над 1 
млн. куб. 
метра. На-
подобява едноименния човешки орган, 
откъдето идва и името му. За непосве-
тения е трудно да си представи, че още 
по-нагоре към върха, който вижда, има 

още две езера. След стръмно изкачва-
не, където се разминаваш с планинари 
и коне с товари, пред теб се открива 
зашеметяваща гледка. Това е Окото. 
То е най-дълбокото циркусно езеро в 
България. Максималната му дълбочина 
достига 37,5 м. Тук, на 2440 м надморска 

височина, през август човек спокойно 
може да си сложи ръкавици и шапка. 
Температурите рязко спадат само щом 
слънцето се скрие. Около езерото все 
още има снежни блокове, които на ня-
кои места почти се смесват с облаците. 
Малко по-нагоре, на 2535 м надморска 

височина, 
се е смес-
тило и най-
високото, 
но и най-
малкото 
от седемте 
езера – 
Сълзата. 
Оттук се 
открива 
неземна 
гледка към 
останалите 
езера, зато-
ва и върхът 

е наречен Езерен. Тръгвайки оттук по 
маркиран път, може да стигнеш до хижа 
„Иван Вазов”, а оттам след 5,30 часа път 
- до хижа „Мальовица”.

влаДимир Христовски
anonce.bg

Текст и снимки:



Легенда за езерата
Легендата за Седемте рилски езера 

разказва, че преди хиляди години, кога-
то на планетата Земя още не се били се 
появили съвременните хора, в планина-
та Рила живеели мъж и жена великани. 
Те се обичали безумно и боготворели 
красотата и уюта на своя дом. Домът им 
бил толкова привлекателен, слънчев, 
топъл и уютен, че нямало как да не оча-
рова всяко едно живо същество, а на 
любовта им се радвали всички стихии 
и целият свят. Но за нещастие един ден 
злите сили преминали покрай техния 
дом. Като видели, че съществува такова 
красиво място, завидели на семейното 

им щастие, ядосали се и решили да 
унищожат всичко и да заличат любовта 
им завинаги. Започнали да пращат чер-
ни облаци и опустошителни ветрове. 
Страшни земетресения започнали да 
тресат земята... Мъжът великан защи-
тавал яростно всяко стръкче тревичка, 
всяко малко поточе или цвете, бранел 

своята любима и отбивал атаките на 
злите сили. Това обаче само увеличи-
ло огромната ярост на злите сили и 
тяхното желание да доведат пъкленото 
си дело докрай. В една тежка битка 
младият великан паднал убит. Довол-
ни от постижението, си злите стихии 
си тръгнали, оставяйки след себе си 
разчупени скали, опропастени долчини 
и една съсипана от скръб жена. Мъката 
на младата вдовица била толкова голя-
ма, че сълзите и бликали безспир и се 
стичали по хребетите право в долчини-
те. Леели се и се събирали в тях... Така 
се образували бистри езера, чистотата 
на които поразявала всеки. Преди 

езерото Бъбрека планинските водачи 
показват огромна скала, намираща се 
в посока към езерото Сълзата, на която 
са „изобразени” мъж и жена в огромни 
размери. Според легендата това са 
фигурите на двамата влюбени, които 
ще останат да „пазят” вечно своя красив 
дом.





Художествената ни гимнастика пак се позлати
Момичетата ни грабнаха пет отличия в Монпелие, 
готвят се за триумф и на олимпиадата в Лондон

Българската художествена 
гимнастика надигна глава 
след години на застой и 
безпаричие в този спорт. 
Ново поколение златни 
момичета – така издания-

та в България коментираха последните 
отличия, които ансамбълът спечели в 
шампионата на планетата в Монпелие. 
Грациите Ренета Камберова, Михаела 
Маевска, Цветелина Найденова, Елена 
Тодорова, Христина Тодорова и Катрин 

Велкова завоюваха там общо пет медала 
- световната титла за съчетанието си 
с два обръча и три ленти, два бронза 
в многобоя и в съчетание с пет топ-
ки, плюс още два за индивидуалната 
ни представителка Силвия Митева. 
Едновременно с това отборът спечели и 
квоти за олимпиадата в Лондон следва-
щата година.

Старши-треньорът на българския 
ансамбъл Илиана Раева обаче заяви, 
че времето за радост е малко, защото 
тепърва

предстоят трудни 
тренировки за 

Лондон
„Момичетата са много мотивирани, 

много уверени. Но вие виждате, че дори 
когато България играе без грешка, а 
другите грешат, пак не можем да станем 
първи. За мен това беше кошмарно 
състезание. Това бе най-трудният етап 
от подготовката за олимпиадата. На 
олимпиадата ще бъде по-лесно. Искам 
съчетанията ни да са много рискови, ще 
рискуваме много, те са готови за това. 
Искам да направя съчетания, с които да 
взривим Лондон. Просто това ми е меч-
тата. Аз лично като треньор тръгвам по 
различен път, ще рискувам”, заяви Раева, 
цитирана от „Спортал”.

 Според нея сегашните успехи и меда-
ли са й по-скъпи, отколкото онези, които 
е печелила като състезателка в златната 
ера на художествената ни гимнастика. В 
Монпелие

България завърши 
на трето място

в класирането по медали. Русия е 

начело в с 13 от-
личия (7 златни 
и 6 сребърни), 
на второ място 
е Италия с един 
златен и два 
сребърни меда-
ла. След нашата 
страна са Беларус с един сребърен и 
един бронзов медал, Украйна, Азербай-
джан и Израел са с по едно бронзово 
отличие.

При стъпването си на родна земя на 
летище София момичетата се разплака-
ха от радост. „Най-щастливият момент ни 
беше, когато видяхме ранг 1, а най-труд-
ният ни беше подготовката преди това”, 
каза Михаела Маевска, която е капитан 
на отбора. „Много сме щастливи. Не сме 
го очаквали златния медал. Очаквахме 
медал, но не и златен”, добави Елена 
Тодорова.

 „Златните медали само ги сънувахме, 
но това вече е реалност”, каза Христина 
Тодорова.

 „Искахме да изиграем съчетанието с 
ленти и обръчи по най-добрия начин и 
мисля, че успяхме. Успяхме да закрием 
състезанието, както трябва. Преди да 
излезем за него,  Илиана Раева ни каза 
много неща - да играем за всички хора 
в България, които ни подкрепиха на 
световната купа и сега ни посрещнаха”, 
разказаха момичетата.

Момичетата заявиха, че

Раева им е 
обещала голяма 

торта
заради спечелените медали. Треньорка-
та им от своя страна похвали представя-
нето и на индивидуалната гимнастичка 
Силвия Митева, която също спечели 
квота. „При една много силна конкурен-
ция тя се представи блестящо. Ако не 
беше допуснала една груба грешка, тя 
щеше да вземе медал в многобоя. Много 
плака, много тежко преживя това място, 
защото наистина можеше да спечели 
бронзов медал. Но не се знае. Може би 
това е много добър урок за олимпиадата. 
Всяка зло за добро. Аз вярвам в Силвия 
и нейната майка. Те са много отговорни”, 
каза Раева.

Сега на ансамбъла предстои почивка. 
Гимнастичките вече са на възстановите-
лен лагер във Велинград, след това зами-
нават на друг лагер в Белмекен. А след 
това ще имат отново наситени трениров-
ки, за да са на световно ниво за Лондон.

За съчетанието си с ленти и обръчи българският ансамбъл спечели световната титла 
на първенството в Монпелие, 

илияна Раева

снимка: Getty images
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Доктор Кравцов премахва болки в гърба, 
лекува травми и наранявания
Десетки пациенти на известния хиропрактик са му вечно благодарни

Хиропрактиката (или 
чакръкчийство – бел. 
ред.) е едно много инте-
ресно, но и също малко 
непонятно за много хора 
занимание. Такъв е слу-

чаят и със семейство Йорданка и Иван 
Максимови, които допреди 5 години 
не бяха чували за такива терапевтични 
услуги. Но след като разбират за доктор 
Валериан Кравцов, те не само научават 
какво е хиропрактика, но тя им помага 
да излекуват болки, които други лекари 
не могат.

„Преди 5 години имах болки на 
дясната ръка, които идваха от нерви 
в гръбначния стълб. Отидох на физи-

отерапевт, но състоянието ми не се по-
добряваше. Тогава чух за д-р Кравцов. 
Реших да отида и за по-малко от месец 
той излекува болките в ръката ми. 
Цените бяха приемливи и той работи 
много профе-
сионално“, спо-
деля Йорданка 
Максимова. 

Тя остава до-
волна не само 
от услугите 
на чакрък-
чията, но и 
състоянието 
й драстично 
започва да се 
променя всеки 
път когато го 
посещава. Не-
говият метод 
на безиглова 
акупунктура, 
упражнения и агресивен масаж помагат 
на Йорданка да се почуства по-млада, 
здрава и енергична, което е причина и 
до ден днешен тя да ползва неговите 
услуги.

„Ние помагаме на всички и ги караме 

да се чустват комфортно и като едно 
семейство“, коментира д-р Кравцов, 
който практикува от 1999 г. Той помага 
при болки на гръбнака, мускулите и 
нервите, причинени от катастрофа, 

работни инци-
денти и други 
леки и тежки 
наранявания, 
както и за про-
филактика. 

При негова-
та методика 
болката се 
замразява 
чрез физи-
ческа мани-
пулация за 
наместване на 
ставите, както 
и с помощта 
на множество 
физически 

упражнения, акупунктура, тригерна 
точкова терапия и правилна диета за 
спомагане на по-добро циркулиране 
на кръвта и отпускане на мускулното 
напрежение, причинено от нерви.

„През 2008 г. претърпях тежка ката-

строфа и имах ужасни болки в гърба. 
Ходих при д-р Кравцов три пъти в 
седмицата за един месец и половина. 
Почуствах се като нов човек. Слага ми 
електрони по гърба, за да ми пулсират 
мускулите, прави ми масажи, даде ми 
упражнения за вкъщи за разпускане на 
мускулите. Добър човек е. Гледа да на-
прави добро на хората“, споделя Иван 
Максимов, който също остава доволен 
от услугите на хиропрактика и до ден 
днешен ходи при него за профилактика.

Д-р Кравцов говори английски, руски 
и също така има преводач на български 
в офисите си, които се намират на 1645 
South River Road, suite 14, Des Plaines, 
60018 и 8 South Michigan Ave, suite 612, 
Chicago, 60603. Той работи в Des Plaines 
понеделник, сряда, петък и събота, а 
вторник и четвъртък е в офиса в Чикаго. 
Приема всички видове застраховки (без 
“Медикеър”, “Медикейд” и HPO), както и 
плащания кеш и с чек. 

„Ние приемаме всеки и помагаме на 
тези, които има нужда от нашата по-
мощ, независимо от тяхното (физическо 
и финансово) състояние“, споделя д-р 
Кравцов, който може да бъде потърсен 
на телефон 847-361-4971.

николЕта кравчЕнко
nikoleta@bg-voice.com

Доктор… помага на пациент в своя кабинет
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Вашият хороскоп за октомври
Единствено за читателите на BG VOICE професионалният астролог Велина Лазарова пред-

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

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

Велина Лазарова
професионален астролог

 Тълкуване на рождена карта
 Прогноза за определен период 

от време
 Бизнес прогнози
 Съвместимост между партньори

ОВЕН
От 23 септември 

до 23 октомври 
Слънцето ще 
пребивава в знака 
на Везните и ще 
активира следните 
житейски области:
 областта на 

партньорствата 
(бизнес и брак)
 необходимост от съвета на раз-

лични консултанти - лекари, адвокати, 
финансисти и др.
 сключване на договори и намиране 

на странични източници на доходи
 смяна на заобикаляща среда и 

откриване на ново поле за активност
 развиване на по-голяма екстро-

вертност и коопериране с външния свят.
През този период вашата нужда от не-

зависимост ще се конфронтира с необ-
ходимостта от сътрудничество с близък 
човек. Ще се почувствате ограничени, 
но избягвайте конфликтните ситуации. 
Около 3 октомври ще бъдете напрегна-
ти и уморени. Претенциите и изисквани-
ята към вас ще нарастват на работното 
ви място. Пълнолунието на 11 октом-
ври в Овен ще постави на изпитание 
вашето търпение и ще бъдете ограни-
чени в свободния си избор. Семейни 
задължения и проблеми с партньори 
и началници ще ви постави в зависи-
мост, некомфортна за вас. В дните към 
17 октомври се пазете от импулсивни 
действия и радикални промени. Малко 
по късно новите идеи и философският 
подход към ситуацията ще доведат до 
нов, конструктивен и оригинален начин 
за излизане от ситуацията. Новата Луна 
на 26 октомври носи нови възможности, 
изискващи определени приспособява-
ния от ваша страна. Използвайте ги и 
развийте вашите таланти. Не се подце-
нявайте и знайте цената си!!!

