
Убийството на Лора и Андрю в Атланта
ОТМЪЩЕНИЕ или ЗА ПАРИ?
  Защитата: Джошуа Дракър натиснал спусъка, за да отмъсти за сестра си

  Бащата и братът на Лора не сдържат сълзите си в съдебната зала

Меглена Кунева: 
Партиите не искат да се  знае от 
кого са даренията им

Българският DJ с 
парче в CSI:  
Miami » на 28-29

Новият iPhone ще 
говори » на 23

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Безплатно устройство  
за BG телевизия? 

КаК - на стр. 5
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Здравейте, 
Ако „Това е твоят глас” не беше рекламното изре-

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

Само за три дни Кирил Рашков се 
превърна от “особено заслужил” член на 
партията на Бойко в първи арестант на 
републиката » на 6

ОТ  14 ОКТОМвРИ

ЕКсКЛУзИвнО ИнТЕРвю
» на 9

Дилма Русеф посети родината 
на баща си

Започна записването за 
лотарията за зелена карта » на 5

847.296.4646

» на 16-17

ГЕРБ жертва Цар Киро, за да 
усмири улицата

» на 20

56
страници

НОВИНАРсКИЯТ
ЛИДЕР
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Досега единственото нещо, което не правехме с 
телефоните, бе да им говорим. Взимаме ги дори в 
тоалетните. Но вече и това ще е възможно с новата 
версия на популярния iPhone. Не съм фен на масовите 
продукти, но Apple отново успяха да предложат ин-
тересни иновации, и то тъкмо навреме за коледното 
пазаруване. Всичко за изненадите в новия модел на 
телефона може да научите на страница 23.

По скайп пък  направих интервюто с независимия, 
граждански  кандидат за президент Меглена Кунева. 
Какво точно означава това да си „граждански” пре-
тендент за „Дондуков” 2 и защо тя смята, че партиите 
вкарват бавна отрова в политическата система и пре-
зидентската институция на страната, може да проче-
тете на страници 16-17. След Росен Плевнелиев (ГЕРБ) 
тя е вторият кандидат, когото представяме с обширно 
интервю. Както и преди ви казах – условията на BG 
VOICE бяха без предварително изпратени въпроси 
и на живо. Получихме безпрецедентен за българска 
медия в чужбина достъп до кандидатите.

В Америка обаче ниският интерес към предстоящи-
те избори доведе до рекордно малко избирателни 
секции – 14. Интересното е, че в Чикаго за пръв път 
няма да се гласува в нито една от българските църкви. 
Какви са мотивите на новия консул в града Симеон 
Стоилов да наруши традицията и къде ще може да 
дадете своя вот вижте на страница 15.

Сигурен съм, че много повече хора тук ще пуснат 
заявление за лотарията за зелена карта,  отколкото 
бюлетина. Какви са новостите в програмата на Дър-