тЕЛЕЦ
През октомври 

Слънцето е в знака 
на Везните и акти-
визира с енерги-
ята си сектора от 
вашия хороскоп, 
свързан с:
 вашата дневна 

програма, рутина и 
ежедневие

В СЛЕДВАЩиЯ БРОЙ
  Хороскопът за октомври за 

останалите шест зодии

 здравето ви, диети и други ме-
роприятия, свързани с по-добрата ви 
физическа форма
 задължения и отговорности в полза 

на другите
 домашни любимци
 развиване на нови, по-ефикасни 

методи, свързани с вашата работа.
Ще постигнете удовлетворение и 

успех, ако насочите вашата енергия в 
работата си и концентрирате усилията 
си към постигане на по добра физиче-
ска форма. Ретроградният Юпитер във 
вашия знак изисква да ограничите екс-
травагантните покупки и да установите 
лимити, към които да се придържате 
стриктно. Преценявайте внимателно 
инвестициите, които правите, защото 
не всички от тях са удачни. Използвайте 
добрите аспекти на 6 и 7 октомври, за 
да въведете нови методи на работа и да 
затвърдите стратегията си. В дните око-
ло пълнолунието (10-11) тайни и скрити 
неща ще станат публично достояние. Ще 
се наложи разговор насаме с партньор, 
при който едно дипломатично решение 
ще реши проблема засега.

Новолунието на 26 в знака на Скор-
пиона ще донесе ново партньорство и 
възможност за разширяване на вашия 
материален и духовен свят и кръгозор.

БЛиЗНАЦи
През октомври 

Слънцето във 
Везни ще зареди с 
енергия сектора от 
вашия хороскоп, 
който включва:
 удоволст-

вията на живота, 
хобита,творчество
 презентации, 

таланти и любими занимания
 романтика и любов
 късмет в начинания, свързани с 

вашето добро представяне пред авто-
ритети
 занимания или работа, свързана с 

деца.
Вие, Близнаци, обикновено сте об-

вързани с най-различни активности и 
се занимавате с няколко неща едновре-
менно. Около 6 октомври се подгответе 
много внимателно и в детайли относно 
ваше представяне или мероприятие, 
в което участвате. Очаквайте много 
критики и много разгорещени диспу-
ти. Можете да излезете от ситуацията 
успешно, като обърнете внимание само 
на фактите, изключвайки емоциите. Ще 
срещнете повече одобрение на вашата 
работа, ако вложите вдъхновение и 
отдаденост към своите непосредствени 
проекти и задачи.

Много е важно за вас през този месец 
да се концентрирате върху основните 
си приоритети и да не си губите време-
то и енергията в конфликти с недовол-
ни хора, изискващи и претенциозни. 
Пълнолунието на 11 октомври ще сложи 
край на някаква групова активност и 
промяна на дневната ви програма.

Постарайте се да запазите своята 
лоялност и отговорност към партньор. 
Ще трябва да наложите някакви пра-
вила и отговорности, свързани с дете. 
Критично изглежда и положението с 
работата ви. Много е важно да приеме-
те нововъведенията и да се съгласите 
с новите условия, които се предлагат. 

Новолунието на 26 октомври ще донесе 
обрат и промяна в непосредственото ви 
ежедневие.

Обърнете внимание на здравето си и 
не подценявайте здравословните симп-
томи, които ви тревожат.

РАК
През октомври 

Слънцето от знака 
на Везните зарежда 
с енергия сектора 
от вашия хороскоп, 
който е свързан с:
 вашия дом, фа-

милия, недвижими 
собствености
 възрастни 

хора, родители и ангажименти, свърза-
ни с тях
 базата ви (офис или вашето непо-

средствено семейно обкръжение)
 ремонти или дейности, свързани с 

подобрение на мястото, където живеете.
Бъдете много внимателни в началото 

на месеца, защото хармоничният Юпи-
тер в Телец заедно със Слънцето и Марс 
засилва и разширява вашите надежди, 
мечти и очаквания. Другите ви притис-
кат за повече, отколкото сте в състояние 
да си позволите. Около 6 октомври вече 
имате реалистичен подход от какво точ-
но се нуждае вашето семейство и кои са 
важните приоритети. Пълнолунието на 
11 октомври ще ви постави пред диле-
мата между стремежите ви за кариера 
и фамилните отговорности. Усещате, че 
сега е точното време за предприемане 
на начинания, свързани с професионал-
ния ви растеж и реализация. Бъдете тър-
пеливи и действайте по предварително 
обмислен план. Спомените и тревогите 
от грешки не бива да ви отклоняват от 
вашата цел. Доверете се на интуицията 
си! Около 26 при новолуние интензивни 
емоции ще завладеят съзнанието ви, 
затова изчакайте няколко дена, преди 
да оповестите вашето решение. Около 
28 октомври ще бъдете вече в състоя-
ние да изберете път, който ще е успешен 
и ще гарантира осъществяването на 
дългосрочните ви планове и мечти за 
бъдещето!!!

ЛЪВ
От 23 октомври 

до 23 ноември 
Слънцето преби-
вава в знака на 
Везни и акцентира 
върху областта от 
вашия живот, която 
включва:
 отношения 

с братя/сестри и 
комшии
 всякакви писмени документи, пис-

ма и друга кореспонденция
 кратки пътешествия
 откриване и развиване на нови 

начини за комуникации.
Овладейте импулсивността около 3 

октомври, защото ще ви струва скъпо. 
Пазете се от грешки и не рискувайте. 
Може би ще потърсите подкрепа от 
семейството си, но ситуацията ще е 
комплицирана. Пълнолунието на 11 
октомври ще извади на светло някакви 
фамилни секрети, които ще донесат 
емоционално облекчение. Очаквайте 
пътувания на кратки разстояния или 
започване на някакъв тренинг/обуче-

ние. Неочаквани новини на 14 октом-
ври, свързани със семейството, ще ви 
накарат да се почувствате ограничени в 
действията и стремежите си.

Обърнете повече внимание на соци-
алния си живот и на контактите с непо-
средственото си обкръжение. Новата 
Луна в Скорпион на 26 октомври ще ви 
завари в меланхолично настроение и 
размисъл относно дом и амбиции. Бъ-
дете сигурни, че плановете ви включват 
изграждането на стабилен фундамент и 
база, необходими ви за вашето по-ната-
тъшно израстване.Бъдете подготвени 
за новите възможности на 28 октомври, 
които се разкриват пред вас, и се под-
гответе за приспособленията, които ще 
трябва да направите. 

ДЕВА
Драги Деви, 

за вас Слънцето 
през октомври 
огрява финансовия 
сектор от вашата 
карта и акцентира 
вниманието върху 
следните други 
аспекти:
 пари, матери-

ални активи, бонуси
 печалби, инвестиции, икономиче-

ски интереси
 таланти, собствената ви ценностна 

система
 печеливши сделки.
През този месец за вас са важни пари-

те и всички материални ресурси, с които 
разполагате. Периодът предполага въз-
можности - печеливши за вас, които ще 
изискват определени вложения. Около 
6 октомври съвпадът на Сатурн и Мер-
курий води до рестрикции или изисква-
ния, които ви се предявяват. Набавете 
си необходимата информация, която ще 
инкорпорирате към плана си. Между 9 
и 12 октомври ще се нуждаете от съвета 
на брат/сестра и ще се обсъждат секрет-
ни варианти, касаещи общи финансови 
интереси. Пълнолунието на 11 октомври 
ще доведе до спорове. Използвайте 
анализаторските си способности, за да 
овладеете ситуацията.

Намерете верен и лоялен партньор, 
на когото ще можете да се доверите. 

Новолунието на 26 октомври ще доне-
се много наситени с емоционалност 
моменти, след което следва разформи-
роване на общи финансови сметки и 
интереси. Планирайте по практичен 
начин своята стратегия и ще получите 
заслужено признание и печалби!!!

Изложените по-горе хороскопи са 
базирани изцяло на положението на 
Слънцето спрямо различните зодиакал-
ни знаци и настоящите междупланетни 
аспекти.

Точна и прецизна прогноза може 
да получите единствено и само ако е 
базирана на персоналната ви рождена 
карта при консултация с професиона-
лен астролог!!!

Само при този случай бихте имали 
точна и прецизна информация за усло-
вията, тенденциите и важните влияния, 
свързани вас.
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Учените казват, че зеленият чай е пълен с антиоксиданти и ние безпрeкo-
словно им вярваме. Затова не се бавете, а кипнете две чаени лъжички от тази 
билка за около 10 минути. Оставете чая да изстине и след това, без обаче да го 
пиете, с помощта на памуче почистете кожата на лицето и шията.

Мента + малко вода = вечно чиста коса
Ако ви е писнало от мазни корени, е време да се обърнете към въпросното 

зелено растение за помощ. Вземете малко количество масло от мента (има го 
в аптеките), добавете няколко капки вода и с памуче нанесете върху всички 
онези лъщящи места от косата ви. Оставате 10 минути с ментовия аромат на 
главата и после директно под душа. 

Готварска сол + прясно мляко = вечно стегнати пори
Кравето мляко ще спомогне за еластичността на вашата кожа, а готварската 

сол е надежден боец срещу замърсените пори. В тандем пък двата продукта 
ще са ни от още по-голяма полза. Прибавете три чаени лъжички сол към 
четвърт чаша високомаслено мляко. Разбъркайте ги добре и с помощта на 
пръстите нанесете сместа върху лицето. 

Масажирате областта в продължение на 3-4 минути с кръгообразни движе-
ния, изплаквате и се радвате на новата сияйна придобивка.

Оставете настрана 
козметиката от магазина 
(поне за малко)
Ако ви е писнало да се състезавате с най-актуалните тенденции и 

марки от козметичен характер, днес ви предлагаме няколко лесни, 
евтини и екологично чисти начини да се разкрасите за някой свой 
празник или такъв на ваш близък, пък и защо да не сте още по-сим-

патични за шефа през работната седмица.

Яйчен белтък + праскова = вечно 
стегната кожа

Зелен чай + зелен чай = вечно 
млада жена

Мед + кафява захар = вечно 
ексфолирано лице

За да наситите кожата си с минерали и витамини, ви е нужен съд, в който да 
смесите едно яйце и зряла, но не много мека праскова. Използвайте блен-
дер, за да превърнете тези два продукта в хомогенна смес. После по пътя на 
логиката нанасяте готовата паста върху лицето и оставате в това състояние 
около 30 минути, но без да миете чиниите или да забърсвате прах успоредно 
с маската на лицето.

Просто си полегнете и след половин час отмийте яйчено-прасковената тек-
стура. А сега бързо към огледалото, за да видите очи в очи силата и красотата 
на природата върху вашата кожа.

Медът и кафявата захар правят опасно добра комбинация за елиминира-
нето на бактериите и свободните радикали, а на всичкото отгоре се грижат и 
за ексфолиацията на кожата. Отново ще се наложи да смесим двете изделия в 
средно голяма купа. Трябват ни само три чаени лъжички кафява захар и тол-
кова количество медец. Разбъркваме, нанасяме върху лицевата част, оставяме 
за 15 минути и отмиваме с хладка вода. Voila!
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

ПЕЧЕНи ЧУШКи СЪС СиРЕНЕ

ЛЯтНО МЕШАНО

Да ви е сладко,
Емануела

Продукти:печени  чушки - червени, 
от  буркан;сирене - българско;

зехтин;чесън;магданоз

Чушкитe се заливат с марината от нарязанитe на сит-
но магданоз, чесън и зехтина. След  като  престоят 
така  около  1-2  часа, ги разрязваме по дължина, 

покриваме  ребрата  на  барбекюто  с фолио и  поставяме  
чушкитe. Във всяка  слагаме сиренето - натрошено. Пече се  
до  разтапянето на фетата. Поръсваме с марината.

Измиваме добре патла-
джаните. Нарязваме и 
посоляваме. Оставяме 

да престоят около 20 мин., за да 
се отстрани горчивият им сок. 
Измиваме повторно и подсуша-
ваме.

За изпържването на всички 
зеленчуци използваме по-голя-
ма тенджера с обилно количе-
ство олио в нея.

Посоляваме вече изпърже-
ните зеленчуци, поръсваме с 
магданози и чесън, нарязани на 
ситно. Овкусяваме с балсамов 
оцет.

Продукти:6 патладжана (небелени, 
нарязани на филийки);
8 тиквички (небелени, 
нарязани на филийки);
8 големичервеничушки 
(нарязанина дебелипръс-
тени);чесън;сол;

 магданоз;балсамов оцет
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ОтГОВОРи От МиНАЛиЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: “Маринела”. “Атомал”. Нирал. “Синод”. Ли (Софус). Тибет. Барон. “Сим”. Накано (Сигехару). “Анита”. Бар. Литин. Колан. Килер. Лавал (Карл). Кака. Илава. Аман. Нилон. Номер. Ни. Пират. Ринит. Вит. Нона. Ат. Нара. 
Нив. “Вам”. Ванилин. Канапе. Омер (Жан). Вана. Она. Илитон. Натан (Жак). Рок. “Нана”. Рабат. Тарани. Ив (Артър). Ларина. Ара. Ами (Пиер). Мит. Нанон. ПАЛ. Мадан. Тарама. Ника. Исома. Анит. Колар. “Данон”. “Но”. Талон. Банан. 
Тир.
ОТВЕСНО: “Ванина Ванини”. Аналитика. Рибар. Киров (Бисер). Набат. Кол. Дирек. Калан. Катар. Мало (Хектор). “Натали”. Отава. Атина. АН. Тел. Нилин (Павел). Анон. Надир. Ботел. Раман (Чандрасекхара). Танас. Каса. Иранит. 
Пара. Онода. Иран. Вон. Ве. Оран. МАН. Канон. Ламина. Икар. Тана. Тоника. Етанол. Напа. Он (“Общество на народите”. Код. Товар. Римини. Аран. Салам. Валета. Алан. Мали. Алани. Ироним. Мини. Лимон. Нитон. Навигатор.



- Ка к во е то ва ат мо с фер но яв ле ние 
мъ г ла? - пи та учи те лят.

- Го с по дин учи те лю, то ва е дъжд, 
кой то ле ти... - от го ва ря уче ник.

  
- Имам ед но же ла ние. Вме с то за по-

вед за на з на ча ва не на ра бо та, ис кам 
за по вед са мо за за п ла та.

  
Же на та:
- По ве че не мо га да из дър жам. Раз-

ве ж дам се и туй то...
Съ п ру гът:
- Не дей. Мо ля ти се. Къ де ще на ме ря 

по-до б ра при с лу ж ни ца от теб!

  
- Ива не, дай ми ед на ци га ра.
- Ве че не ку пу вам ци га ри.
- За що?
- Ами, ти да се от ка жеш да пу шиш.

  
Учи тел ка та се об ръ ща към ро ди те-

ли те на уче ник:
- Как си по з во ля ва те ва ши ят син су т-

рин да за къ с ня ва за час?
- Яв но то ва е по се ме ен на вик, аз 

съм ва т ман...

  
В фо а йе то на ро ди лен дом се раз-

хо ж дат не тър пе ли во два ма мъ же и 
еди ни ят пи та дру гия:

- Из ви не те, мом че ли ча ка те?
- Не, мо ми че. Тя ра бо ти тук ка то 

аку шер ка.

  
Жур на лист взе ма ин тер вю от шам-

пи он по плу ва не.
- Ка же те къ де се на у чи х те та ка да 

плу ва те?
- Как къ де - из не на д ва се шам пи о-

нът. - Ами във во да та, раз би ра се!

  
Два ма при я те ли раз го ва рят и еди-

ни ят въз к ли к ва:
- Зна еш ли за що ум ни те же ни не са 

до б ри съ п ру ги?
- За що?
- За що то не се омъ ж ват!

  
- За що има ве ч ни не до ра зу ме ния 

ме ж ду же на та и мъ жа?
- За що то мъ жът не мо же да уце ли 

удо б ния мо мент ко га да це лу не ед на 
же на, а же на та не мо же да уце ли мо-
мен та, ко га да спре да се це лу ва.

  
Майка слага детето си да спи, но то 

плаче. Пее му приспивна песен - то 

пак плаче. Пее му още 
една - продължава да пла-
че... Накрая детето отваря 
очички и казва:

- Мамо, аз разбирам, че 
ти се пее, но бих искал да 
поспя!

  
- Скъпа, току-що ми се обади лични-

ят лекар и ми съобщи, че ми остават 
7-8 часа живот. Искаш ли да отидем в 

някой скъп ресторант и след това да 
си вземем стая в хотел за последно?

- Да, бе! Много ти е лесно на тебе, 
нали утре няма да ставаш за работа...

  
Затворник пише на жена си: 
’’Благодаря за пилата в кекса. Сега 

имам най-хубавият маникюр в кили-
ята’’.

  
Мъжът трета поредна вечер не 

може да спи - става, пуши цигари, 
разхожда се в къщата. Жената го 
попитала:

- Мъжо, какъв е проблема, че не 
можеш да спиш?

- Жена, голям проблем! Имам да 
давам много пари на един човек, а не 
мога да му ги върна! Не мога въобще 
да заспа!

- Мъжо, няма проблеми! Обади се на 
този човек и му кажи, че не можеш да 
му върнеш парите. Тогава той няма да 
може да спи, а ти ще спиш спокойно!

  
Бракоразводно дело, съдията - въз-

растен мъж с многогодишна практика, 
дава думата на жената, която е подала 
молбата:

- Кажете, каква е причината за мол-
бата за развод?

- Г-н Съдия, мъжът ми не иска да 

ОтГОВОРи От  
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правим секс!
Съдията се изумил. В многогодиш-

ната му практика това било преце-
дент! Дава думата на мъжа:

- Г-н Съдия, оженихме се преди 20 
години. В началото на брака си нямах-
ме нищо. Решихме да спестяваме за 
жилище. Какво ще ядем в къщи - хляб, 
сиренце, ако има някое яйце от село... 
После се родиха децата, трябваше да 
спестяваме за тях за дрехи, учебници 
и други. Какво ще ядем в къщи - хляб, 
сиренце, ако ими някое яйце от село... 

Пораснаха децата, трябваше да 
спестяваме за абитюрентски бал. Как-
во ще ядем в къщи - хляб, сиренце, 
ако ими някое яйце от село...

- Е, Г-н Съдия, дайте ми една пържо-
ла и с Вас ще правя секс!

  
За ра ди фал ши фи ци ра не на хи ми че-

с ки пре па ра ти Карл е из п ра вен пред 
съ да. Той се об ръ ща към съ ди я та:

- Го с по дин съ дия, вие раз би ра те ли 
не що от хи мия?

- Не. И за то ва сме из ви ка ли ве що 

ли це.
- А вие, го с по дин ве що ли це, раз-

би ра те ли  не що от вре ди и за гу би по 
На ка за тел ния за кон? - пи та от но во 
Карл.

- Не. За то ва си има съ дия - от го ва ря 
ве що то ли це.

- Ето, ви ж да те ли, го с по да? Ве що то 
ли це не раз би ра ни що от На ка за тел-
ния за кон, съ ди я та не раз би ра ни що 
от хи мия, а аз, бе д ни ят, тря б ва да зная 
и две те!

  
На мла ди ни про чу тия ар тист Хорст 

Га с пар оти шъл при ба ща си с мол ба:
- Та т ко, ис кам да ста на ар тист.
Ба ща та се из п ла шил:
- Не, ни ко га ня ма да оти деш в те-

а тъ ра. Аз не ще по з во ля да се пе т ни 
име то ми.

- Но аз мо га да иг рая и под дру го 
име.

- О-о! Зна чи та ка по ха ре с ва, та 
ко га то ста неш из ве с тен, ни кой да не 
знае, че аз съм ти ба ща!

  
Изи с ка но об ле чен мъж си из би ра 

ри ба от из ло же на та на щан да. Тъй ка-
то е из би рал про дъл жи тел но вре ме, 
про да ва ч ка та се об ръ ща гру бо към 
не го ка то упо т ре бя ва и един до с та бо-
гат „ар се нал” от не при с той ни епи те ти. 
Мъ жът съ в сем спо кой но се за щи тил, 

ка то й от вър нал с не по-мал ко цве ти с-
ти епи те ти, по з д ра вил и си оти шъл.

Ку пу ва чът на ри ба бил из ве с т ни ят 
ле к си ко г раф до к тор Са мю ел Джон-
сън, ав тор на „Ре ч ник на ан г лий с кия 
език”.

  
В съ да. Съ ди я та пи та по д съ ди мия:
- По д съ ди ми, ка же те ка к во ра бо-

ти те?
- Гро бар, на ва ши те ус лу ги, го с по-

дин съ дия...

  
На по г ре бе ние един раз се ян пе ше-

хо дец за мал ко не по па да под ко ле ла-
та на ка та фал ка та.

- Хей, къ де зя паш? - ви ка му ко ла-
рят. - Ще ше да се на ме риш от до лу...

- Е - от в ръ ща пе ше хо де цът, - по-до б-
ре от до лу, от кол ко то от го ре!

  
Уд ря ча сът на из пъл не ни е то на 

смър т на та при съ да. Осъ де ни ят  се 
сбо гу ва с гри жо в на та си и лю бя ща же-
на. Пи тат го за по с ле д но то же ла ние.

- Ис кам - ка з ва той, - же на ми да ми 
при го т ви ед на го ля ма тлъ с та пър жо-
ла, по ля та обил но със сос от къ ри!

- Ду ма да не ста ва, скъ пи! - по д с ка-
ча тя. - Вре д но е за га с т ри та ти!

  
- Та т ко, мо ля ти се, дай ми 20 пфе-

нин га. Вън един ам бу лан тен тър го вец 
има чу д ни ябъл ки.

- Е, ху ба ва ра бо та, за що не му се из-
п ле зиш, за да се ма х не ве д на га?

  
До к тор Мю лер имал на пре г нат ра-

бо тен ден и за с пал дъл бо ко. По с ред 
нощ те ле фо нът за по ч ва да звъ ни. 
Дъл го вре ме той оба че не чу ва ни що. 
Най-се т не се съ бу ж да, взе ма слу шал-
ка та и из ви к ва не р в но:

- Кой е то зи глу пак, кой то ме бу ди 
по с ред нощ?

- Тук е ва ши ят па ци ент Хайнц. Вие 
си спом ня те на вяр но, че днес в при-
ем ния ви час бях при вас. Пре д пи-
са х те ми та б ле т ки про тив без съ ние. 
Ис кам са мо да ви уве до мя, че та б ле т-
ки те не ми по мо г на ха ни как и пак не 

мо га да за с пя.

  
Го т ва чът се об ръ ща към гла ва та ря 

на чо ве ко я д ци те:
- Ве ли ки во ж де, хва на х ме два ма 

ко ра бо к ру шен ци. Един ев ро пе ец и 
един аме ри ка нец. Ко го от два ма та да 
сго т вя по-на пред?

- Аме ри ка не ца, раз би ра се! - про ви-
к ва се во ж дът. - Не зна еш ли, ди ва ко, 
че най-до б ри ят апе ри тив на све та е 
„Аме ри ка но”!?

  
Ту рист пи та ме с тен жи тел:
- Из ви не те, но във ва шия град след 

19 ча са има ли не що от во ре но?
- Раз би ра се - са мо по щен с ки те 

ку тии.

  
В ки но са ло на по сре да та на фил ма 

един го с по дин с изи с кан вид ска ча 
вне за п но, на ве ж да се да на д ни ча под 
сто ла си, тър шу ва и пре ди з ви к ва про-
те с ти те на окол ни те. Раз по ре ди те лят 
се на ме с ва:

- Ка к во има, го с по ди не, ка к ва е та зи 
шу мо те ви ца?

- Па д на ми един дъ в чащ бон бон...
- И за ра ди един бон бон об ръ ща те 

за ла та с гла ва та на до лу?
- Про б ле мът е там, че за бон бо на 

ос та на за ле пе но че не то ми...

Виц в снимка
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чавайте го до минимум. 

Забранено за пушачи

Пушат и жени, и мъже, но в крайна 
сметка всяка дама ще остане доволна 
от свеж мъжки дъх, излизащ от уста 
със снежнобели зъби, нали така?

Не прекрачвайте прага
Ходенето по малка нужда от пред-

ставителите на силния пол е свързано 
с вечното маркиране на терито-
рия най-ве-
че по 
дъската на 
тоалетна-
та чиния. 
Стига сте 
се опра-
вдавали, че 
посреднощ 
сте били 
сънени и 
погледът ви е бил замрежен. 

Все пак не трябва да нацелвате гър-

лото на бирена бутилка. Чисто и прос-
то гледайте, където трябва, и вдигайте 
капака заедно с дъската. Лека нощ!

С аромат на...

Да живееш в бъркотия е веселяшко 
и непринудено през студентските 
години, но един зрял и уважаващ себе 
си и околните мъж никога не трябва 
да допуска жилището му да “ухае” 
на съблекалня след футболен мач. 
Най-накрая измийте мръсните съдове, 
които са образували еднометров 
връх, хвърлете остатъците от храната 
и викнете фирма да почисти всичко 
останало в дома ви (е, ако сте смел-
чаги, запретнете ръкави и действайте 
самосиндикално).

Замълчи, замълчи
Любовта 

на мъжа 
минава 
през стома-
ха е ясно, 
колкото 
и това, че 
наближава 
октомври, 
но когато 
тази храна 
се консумира, говорейки, може да 
попадне върху физиономията на от-
срещния. Нали помните какво ни учеха 
в детската градина - ’’сдъвчи добре, 
преглътни и тогава говори’’.

Нетърпимите навици на 
средностатистическия мъж
Но и онези неща в мъжкото поведение, които влудяват жените

Пълно е с грешки и обърквания в света на мъжете и жените, но има 
такива, които често изправят женската половина от човечеството на 
нож, насочен право към няколкото досадни първични навика, които 
са неразделна част от мъжката природа.

Прибери ноктите

Тази привичка е първа в списъка и 
е от особено дразнещ натюрел. Мъже, 
не си мислете, че когато си режете 
ноктите на ръцете и краката, те изчез-
ват мистериозно в други непознати 
светове. В повечето случаи остават 
да си кротуват на пода или по масата, 
които някой друг ще трябва да почисти 
вместо вас. 

Оттук нататък си подлагайте 
вестник, подрязвайте своите нокти в 
мивката (но да не забравите да пуснете 
водата след това) или приведете ма-
никюра в нормален вид над кофата за 
боклук и никъде другаде. 

Сополанкото на мама 

За всички онези, които си бъркат в 
носа на обществени места. Какво мо-

жем да им кажем, освен да го правят в 
банята или някъде насаме със себе си. 

След бръснене
Малцина са тези представители на 

мъжкия пол, които не оставят набива-
щи се на очи космени следи в мивката 
след всяко бръснене на своето лице. 
Колко му е да пуснете водната струя 
от чешмата след тази подстригваща 
процедура, питаме се ние, жените. 

Природен газ
Но не 

онзи, за 
който 
говорят 
нонстоп по 
новините, 
а другият, 
с който 
сте се 

забавлявали в шумни мъжки компании 
през бурния пубертет. Е, юношеските 
години отдавна отминаха, с което е 
редно да престанете с газовите атаки 
към околните. Ако ви е трудно да ги 
удържате, ви молим незабавно да 
посетите гастроентеролог.

Силен сърбеж
Вечният сърбеж на различни части 

от тялото и неговото третиране пред 
цялата общественост без капка свян е, 
меко казано, нелицеприятно. Ограни-
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Отдавна искаме да сложим Николета Лозанова И в тази рубрика. Просто не може 
да й се  наситим. Явно е така и с Валери Божинов.

България е на път да стане свидетел на нова звездна двойка, която според някой 
(болни) глави може да се конкурира с модните икони Бекъмови!

Наскоро те обявиха, че чакат първото си дете, а през октомври ще минат под 
венчило (още на стр. 52). Всичко е ок, само дето и двамата нашенци са на светлин-
ни години по успехи от британците. На футбол може да не бием Англия, но поне ще 
се опитаме да ги гоним по колорит. За красота и сексапил ги водим.

Футболни съпруги

„Лудогорец” и ЦСКА влизат в комбина за титлата
Дори грандът „Левски” бе премазан 
с 2:1, което още повече подсили 
съмненията за уговорки

алЕксанДър миХов
alexander@bg-voice.com

ЦСКА и „Лудогорец” са 
се разбрали да бъдат 
в негласна комбина 
в устрема им към 
титлата, разкри 
интернет изданието 

donbalon.bg чрез свои източници. 
Червените и новакът в елита възнаме-
рявали да неутрализират останалите 
претенденти за шампионския трофей 
– „Левски”, „Литекс”, „Черно море” и 
„Черноморец”, и да окупират първо-
то и второто място в класирането. 
Въпреки че от лагера на разградския 
тим не обявяват гласно шампионски-
те си амбиции, Кирил Домусчиев се 
надявал неговите момчета да успеят 
да направят пробив още в първата им 
година в елита.  

Както е известно, ЦСКА и „Лудого-
рец” се срещат в директен сблъсък 
в последния, 15-и есенен кръг и 
съответно в 30-ия на шампионата. 
Ако дотогава разликата между двата 
отбора е малка, титлата ще се реши в 
директния сблъсък. Ако пък единият 
се е откъснал пред другия със значи-
телна разлика, няма да му се пречи 
умишлено по пътя към върха. 

Припомняме ви, че благодетелят 
на „Лудогорец” Кирил Домусчиев не 
крие пристрастията си към отбора от 
„Армията”. В близкото минало той дори 
беше председател на надзорния съвет 
в управата на ЦСКА и отношенията 
между двата тима са, меко казано, 

добри.
Като подкрепа на съмненията за 

тайна договорка ЦСКА – „Лудогорец” 
са и новините от последната седмица. 
В неделя „Лудогорец” успя да надвие 
гранда „Левски”, побеждавайки го с 2:1. 
Срещата бе и освещаване на рекон-
струирания „Лудогорец арена”, който 
бе тържествено открит преди начало-
то на двубоя от премиера Бойко Бо-
рисов и президента на БФС  Борислав 
Михайлов.

Около 7 хиляди зрители видяха 
страхотна игра на своите любимци, 
които тотално подчиниха мудния си 
в този мач съперник. Началото бе да-
дено с опасен удар от фаул на Йовов, 
който обаче премина встрани от вра-
тата на домакините. Първоначално уж 

столичани владееха повече топката, но 
нещата на терена бързо се промениха. 
В 7-ата минута Дяков стреля силно 
с десния крак извън наказателното 
поле, ала кълбото прелетя над вратата 
на Илиев.

Така се стигна до 10-ата минута, кога-
то Мирослав Иванов овладя в поло-
вината на „Левски”, напредна няколко 
метра и подаде за Гъргоров, който с 
едно докосване му върна в пеналта, 
Деко стигна до кълбото и с премерен 

удар в десния ъгъл направи безпомо-
щен стража на „сините” – 1:0.

Това попадение обърка „сините”, 
докато тимът на „Лудогорец” започна 
все по-масирано да атакува вратата 
на столичани. В 20-ата минута Михаил 
Александров проби бързо по десния 
фланг и върна за Марселино на грани-
цата на наказателното поле, но ударът 
на бразилеца бе спасен от Илиев.

Така дойде 29-ата минута, когато Ми-
лиев намери Цветков на границата на 
пеналта, нападателят върна за Гаджев, 
който с много хубав удар по земя от 

около 25 метра оплете кълбото в до-
лния десен ъгъл на Голубович – 1:1.

Този гол посъживи гостите и в 37-ата 
минута Христо Йовов можеше да даде 
преднина на „Левски”, но в типичния 
си стил не можа да уцели вратата 
от няколко метра. В самия край на 

полувремето пък, Йовов центрира 
в пеналта, където Цветков засече с 
глава, ала изстрелът му бе слаб и не 
затрудни стража на „орлите”.

До края на полувремето нов гол не 
падна и така двата тима се оттеглиха 
на почивка при равенство 1:1.

Втората част пък отново стартира 
ужасяващо за гостите от София, които 
още в 52-ата минута получиха второ 
попадение в мрежата си. Тогава Генчев 
проби по десния фланг и подаде към 
точката на дузпата, където Гъргоров 
стреля, кълбото се отклони в крака на 
Грийн и неспасяемо влетя в мрежата 
на Илиев.

„Сините” веднага опитаха да върнат 
това попадение, но пропуски напра-
виха Арш и Райков, които не затруд-
ниха Голубович със слабите си удари.

Така дойде 74-ата минута, когато 
Емил Гъргоров можеше да сложи 
точка на спора, след като бе изведен 
сам срещу Илиев, но младият вратар 
разчете добре ситуацията и спаси 
изстрела на Бадема. В следващата 
атака Гъргоров отново опита да при-
теснява стража на „сините”, засичайки 
центриране на Атанасов, но Илиев пак 
внимаваше и спаси.

В края на мача, в 88-ата минута, 
Йордан Минев открадна топката на 
левия фланг и подаде за Гъргоров, но 
ударът на нападателя излезе в аут.

До края на двубоя нов гол не падна 
и така „Лудогорец” направи страхотно 
освещаване на новия си стадион, на-
дигравайки категорично „Левски” с 2:1.

Най-добрата българска тени-
систка Цветана Пиронкова 
отпадна във втория кръг на 
силния турнир в японската 

столица Токио с награден фонд 2,05 
милиона долара. Пиронкова загуби 
с 5:7, 0:6 от четвъртата в световната 
ранглиста Вера Звонарьова (Русия) за 
82 минути. 

24-годишната пловдивчанка старти-
ра отлично. Тя реализира ранен про-
бив и запази аванса си до 5:4, когато 
сервираше за сета. Българката обаче 
не успя да спечели подаването си, след 
което в 12-ия гейм допусна нов пробив 
и загуби първата част. Във втория сет 
играта на пловдивчанката рухна. Тя 
спечели само 7 точки от разиграни 32 
и Звонарьова логично взе мача след 
деветия пореден спечелен гейма. 

Пиронкова все пак заработи 10 575 
долара и 70 точки за класацията на 
WТА, в която заема 45-о място в мо-

мента. Това беше втори мач за деня за 
българката, която по-рано днес доигра 
срещата си от първия кръг срещу 
аржентинката Хисела Дулко. Двубоят 
беше прекъснат заради дъжд вчера 
при 6:6 гейма и 3:2 точки за Пиронкова. 
При подновяването на мача пловдив-
чанката беше повече от убедителна. 
Тя взе четири поредни точки, а с това 
и тайбрека, а във втория сет даде само 
гейм на съперничката си, за да триум-
фира със 7:6(2), 6:1.

Пиронкова загуби в токио

трима разградски фенове на „Лудогорец” бяха прибрани от полицията за хулиганство по трибуните

„Зелените орли” не пожалиха гранда от София на откриването на новия си стадион
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РАБоТА
Chicago + suburbs

Търсим тАКСи, ЛиМО ШОФьОРи - пред-
почитаме жени. Тел 847 962 1095
Транспортна компания търси OWNER 
OPERATORS .Предлагаме: 7/24 DISPATCH 
SERVISE; Мили – по ваше желание; супер 
заплащане. Говорим английски, българ-
ски, 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. Бо-
нус 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 повече информация звънете на 
тел. 847-962-6661. 
тЪРСЯ ШОФьОР за stedy курс от поне-
делник 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-НОЩ-
НА СМЯНА или come and go. Тел. 773-562-
8887 
Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан 
в busy компания. Part time & full time. 773 
349 6674

Търсим ШОФьОРи CDL 42 с на миля. Тел: 
773 701 8053
Диспечер търси спешно ШОФьОР за 
собствен камион. Добро заплащане и по-
стоянна 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 сед-
мично 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 
РАБОтА В ОФиС. Accounting/ safety. Elk 
Grove Village. 773 744 5725
Hiring PEOPLE FOR CLEANING. Hoffman 
Estates – call 240 354 9082

„Транспортна компания набира CDL ШО-
ФьРи с опит и без опит. За повече инфор-
мация моля позвънете на: 773 312 8908, 
847 682 6559 Весела”
Търся ШОФьОР за лимузина с hard card. 
За повече инфо 773 875 2090
VALET DRIVERS WANTED. Търся привет-
ливи 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 по-
стоянна 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 
Чикаго. Кандидатът трябва да притежава 
Limousine Chauffeur License, да знае добре 
английски, да има приличен driving record, 
поне малко опит и да желае да работи 
поне 6 дни в седмицата. За повече инфор-
мация: 773-827-7827 
Набираме OWNER OPERATORS. Лоялност, 
коректност. Добри мили – добри $. тел 847 
378 8917
ST transport търси ШОФьОРи и OWNER 
OPERATORS. Добро заплащане. Корект-
ност. 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; сред-
на цена за януари - $1.84/mile (gross); 2500 
мили на седмица. 773 751 8986
Диспечер търси ШОФьОР за steady run. 
Basic English. 708 655 2564
Търся ШОФьОР на такси. Много добри ус-
ловия 847 532 9999

Търся CDL ШОФьОР. Локална работа, 
контейнери. 630 440 0422
Търся CDL - А ШОФьОР за pick up & 
delivery or drop & hook за over the road. До-
бри мили. Добро заплащане. 773 807 4440
Търся ШОФьОР с опит/CDL - 1 год. ми-
нимум 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 Чикаго с престой. От понедел-
ник 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, ГОт-
ВАЧи, 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. Запла-
щане всяка седмица. 630 863 1539
Търся ШОФьОР CDL за стеди курс, 4 дни в 
седмицата. $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. Препо-
ръки до поискване. 718 541-9701
Набираме КОНтРАКтОРи и DRIVERS-
TEAMS (дo 20 000 мили - 0.44 цента, над 
20 000 - 0,48 цента) за Risinger без Hazmat. 
Tel.: 815-793-2969 
Teл. 773-563-2803 EUROFASHION clothing 
alteration & restoration - корекция и рес-
таврация на облекло. 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 ШО-
ФьОРи 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 сед-
мично по 8 часа в американско семейство. 
773-510-0696.

Meliz inc набира CDL DRIVERS pick up 
delivery 1 година опит, чист рекърд, ком-
панията 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 ДЕтЕГЛЕДАЧКи, БОЛНОГЛЕДАЧКи 
и ДОМАШНи ПОМОЩНиЦи в амери-
кански, руски и български семейства. 
TEL:(847)296-4748

Диспечер търси CDL ШОФьОРи с опит. 
Гарантирани 3000 мили на седмица. За-
плащане 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 
заплащане, лека работа, пон. до петък. За 
контакт (773) 808 4707

Търся работа като БАРМАН в Чикаго, Ню 
Йорк.С много добър опит в Европа и аме-
рикански круизни компании. Владея мно-
го добре английски,имам много добри по-
знания и състезания в барманството. Тел: 
804 869 5643

New York, New Jersey,  
East coast

ВАШАтА БЕЗПЛАтНА МАЛКА ОБЯВА тУК
Изпратете ни на obiavi@bg-voice.com текста на вашата малка обява 

(до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме тук. Ако искате вашата 
обява да се откроява на цветен фон, цената е $5 на брой. А ако искате 
да добавите и снимка - $10 на брой. Обадете се на (708) 415-6985 или 
изпратете този талон с текста и money order на 1409 W Willow Ln., Mount 
Prospect, IL 60056

КАтЕГОРиЯ: ............................................... тЕЛЕФОН: .................................................
Е-MAIL: ....................................................................................................................................
тЕКСт НА ОБЯВАтА: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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 

транспортна компания наби-
ра шофьори и owner operators. 
Singles – up to 4500 miles per week, 
Teams-  5500 + miles per week. Tel 
773.540 5833

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

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

търся шофьори – 40 цента на 
миля. VOLVO 2007. Отлични мили. 
тел 630 863 6312
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CDL БЪЛГАРСКО УЧиЛиЩЕ. Българ-
ски собственик и инструктори. 5-10 дни. 
100% гаранция. Български и руски. WWW.
BGCDLASMB.COM WWW.BGCDL.INFO Тел 
954 821 5740
Фирма набира БОЯДЖии и ПОМОЩНи-
Ци – (718) 938-3600 Вальо 
FLORIAN LLC плаща 90% от заработката 
всеки петък. Предлагаме fuel карти, като 
предоставяме цялата 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, тър-
ся работя като ДЕтЕГЛЕДАЧКА (4 години 
опит в Manhattan и предлагам препоръ-
ки), грижа за възрастен човек (2 години 
опит) и всякаква друга работа изискваща 
владеене на български, руски и англий-
ски, 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 ПРОСтОРНА СтАЯ в 
Schaumburg. Тел: 708 415 0590
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНА СтАЯ в 
голем апартамент в Rolling Meadows. Съ-
квартирант/ка. Цена $300. Тел 224 210 
0161 
ПОД НАЕМ. $950. 1BR 1 BA в Arlington 
Heights със собствена пералня и сушил-
ня, на 4 етаж, асансиор и тераса. В нае-
ма е включено отопление,вода,паркинг 
и басейн. Available 1 Октомври. Мария 
847.312.5423

Давам под наем ОБЗАВЕДЕНи СтАи във 
къща: $370 и $320. За предпочитане "truck 
driver", къщата е в района на Bensenville. 
Tel. 224 356 0665
Семейство с 2 деца ДАВА СтАЯ под наем 

в Des Plaines. Наем $350. Тел: 224 659 2336
Търся СЪКВАРтиРАНт ЗА САМОСтОЯ-
тЕЛНА 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 човек. Моля 
оставете съобщение и ТЕЛЕФОНА СИ на 
тел. 1-773-714-9962
тЪРСЯ СЪКВАРтиРАНтКА (за предпочи-
тане 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 + самосто-
ятелна 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 АПАРтА-
МЕНт в Hoffman Estates, IL. Golf Rd /Higgins 
Rd. $700 на месец. Добър кредит – без де-
позит. 847. 298. 1812
Давам под наем 1-BEDROOM АПАРтА-
МЕНт в Schiller Park, близо до синята ли-
ния и I90/94, available от 9/1/2011. Tel:773-
937-6911 или 773-344-1468.
ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНи СтАи под наем. 
Обаждайте 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 пла-
ца 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, самостоя-
телна стая в 2bdr/1bd, наем $350 плюс 1/2 
от сметката за тока. 1709 Mansard Ln, Mt 
Prospect, IL. 224.676.8455
тЪРСЯ СЪКВАРтиРАНт/КА от 1ви август 
за съжителство 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 ин-
формация: 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 ка-
миони 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 ка-
миони в Des Plaines - тел: 617319 
Обзаведен етаж от КЪЩА в Buffalo Grove.1 
спалня, кухня, баня, всичко включено + 
интернет и кабелна тв. Наем $700. Phone: 
2245957923 markalof@yahoo.com 
Давам под наем изгодно СтАЯ в къща в 
Des Plaines. Truck drivers wellcome. 312 217 
0110
Давам СтАЯ под наем в тих и спокоен 
комплекс в Schaumburg. На разположе-
ние е до 9.30.2011г. Безплатна кабелна и 
интернет. Има фитнес и басейн в компле-
кса. Плаща се само ток. $300 на месец. 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 допълни-
телно. 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 АПАРтА-
МЕНти 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; бей-
смънт от същата къща 2 bdr, 1 bth - $650. 
773 895 5638 Георги, 773 895 6852 Антон
Дава под наем СтАЯ от апартамент в Des 
Plaines. Наем $400. 847 648 8988
Под наем ОФиСи и СКЛАДОВО ПОМЕ-
ЩЕНиЕ. 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 

самостоятелна стая в 2 Bdrm apt. Central & 
Montrose. Има интернет и кабелна тв. 773 
255 0191
For rent two APARTMENTS. 1 Bdrm and 
2 Bdrm. In Lions, IL; freshly remodeling; 
laundry and storage avail. Call Mike 773 612 
0402
Търся СЪКВАРтиРАНтКА за обзаведен 
едностаен на Cunberland & Belmont. 773 
206 7308
Давам cамостоятелна СтАЯ от къща под 
наем в Chicago близо до Belmont & Central. 
1-773-283-8276
СтАЯ под наем в Algonquin, IL. Тих споко-
ен 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 магистрали, удобен транс-
порт и магазини тел 773-968-8222. 773-
787-3121
ПОД НАЕМ самостоятелен апартамент 
на Халкадики, 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

MAGIC FOR CHILDREN’S BIRTHDAY 
parties/Live bunny rabbit/balloons.  Тel. 70 
8415 0590 Ivan

ГЛЕДАМ ДЕтЕ ВКЪЩи заедно с моето 
почасово и целодневно. Живея в просто-
рен townhouse в Villa Park IL с голямо па-
тио.Наоколо има много места за разходки 
както и playground. Телефон за връзка: 
224-622-2466.
CDL ПОДГОтОВКА в Ilinois на български. 
Тel. 708 415 0590. Георги
Изготвям ПЕРМити ЗА ШОФьОРСКи 
ФиРМи и отварям корпорации. Иван - 
708 415 0590.

Българско семейство в Schaumburg търси 

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. 
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ДЕтЕГЛЕДАЧКА на Live-in или come-and-
go. За контакти (847) 420 3110
Мъж на 57 години търси СЕРиОЗНА и 

ОтГОВОРНА ЖЕНА до 65 години с аме-
рикански паспорт. Тел 720 394 8503
ГРиЖА ЗА ДЕЦА в Arlington Heights. По-
часово или целодневно. Тел 708 415 7911
иЗВЪРШВАМ ШиВАШКи УСЛУГи – бул-
ченски, абитурентски и всякакъв вид об-
лекла. Тел 773 517 3559
тЪРСЯ МОМиЧЕ С АМЕРиКАНСКО 
ГРАЖДАНСтВО с цел брак и документи. 
На 28 години съм. Добро заплащане. За 
контакти: drex26@gmail.com
LIVE MUSIC & SOUND FOR PARTIES. ПРО-
ФЕСиОНАЛНи МУЗиКАНти ЗА СВАт-
БЕНи ЦЕРЕМОНии, рождени дни и пар-
тита. Музика по ваш избор. CD, Ipod и DJ 
партита. (847)212-3623 - Георги
РЕМОНт и ПОДРЪЖКА НА КОМПю-
тРи! Ускоряване на работата на компютъ-
ра! Възстановяване и прехвърляне на ин-
формация. 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. ГОВО-
РИМ БЪЛГАРСКИ
Тридесет годишна жена търси, мъж, аме-
рикански гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: 
mnumberem@gmail.com 
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и цело-
дневно в Bloomingdale 224-325-2299
Мъж, търси жена, американски гражда-
нин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: diken75@yahoo.
com
Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА 
УСЛУГи за българи. Подстригване $15, 
боядисване или кичури $45. Търсим фри-
зьорка. 708 415 7911
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и це-
лодневно заедно с моето дете в Mount 
Prospect 224 616 7466.
Мога да се ГРиЖА ЗА ВАШитЕ ДЕЦА 
в моят апартамент. Аз съм на 34 години. 
Живея в Mt Prospect (Elmhurst / Golf ). Пре-
доставям на децата домашно приготвена 
храна и интерестни занимания. 224 625 

0070
Помощ за НАМАЛЯНЕ НА ПРОПЕРти 
тАКСитЕ. Цена на услугата $150. 773-742-
6626 
тЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете, моми-
ченце 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 аген-
циата на 773-742-6626 
22 годишен търси МОМиЧЕ ЗА БРАК с 
цел документи!!! flexy_89@abv.bg 
РАЗГОВОРи ДО БЪЛГАРиЯ и ДО ЦЯЛ 
СВЯт. Отлично качество, изгодни цени. 11 
години опит в бизнеса. Тел.: 866-232-1183. 
Говорим български. 
МЕЖДУНАРОДНА ШОФьОРСКА КНиЖ-
КА. ID Card. Без Social Security номер, без 
виза, без изпит. За туристи, студенти, вре-
менно пребиваващи. Валидна в САЩ, Бъл-
гария, Европа и др. страни за 10 год. Tел 
(847) 854- 8094.
VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит 
карта веднага. Единствено условие: social 
security номер. Ако Вие нямате кредит 
история, тази карта е за Вас! Тел: 847-436-
8094.
КОМПютРи-ПОПРАВКА, консултации, 
уроци-word, exel, power point, internet, 
email; Гражданство-подпълване на доку-
менти и уроци за тест; Англииски за начи-
наещи; Driver licence-писмен тест. Обадете 
се/оставете съобщение за повече инфор-
мация. Елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.
Oпитайте новите продукти на Mary Kay. 
Подарете си НОВ ЛЕтЕН иМиДЖ. Без-
платни 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 въз-
растта на детето. Имам дългогодишен 
опит и препоръки. Телфон за връзка: 773-
899-1621, Гери и Вени. 
ГЛЕДАМ ДЕЦА във вкъщи заедно с мое-
то. 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, 

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. 

СЕРВиРАНЕ и ЧиСтЕНЕ 773 318 5568 
тЪРСЯ МОМиЧЕ за брак с цел докумен-
ти, 27 годишен съм. Плащам много добре! 
Контакт: birben666@gmai.com
КОМПютРи-ПОПРАВКА, КОНСУЛ-
тАЦии, уроци-word, exel, power point, 
internet, email; Гражданство-подпълване 
на документи и уроци за тест; Англиис-
ки за начинаещи; Driver licence-писмен 
тест. Обадете се/оставете съобщение за 
повече информация. Елена и Frances 773-
3660700/847-2171289.
иЗЧУКВАМ и БОЯДиСВАМ катастрофи-
рали коли без застраховка. Цени като в 
България. 30 години опит в занаята. Пла-
мен 773 383 2846
РЕМОНт и ПОПРАВКА на електронни 
устройства. 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 шам-
панско – само за $45 на човек. Обадете се 
на 847-288-9398
БЕЗПЛАтЕН estimate за покриви и къщи, 
повредени от градушки. Ние можем да ви 
сменим покрива, без да плащате нищо. 
Всички разходи се поемат от застрахова-
телната ви компания. 224-425-8060
Поправка, ремонт, продажба и рента на 
ЕЛЕКтРОКАРи, МОтОКАРи и всякакъв 
вид складова техника - (847) 415-7364 
УРОЦи по пиано, пеене, ear training и сол-
феж 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 седмица-
та. Безплатна консултация по телефона. 
The inspection is 2 ½ hours - $175. /www.
MasterHomeInspectorco.com 708-334-7644 
Heating & Cooling – РЕМОНт, СЕРВиЗ, ин-
сталиране на отоплителнии охладителни 
системи – furnaces, AC, humidifiers, boilers. 
Инспекция по закупуване на жилище. За-

мерване на СО. 847 840 6347 – Тодор
ЕЛЕКтРиЧАРСКи УСЛУГи: инсталиране 
на standby генератори за вашето спокой-
ствие, ако електрическото захранване е 
прекъснато. 773 988 2324
КЕШ преди банкрут от кредитни карти 
дотолкова, колкото е кредитната линия 
на картата. За повече информация потър-
сете Филип: 847 852 6724
24 часа towing – толвачка. ПЪтНА ПО-
МОЩ. 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) Предоставям на децата раз-
нообразни занимания през деня, както и 
домашно приготвени две закуски и обяд. 
Дългогодишен опит. Предоставям и пре-
поръки при молба от родителите. 773 931 
8516
HEATING AND COOLING. РЕМОНт и ин-
сталация на всички видове отопление и 
климатици. Експресен сервис. Митко. 773 
875 2689
УЧитЕЛКА С ОПит и сертификат за 
Илинойс може да се грижи за детето ви в 
дома си в Палатайн. 708 2533 3383
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в дома ми. $4/
час с включена храна в цената. Имам опит 
и живея близо до 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, оптими-
зиране за търсачките на вече съществу-
ващи сайтове - достъпни цени! Търсете 
Крис - тел. 773-249-0525
Tърся ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ на 2 момченца 
на 2 и 1 годинки, oт 9 дo 6, понеделник до 
петък Deerfield. Нина 776 818 8891 
ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Hoffman 
Estates, заедно с моята вночка, която е на 
6 година. Имам 30-годишен опит като дет-
ска учителка. Прекрасни условия в бли-
зост до плувен басейн. За контакт: Mима 
847-987-9524 
ПОПРАВКА НА КОМПютРи, отстраня-
ване на вируси, инсталиране на софтуер. 
Намираме се в Arlington heights, IL. За 
контакти:847-305-4196 
ПОПРАВКА НА КОМПютРи бързо и 
на ниски цени. Премахване на вируси, 
поправка на лаптопи, инсталиране на 

Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

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

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

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



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!

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

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

software, подмяна на hardware, трансфе-
риране на информация. Качеството е га-
рантирано. Адрес: 9435 West Irving Park, 
Suite B - C, Schiller Park, IL 60176. Tel: 847 
387 0427
transferi.com - PREPAID PHONE CARDS 
Online. Instantly receive your PIN. For 
discounts enter promo code: VOICE
Timeshore Vacation. Ваканция 2011-2012г 
в ЛУКСОЗНи КОМПЛЕКСи в Америка и 
Мексико за 4-6 души. Кондо със всички 
удобства – плаж, басейн, голф, планина и 
др. $750 на седмица. Тел 773 275 8851
Търся да ГЛЕДАМ ДЕтЕ в Mount Prospect 
или около него. Живея на Busse и 
Dempster. Тел 312 399 5045
Търся да ГЛЕДАМ ДЕтЕ. Живея в Skokie. 
773 627 6073

Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в къщи заедно с 
моите.Schaumburg Il. 630-400-0625
Heating & Cooling- Инсталиране, ремонт, 
гаранционен и извънгаранционен СЕР-
ВиЗ на furnaces,A/C, boilers, waterhaters 
- домашни и промишлени. Инсталиране, 
сервиз и ремонт на домашни и промиш-
лени хладилници. Компютърна диагно-
стика. 847-922-1677- КАМЕН
Буккийпинг - СЧЕтОВОДНи УСЛУГи на 
достъпни 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 НONDA ACCORD 1994 год., 2 
врати, на 129 000 мили, vв добро състоя-
ние -$1600- tel.773 600 6216
Продавам MOP BUKETS WITH WRINGERS. 
За повече 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 inflation system. 847 668 0797
Продавам TRUCK VOLVO 2004 ГОД. 
771000 м. Отлично поддържан.Цена 
$17000,00. За инфо,тел 773-732-9709, Ге-
орги.
Продавам ХЛАДиЛНиК $99, масичка 
за тв, 2 телевизора, столове, градински 
инструменти, косачка за трева. Контрак-

торски инструменти и стилби., градин-
ски комплект: маса + 6 стола, кухненски 
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, трам-
вай, автобус, училище. За контакти 1 917 
238 2454 или оставете съобщение.
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
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Скандалната Чичолина 
се пенсионира

Забраниха Лейди 
Гага в Китай

Легендарната порноактриса от 
унгарски произход Чичолина 
се пенсионира и ще получава 
пенсия от близо 3000 евро - 

сума, която вече предизвика полемика 
в Италия. Илона Анна Сталер, както е 
истинското й име, навършва 60 години 
на 26 ноември и излиза в пенсия. Тя 
обаче съвсем не смята да се отказва от 
активния живот и актьорството. На 23 
септември например участва в спек-
такъл в известен локал в централната 
част на Италия, в който пя с разголени 
гърди.

Между 1987 и 1992 г. Илона Сталер 
беше депутатка в италианския Конгрес 
от Радикалната партия. За тези пет 
години „тежък труд”, както самата тя 
казва, ще получава 3108 евро на месец 
до края на живота си. Според италиан-
ското законодателство е достатъчно 
да си прекарал един мандат в парла-
мента като депутат или сенатор, за да 
получиш право на пенсия. Мнозина в 
Италия смятат, че е прекалено високо 
за време на криза. Чичолина обаче не 
е съгласна.

„Работих усилено. Бях 
избрана в резултат на инте-
лигентна и много уморителна 
предизборна кампания. В 
крайна сметка получих 20 
хил. гласа. Италианците ме ис-
каха в парламента.” Нито една 
от инициативите на Чичолина 
в парламента обаче не беше 
приета. Тя е внесла около 
20 законопроекта в доста 
различни сфери - паркове за 
любов, часове по сексология 
в училищата, данъци за коли-
те в подкрепа на опазването 
на околната среда.

През 2002 г. Чичолина се 
кандидатира за парламента 
и в родната си Унгария, но 
избирателите там се оказаха 
безразлични към поувехналия 
й вече чар. За нея отново се заговори 
през 2006 г., когато предложи услугите 
си на Осама бин Ладен, десетилетие 
след като отправи същото култово 
предложение към бившия иракски 
диктатор Саддам Хюсеин. Тогава тя 

заяви, че 
е крайно 
време някой 
да се справи с 
терориста, и изрази увереност, че е же-
ната, която може да свърши „мръсната 
работа”: „Готова съм на сделка - той 
може да ме има, като в замяна сложи 
край на тиранията си. Гърдите ми ви-
наги са помагали на хората, докато Бин 
Ладен е убил хиляди невинни жертви.”

Саркози и Бруни

Китайското министерство 
на културата издаде запо-
вед, според която голяма 
част от видеоклиповете 

и аудиозаписите на Лейди Гага са 
забранени за излъчване по местни-
те медии и за качване по сайтове, 
достъпни в страната. Агенция 
Франс прес съобщи, че властите 
официално са обяснили дейст-
вията си, че отдавна било време 
да се наложи защита на родната 
музикална продукция. Според из-
точници на агенцията обаче истин-
ският мотив на комунистическото 
правителство на Китай да забрани 
Лейди Гага бил, че в много от тек-
стовете на парчетата й се говори 
за свободата и за нуждата човек 
да живее и се чувства свободно. 
Конкретните цензурирани песни 
са „Hair”, „Bloody Mary”, „The Edge 
of Glory”, „Marry the Night”. В един 
от текстовете певицата мечтае да 
умре свободна, а в друг възхвалява 
свободната любов. След революци-
ите в арабските диктатури Египет, 
Либия и Тунис последното нещо, 
което комунистическите диктатори 
в Китай искат да видят в страната 
си, е как народът им въстава за 
своята свобода. Франс прес твър-
ди, че из медиите в Китай отдавна 
е раздаден списък на забранени 
песни, чиито текстове са опасни 
за властта. Техни изпълнители са 
“Ролинг Стоунс”, “Тейк Дет”, Бионсе.

Не дават на френската президентша да пуши

Съпругата на френския президент Никола Саркози 
Карла Бруни чака с нетърпение да роди. Но не 
защото иска да си види детето, а за да може да 
пуши! Френската президентша 

е на 43 години и е бременна с второ-
то си дете. То обаче ще е първо за нея и 
съпруга й Никола Саркози.

„Честно казано, вече не издържам! 
Налага ми се през повечето време или 
да лежа, или да седя, не мога да пуша, 
нито да пия... Нямам търпение всичко да 
свърши.” Терминът на Карла е в началото 
на октомври. Тя и Саркози споделиха, че 
са отказали предложенията на всич-
ки медии за заснемане на новороденото им дете. Двамата 
заявиха, че това е строго лично и интимно и искат да запазят 
частния си живот в тайна.

Що се отнася до цигарите, те са голямата страст на Карла 
от години насам и тя често може да бъде засечена с фас в 
устата. Учудващо е, че не се е отказала от този вреден навик в 

името на здравето си и това на децата 
й. Дори и да не пуши по време на бре-
менността, трябва да стои настрана 
от цигарен дим и докато кърми.

Бруни и Саркози се запознаха на 
сляпа среща по време на парти в Па-
риж през 2007 и се ожениха три ме-
сеца след това. Президентът вече има 
три деца - две от първата си съпруга 
Мари-Доминик Кульоли и едно от 
втората си жена Сесилия, останала в 

българската история с това, че лично взе от Муамар Кадафи и 
доведе в страната арестуваните и осъдени на смърт в Либия 
медицински сестри.

Черната Златка 
с нов нос

Плеймейтката Златка 
Димитрова вече може да 
се похвали с нещо ново, 
различно от мъж. Това е 

нов нос. Димитрова, която иначе уж 
не е голяма фенка на пластичната 
хирургия, все пак реши да легне 
под ножа. Близки до красавицата са 
я видели да седи пред кабинета на 
пластичния хирург на звездите Ан-
гел Енчев, а няколко дни по-късно я 
засекли с превръзка на носа, пише 
hotnews.bg. Силиконовият бюст на 
Златка също е дело на доктор Ангел 
Енчев.

Каква мислите, че е била 
първата задача, която 
Слави дал на новите си 
беквокалистки? Да от-
слабнат, да си сменят при-

ческата или да оправят грима си? Не, 
просто ги накарал да научат всичките 
250 песни от 20-те албума на “Ку-ку 
бенд”. Защото това е важно, ама много 
важно за съвместната им работа.

“По заглавия не ги знам, но като 
тръгнат, се сещам”, признава Цветели-
на Грахич, която от две седмици е една 
от двете нови беквокалистки на шоуто. 
Ще трябва обаче да ги знае перфектно, 
защото Слави обича да изненадва в 
ефир и, както й подмята да превежда 
разни думи на сръбски, така ще я изне-
нада със задача да запее някоя песен.

А Цвети знае сръбски, защото е по-

ловин босненка. В шоуто 
попада от кастингите 
на „Гласът на Бълга-
рия”. След като минала 
първия кръг в студиото 
на Слави, вторият бил 
„на тъмно”. Тогава се 
обърнали и четиримата 
треньори. Цвети си из-
бира Марияна Попова, 
макар първоначално да искала при 
Миро. На сцената е различно, емоция-
та и адреналинът ти влияят, за секунди 
трябва да решиш и тя внезапно избира 
Марияна.

При битките по отбори тя отпада. 
Тогава Слави я вика на разговор, обяс-
нява й, че я харесва и иска да работи 
за него.

Другата беквокалистка Лилия 

Стефанова е от Благоевград. Любопит-
ното при нея е, че баща й е свещеник. 
Приел спокойно вестта за новата 
работа на дъщеря си. „Когато кажа, че 
е свещеник, всички ме питат дали у нас 
всичко е само икони и такива рабо-
ти... Не, не, баща ми е много свободен 
човек”, казва певицата. Борис Солта-
рийски пък се погрижил момичетата 
да навлязат плавно в работата.

Новата певица на трифонов е 
босненка от Сливен

Борис Солтарийски дава тон на Лили и Цвети
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След като беше уволнен от 
сериала ’’Двама мъже и поло-
вина’’ през март тази година, 
46-годишният актьор Чарли 

Шийн се договори със своите проду-
центи да получи обезщетение от $100 
млн., изплатено в рамките на следва-
щите 10 години. Синът на холивудската 
звезда Мартин Шийн беше отстранен 
от състава на сериала, след като бе об-
винен от продуцентите, че не е преодо-
лял вредния си навик да пие. В новия, 
девети сезон на шоуто, който наскоро 
имаше своята премиера по CBS, вместо 
Шийн се подвизава Аштън Къчър, като 
засега критиките към съпруга на Деми 
Мур не са от най-благосклонните.

По време на церемонията за връч-
ването на тазгодишните награди “Еми” 
Чарли отправи мили слова и пожела 

на бившите си колеги много висок 
рейтинг през новия сезон на ситкома. 
’’Прекарах осем страхотни години 
в този проект и знам, че заедно или 
поотделно всеки от нас ще сътвори 
качествени неща в телевизионното 
пространство’’, допълни бившият съ-
пруг на актрисата Денис Ричардс.

На същото събитие колегата му от 
“Двама мъже и половина” Джон Крайър 
сподели в типичния за него комичен 
тон: „Аштън много ми харесва, той е 
доста по-млад и висок от Чарли.”

Освен със $100-те милиона в джоба 
господин Шийн може да бъде спокоен 
за своите старини и тези на петте си 
деца, имайки предвид, че преди да 
бъде уволнен от сериала е прибирал 
по 1,8 млн. долара за всеки 30-минутен 
епизод на шоуто.

Лияна си направи 
нов татус

Ново пет – и Памела 
искала брак с Майкъл

Коко Динев: Жените са като 
котките - ако не ги галиш, бягат

Манията по татуировки 
завладя и фолк певицата 
Лияна, която навръх рож-
дения си ден изненада 

с нова татуировка, която изобразява 
странен символ. Оказа се, че това е 
буква – D, която обаче е направена с 
повече орнаменти, за да заприлича на 
езически символ. Някои жълти медии 
побързаха да пишат, че татуировката 
прилича на буквата Б и има връзка с 
Благой Георгиев, което естествено се 
оказа тотална лъжа. Лияна уточнява 
пред “Хотнюз”, че изображението е 
посветено на Дениз - дъщерята на из-
пълнителката. Това е третата татуиров-
ка, която краси тялото на фолк звезда-
та. На тила си тя има надписа „Аз съм 
любовта“, а на рамото си – пентаграм с 
рози, закриващ надписа „Благо“, който 

Лияна си направи по време на бурната, 
но кратка връзка с футболиста.

Новата татуировка идва тъкмо на-
време, защото Лияна бе назначена на 
работа в новото шоу на Иван и Андрей 
по „Нова телевизия”, където ще е нещо 
като арбитър. Хем ще решава спорни 
моменти, хем ще кипри кръшна снага 
пред камерите.

Секс бомбата Памела 
Андерсън сподели 
свой неподозиран 
блян. От малка тя 

мечтаела да се омъжи за 
краля на поп музиката Май-
къл Джексън. Нещо повече - 
русокоската била убедена, че 
щом се видят, той ще падне на 
колене пред нея и ще й пред-
ложи. Днес тя е на мнение, че ако това би могло да се случи, тя би отказала, 
понеже не желае да се обвързва със знаменитости.

Памела Андерсън споделя пред няколко булевардни издания, че била 
съкрушена, след като Майкъл Джексън не паднал на колене и не й пред-
ложил брак, както очаквала да направи. Сексбомбата от „Спасители на 
плажа” призна, че дълги години таила силни чувства към изпълнителя.

“Още от тийнейджърските си години бях убедена, че ако някога се срещ-
нем, той ще ми предложи. Майкъл ме привличаше много. Когато бях мал-
ка, си мечтаех да се оженим и бях убедена, че ще го сторим, ако съдбите 
ни се пресекат”, разкрива тя. Памела е категорична, че вече не желае да се 
обвързва със знаменитости, които не знаят в коя посока да поемат. „При-
вличат ме мъжете, които са уверени и устремени. те са такива, каквито са, 
и не се преструват пред медиите. те са тези, които са успели в професиона-
лен план. Но за жалост те са едва шепа хора в нашата индустрия.”

Президентът на футболния 
клуб “Локомотив” – Пловдив, 
Константин Динев обяви, че 
е намерил цаката на жените.  

„Принципно не обичам много-много да 
ми се ровят в чаршафите, но ти си младо 
момче и ще ти дам един приятелски 
съвет. Жените са като котките. Не ги ли 
галиш постоянно, те бягат“, коментира 
Коко Динев пред репортер на „Канал 3”. 
Същевременно той потвърди за раздя-
лата си с фолк певицата Емилия, но не 

пожела да разкрие причините за това решение. 
От приятелското обкръжение на Емилия пък изтече, че  тя зарязала Динев, 

след като го хванала в изневяра. Блондинката разбрала, че мъжът й има тайна 
връзка с колежката й Джена. Футболният бос и конкурентката за любовта му се 
виждали скришом повече от половин година. Според слуховете двете изпъл-
нителки не се понасяли открай време. Търканията между Емилия и Джена за-
почнали преди една година. Тогава вече бившата жена на Коко Динев призна, 
че е прецакала колежката си в професионален план. Емилия била обещала на 
Джена съвместен проект, но след известно време се отметнала от желанието 
си. Изпълнителката на “Чуждите и лесните” се ядосала от този факт и решила 
да си отмъсти, като открадне Коко от Емилия, твърди в. “Клюки”. Въпреки не 
съвсем ангелското си лице и сланинести телеса Коко Динев се радва на слава-
та на отявлен Казанова. Той имаше връзки с редица фолк певици, сред които 
Анелия и Нелина. Клюките го свързват и с надарената изпълнителка Преслава, 
както и със Софи Маринова.

Чарли Шийн  
се окъпа със 
100 млн. 
долара

Нелина: Няма да кажа 
кой е бащата на сина ми!

Фолк певицата Нелина 
се закани тези дни, 
че никога няма да 
издаде кой е бащата 

на детето й. Това тя направи пред 
Гала и предаването „На кафе”. 
“Който трябва да знае кой е мъ-
жът, от когото имам дете, го знае”, 
заяви тя. Красавицата разкри 
само, че мъжът е зодия Овен и 
не иска да сподели името, тъй като към момента вече бил семеен. В студиото се 
появи и синът на блондинката - Kристиян, който разказа, че с баща си се виждат 
често и карат колело заедно. Срещите с таткото обаче се състоят не в присъстви-
ето на майка му. Според слуховете, които се носят още откакто Нелина забреме-
ня, бащата на сина й е бизнесменът Коко Динев, с когото фолк певицата имаше 
връзка преди години. Самата тя обаче многократно е отричала тези твърдения.
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Курникова осъди 
тв канал за €300 000

Испанският телевизионен канал “Телесинко” беше осъден 
да плати обезщетение от 300 000 евро на бившата руска 
тенисистка Анна Курникова. Върховният съд на Испания 
взел това решение заради репортаж, който уронвал ими-

джа, честта и личното пространство на звездата и гаджето й Енрике 
Иглесиас. Поп певецът ще получи 36 000 евро. Курникова и Иглесиас 
подали жалба заради репортаж, озаглавен “Голотата на годината”, 
излъчен на 30 декември 2004 г. В него били показани снимки на двой-
ката, на които Анна лъснала гола. Оказало се обаче, че фотосите са 
манипули- рани. Към 
тях имало и коментари 
от тв водещ.

Делото на бившата 
тенисистка и певеца 
приключило на първа 
инстанция, като съдът 
счел за нарушени 
техните права и 
репутация- та им. От 
“Телесинко” обаче 
решили да обжалват, 
но ситуа- цията за 
тях само се влошила. 
Съдът решил, че освен всичко друго въпросният репортаж нарушава 
и неприкосновеността на личния живот на Курникова. 

От телевизионния канал се оправдали, че са взели снимките от ин-
тернет и че зад въпросната манипулация не стоят те. Съдът обаче е ка-
тегоричен в решението си, че дори свободата на словото не може да 
оправдае уронването на престижа на Курникова и Енрике Иглесиас.

50 cent става 
сводник

Рапърът 50 Cent ще си партнира с 
Никълъс Кейдж в нов екшън. Изпълни-
телят на „Candy shop”, който вече има 
няколко роли във филми зад гърба си, 

ще участва в трилър в образа на сводник, пише 
в IMDB.com. Лентата се казва „Замръзнала земя”, 
а режисьорът е Скот Уокър.

Сводникът Хансен е гаден тип, който тормози 
проститутките си в края на 70-те години. Той 
е виновен за смъртта на 17 момичета, които е 
убил. В ролята на доброто ченге влиза Кейдж, 
а сред останалите актьори в екипа са Джон 
Кюсак и Ванеса Хъджинс.

За участието си рапърът ще застане две 
седмици пред камерата. „Режисьорът сметна, че 
ролята е идеална за него, и аз му дадох сюжета. 
Той отказа доста срещи и сериозни ангажи-
менти покрай турнето си, за да ни увери, че ще 
бъде на снимките в Аляска”, разкрил продуцен-
тът на лентата Рандал Емет.

Николета и Валери се женят на 15 октомври
Най-одумваната светска двойка в 

България обяви датата на сватбата 
си - 15 октомври. Тя ще се състои 
в Правец - в хотела на петролния 

бос и най-близък приятел на премиера Бойко 
Борисов - Валентин Златев. „Ще се оженим тихо 
и кротко, без фанфари, без панаири”, споделя 
Николета Лозанова пред “Би лайф” по повод 
сватбата си с Валери Божинов. Учудващо за 
всички, церемонията няма да е грандиозна! 
Няма дори да са поканени известни личности, а 
само най-близките хора на Лозанова. Плеймейт-
ката обаче отказва да даде повече подробности 
около събитието от суеверие.

Знаем само, че сватбата ще се състои на 15 
октомври в Правец - в хотела на Валентин Златев. На 
церемонията ще присъстват и биологичният баща 
на Валери - Емо Божинов, както и майка му Пепа и 

вторият му баща Сашо Ангелов. Покрай очакваното 
внуче те са заровили томахавката и вече не са сър-
дити на Валери.

Единствено синът на Божинов няма да види 
как татко му казва „да” пред олтара. Алисия из-
рично е забранила Валери-младши да присъст-
ва на сватбата. Макар че певицата вече няма 
чувства към футболиста на „Спортинг”, тя още не 
може да преглътне факта, че Лозанова го прилъ-
га да мине под венчилото само за една година. 
Алисия не успя и за пет.

Причината за избора на хотела на шефа на 
“ЛУКойл България” не е само заради лагерите 
на отбора, провеждани там с години. Именно в 
Правец са първите срещи на Валери и Николета, 
когато тя още е влюбена в Ники Михайлов, а той 
живее на семейни начала с Алисия. „Вече всичко 
е готово. Имам си рокля, поканите са изпратени, 

уредих сватбените приготовления само за месец”, 
доволно споделя Лозанова, която вече е в третия 
месец от своята бременност.

Светла иванова 
ще бъде майка 
на момиченце

Певицата Светла Иванова 
ще става майка за втори 
път. Щастливото събитие 
се очаква през януари. 

Поп грацията не крие задоволството 
си, че второто й дете ще е момиче. 
Тя планира да поеме изцяло грижите 
около отглеждането на бебето, както 
се случи с първата й рожба Виктор. 
Тригодишният малчуган в семейството 
е най-екзалтиран и горд от бъдещото 
си амплоа на батко. В очакване на 
щастливото събитие Светла не спира 
да работи. Готова е с книгата си „Вихра 
и водка”, която ще се появи на пазара 
като част от трилогия по Коледа, съоб-
щава в. „Монитор”.

П
РАвИ

Лн
о

Манекенка поднася 
ЛошИ новИнИ По цИцИ
Никой не обича да бъде вестоносец на лоши нови-

ни, особено когато ти си виновникът. Най-скъпо-
платеният бразилски супермодел Жизел Бюндхен 
обаче е открила безопасен начин за измъкване 

от нелепите ситуации. Според бразилката, която е съпруга на 
състезателя по американски футбол Том Брейди, единстве-
ното решение е просто да се съблечете, преди да „хвърлите 
бомбата”. 

31-годишната топ манекенка е звездата в новата кампания 
за бельо на фирмата „Хоуп”, в която Жизел обучава жените как 
да поднесат на своите мъже лошите новини. 

В португалската реклама огнената бразилка е облечена в 
обикновена бяла рокля, когато казва: „Скъпи, потроших ти 
колата.” До нея изскача червена контролна кутия с надпис 
„Погрешно”. С други думи, рекламата подсказва, че сервира-
нето на лоши новини, когато си облечен, е лоша идея

След което Жизел отново се появява на екрана и казва 
същото, но с голяма разлика - този път тя не носи нищо върху 
себе си освен секси комплект червено бельо. „Скъпи, трябва 
да ти кажа нещо. Потроших колата ти.” Червената кутия отно-
во се появява, но този път с надпис „Правилно”. Така Жизел 
доказва, че стриптийзът дава по-добри резултати. После ка-
мерата приближава красавицата, която срамежливо добавя 
„Отново”, преди да фръцне убийственото си тяло върху висо-
ки токчета и да изчезне от екрана. Глас зад кадър обобщава 
морала на историята: „Използвайте естествения си чар.”

По-рано тази година Жизел пусна собствена линия бельо 
за фирмата, базирана в Сао Пауло. Самата тя дефилира със 
своята колекция Gisele Bundchen Intimates на подиума в Сао 
Пауло през май. Преди шоуто Жизел сподели: „Животът е 
направен от мечти и аз съм щастлива да ви съобщя, че сега 
вече ще опознаете Бразилия интимно.”



27 септември - 3 октомври 2011 53

ПАЙнЕРА „ПоРязА” 
АнЕЛИя
Най-новата клюка във фолк бранша 

гласи, че шефът на „Пайнер” Митко 
Димитров бил бесен на Анелия. Причи-
ната била, че парчето, което певицата 

записа с колежката си Андреа - „За да ме имаш”, 
плъзна в интернет, преди шефът да го е одобрил, 
пише в. „Супер 19”.

това е поне десета песен на Анелия, която става 
известна на публиката още преди да е патентова-
на, беснеел Пайнера. той наредил на Жени Димова 
- организаторката, която движи нещата относно участията на изпълнителите по заведени-
ята, да не приема заявки за Анелия за цял месец. Нещо като своеобразна форма на глоба.

Митко Димитров смятал, че българинът разбирал само от глоби и наказания, и така 
решил да накаже Анелия. Певицата от своя страна се оправдала, като казала, че не го е 
направила нарочно, просто побързала да пусне песента на своя приятелка.

Факт е, че парчето отдавна изтече в интернет пространството, а Анелия направи преми-
ера на новата си песен едва сега пред публика в пловдивска дискотека.

Гаджето на 
Невена Цонева 
иска бебе

Бритни: Не искам да 
се женя. ДЕБЕЛА съМ!
Бритни Спиърс 

признава пред 
британския 
таблоид „Сън”, 

че все още не се чувства 
готова да мине под венчи-
ло с годеника си Джейсън 
Травик. Причината за това 
„мъдро” решение се ока-
зала натрапчивата мисъл 
на звездата, че е прекале-
но дебела, за да се види в 
бяла рокля пред олтара.

„Заинатила се е да отслабва, за да излезе хубава на сватбените си 
снимки, защото се страхува, че грозните фотоси ще я преследват цял 
живот. А това е нещо, което суетността й не може да понесе”, допълва 
пред изданието приятелка на Бритни Спиърс.

Дъщерята на барабаниста 
на „Ку-ку бенд” Паулина 
натискала баща си Венко 
да се ожени за гаджето си 

Невена Цонева. Тийнейджърката 
обожавала някогашната айдълка и 
много искала тя да й роди сес-
тричка. Самият Венко, който е лудо 
влюбен в гласовитата Невена, също 
много искал да стане баща за втори 
път и натискал айдълката за бебе.

Според “Би лайф” амбициозната 
певица обаче отлагала раждането 
заради кариерата си. Тя смятала, 
че първо трябва да се утвърди 
като изпълнител и тогава да мисли 
за улегнал семеен живот. Венко 
всячески подпомага любимата 
си и тя дежурно се изявява като 
подгряваща певица на Слави Три-
фонов, но това явно не й се вижда 
достатъчно. Барабанистът на „Ку-ку 
бенд” слушал и изпълнявал всички 
прищевки на приятелката си. Техни 
колеги му се подигравали, че 
гледал Невена в очите и разбирал 
заръките й от един поглед.

Елтън Джон 
ще продуцира 
игрален филм 
за себе си

Б
ританският 
изпълни-
тел Елтън 
Джон ще 
продуцира 
игрален филм за своя колоритен живот 
в партньорство с дългогодишния си 
спътник в живота Дейвид Фърниш, с 
когото са заедно от 18 години. Певецът 
бе провъзгласен за най-богатия мъжки 
изпълнител за 2010 в класация на спи-
сание „Форбс”, като само през миналата 
година той е прибрал 63 млн. лири.

Елтън вече се е спрял на сценарист в 
лицето на британеца Лий Хол, който е 
носител на награда “Тони” и е написал 
историята към филма „Били Елиът”. За-
сега проектът за живота на носителя на 
„Оскар” за музиката на анимационната 
лента „Цар Лъв” e озаглавен Rocketman, 
a в момента се провеждат и кастингите 
за режисьор и за актьора, който ще 
изиграе музикалната рок звезда.

„Сюжетът ще бъде наситен с добри 
и лоши моменти, които ще очертаят 
в пълен аспект щрихите от живота на 
Елтън като артист, музикант и нормален 
човек”, споделя продуцентът Стив Ха-
милтън Шоу, който също ще се включи 
в екипа, снимащ въпросния филм.

Кралят на фолка Азис събра погледите на всички присъстващи 
на среднощен спектакъл в София миналия уикенд, разкриват 
посетители, цитирани от “Би лайф”. Облеклото му, което се състо-
еше от златисти прашки и колан с пайети, бе неповторимо, пише 

изданието.
Азис пял гол. Само по прашки. така показал всички свои татуировки, 

слаби крака и висок ток. От фотографиите съвсем ясно се вижда, че един-
ствено прашки и колан от пайети прикриват задните му части. От почти 
половин година, откакто отслабна, Азис постоянно подчертава новото 
си тяло, изваяно от стабилни диети и упражнения. Сега той подчертава 
отслабналите си крака с 20-сантиметров ток. Концертът му започнал с пе-
сента “Мразиш”, която стана тотален хит в Русия и бе излъчена по няколко 
тв шоута там, а от миналата седмица вече се върти и в Украйна и Армения.

ДъщЕРяТА нА сТоИчКов сКъсА с ГАДжЕТо

Вече трети месец Михаела - 
голямата дъщеря на Христо 
Стоичков, живее разделена с 
приятеля си - испанския пилот 

от формулата GP2 Дани Клос. “Не знам 
защо точно в този период в интернет 

постоянно пишат, че ни 
предстои сватба - призна за 
“Труд” Мика, както в Испания 
наричат щерката на Камата. 
“Журналисти ми пращат дори 
имейли с молба за интервюта 
и подробности за търже-
ството. Имам даже оферти 
от български списания за 
правата върху снимките от 

сватбата. Не мога да повярвам, че това 
ми се случва, но е факт...”

Около раздялата няма никакви сенза-
ции или пикантерии, твърди 23-годиш-
ната Мика. Просто професионалните 
задължения на двамата не им позволя-

вали да бъдат постоянно заедно, както 
е било досега. Дани искал госпожица 
Стоичкова да продължи да го придру-
жава по кръговете от формулата, но тя 
стартирала журналистическа кариера 
и се оказало невъзможно всичко да 
е “прекрасно както преди”. Никой от 
двамата не отстъпил и се разделили, 
но без скандали. Дори продължавали 
да си пишат имейли и да си говорят по 
телефона.

Щерката на Стоичков започнала 
работа в испанското радио ONA, където 
имала рубрика в сутрешния блок за 
светските неща около футбола. От два 
месеца с още три момичета снимали 

за телевизионно шоу с мегазвезди от 
спорта. “Вече заснехме девет преда-
вания, като последното беше с Гути в 
Истанбул. Държа се страхотно и каквото 
бяхме замислили, го направихме...”

Реално България само губи от разпа-
дналата се връзка на Мика с Дани. Пред 
отбрани приятели Камата се бил зака-
нил, ако има сватба, да стане спонсор 
на зет си за участието му във “Формула 
1”. И, естествено, болидът щеше да 
движи със знамето на България по све-
товните писти. Сега обаче съдбата явно 
намигва на Стоичков - той не обича 
репортерите, но дъщеря му се хвърля 
точно в лудницата на журналистиката.

АзИс 
оТсЛАБнА 
И вЕчЕ Е По 
ПРАшКИ

Разделени, но не и скарани
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Българин рисува 
роботи в най-скъпия 
екшън в историята
Емил Симеонов и още трима сънародници 
работят по „Трансформърс 3”

Има един филм, за 
който всички гово-
рят това лято. Един 
филм, който влезе в 
топ 5 на най-гледа-
ните ленти за всички 

временa. Филм, който събра войнство 
от холивудски актьори, дори вторият 
човек, стъпил на Луната –  Бъз Олдрин. 
Не, това не е „Хари Потър”, това е екшън 
продукцията на Майкъл Бей „Трансфор-
мърс 3”, подкрепена с участието на 

Шая Лабъф, Джош Дюамел, Франсис 
Макдорманд, Джон Малкович и др. 
Никой не очакваше, че третата част на 
сагата за автороботите ще се окаже бло-
кбастърът в кошницата на Бей, който е 
режисирал филми като „Лоши момчета”, 
„Армагедон”, „Пърл Харбър”, „Скалата”, 
„Островът” и предните две части на 
„Трансформърс”.

Накратко лентата разказва за нача-
лото на войната между автороботите и 
десептиконите, но дръзкото представя-
не на събитията като част от човешката 
история и използването на имиджа на 

Джон Кенеди, Линдън Джонсън и дори 
Барак Обама явно привлича жадната за 
конспиративни разкази публика.

Въпреки че филмът е още по кината, 
той вече е най-гледаният екшън в исто-

рията с приходи от $1,118 
млрд., „дишайки във врата” 
на „Властелинът на пръс-
тените – Завръщането на 
краля” ($1,119 млрд.). Пре-
ди него се нареждат само 
„Аватар” ($2,782 млрд.), 
„Титаник” ($1,843 млрд.) и 
последната част от сагата 
за Хари Потър, която до 
момента има $1,325 млрд.

БГ следата
Видно участие в 

„Трансформърс 3” има ани-
маторът Емил Симеонов, 
който вече влезе в истори-
ята като първия българин, 
рисувал една от най-скъ-
пите и гледани холивудски 
продукции. Начело на екип 
от 26 колеги Симеонов е 
един от двамата character 
animators. От неговите 
ръце са създадени двата 
малки робота – Уили и 

Брейнс, които живеят с главния герой 
Сам Уитуики (Шая Лабъф – бел. авт.). 
Работата по палавниците му отнема 5 
месеца.  

Във филма са се трудили и още трима 
българи – Кристина Гацова и Констан-
тин Христозов от отдела по визуалните 
ефекти, а Пенка Кунева се подвизава 
като музикален аранжор.

Любопитка
Емил Симеонов е работил и по 

втората част на „Трансформърс”, където 
пресъздава образа на Уили. Любопитно 

е, че той 
и екип от 
аниматори 
печелят 
„Оскар” в 
категорията 
за визуал-
ни ефекти 
през 2008 
г. за филма 
„Златният 
компас”, 
чийто съ-

перник тогава е първата част от сагата 
за автороботите. 

„Тогава бях главен аниматор на 
„Златният компас”. Човекът на тази 
длъжност ръководи екип от колеги, ко-
ито работят върху отделни сегменти от 
филма или върху отделен герой. Иначе 
има супервайзър аниматор и режисьор 
на анимацията. В тази продукция бях 
някъде по средата, но в други съм бил 
и супервайзър”, споделя Емил. Българи-

нът е работил по 20 филма, сред които 
„Покахонтас”, „Синдбад – Легенда за 
седемте морета”, „Ван Хелзинг”, „Пърси 
Джаксън и боговете на Олимп” и др. 
Като своя любим проект той обаче 
определя „Принцът на Египет” (1998 
г.), който събира група от известни ак-
тьори като Ралф Файнс, Сандра Бълок, 
Мишел Пфайфър, Вал Килмър, Хелън 
Мирън, Дани Глоувър, Патрик Стюарт, 
Стив Мартин и др.

„Това е един от големите филми, вър-
ху които съм работил. Филм, който за 
времето си направи много пари. Трудих 

се по него около 16 месеца и всъщност 
заради този проект заминах за САЩ”, 
припомня си Симеонов.

Началото
Емил е роден в София на 17 февруари 

1964 г. Завършва Националното учили-
ще за изящни изкуства „Илия Петров” 
в столицата. По-късно се дипломира 
като аниматор в театралната академия 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. През 1990 
г. обаче животът му се променя. След 
като печели конкурс, заминава за Лон-
дон, където попада в аниматорските 
студиа на Стивън Спилбърг. 

„Пристигнах в Лондон на 25 години, 
за да работя по първия си филм - „Аме-
риканска приказка – Файвъл покорява 
Запада”, който разказва историята на 
едно мишле - руски емигрант, който за-
минава на Запад с цялото си семейство. 
Тръгнах за Англия, без да знам езика, 
без да съм пътувал, дори не бях летял”, 
споделя Емо. След като изкарва 5-6 

години в Лондон в екипа на Спилбърг, 
американският продуцент и режисьор 
решава да създаде известната днес 
компания Dreamworks. Така 50% от 
хората – около 140 души, сред които и 
Емил, се преместват с новата компания 
в Лос Анджелис. 

Освен за Dreamworks българинът 
работи за големи продуцентски компа-
нии като Walt Disney, Universal Pictures, 
New Line Cinema, дори за Microsoft и, 
разбира се, за себе си. В момента Емил 
се труди във Ванкувър, Канада, върху 
следващия си проект.

люБомира кривулЕва
lubomira@bg-voice.com

„трансформърс 3” – най-гледаният екшън

Емил Симеонов

Емил със Стивън Спилбърг през 90-те. творението на българина – роботът Уили

Снимки: Личен архив



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

PROTECT YOUR WORLD

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

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Property and Casualty Insurance 
Company and Allstate Fire and Casualty Insurance Company. Life insurance and annuities issued by Lincoln 
Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, Northbrook, IL, and American Heritage Life 
Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance Company of New York, Hauppauge, 
NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.




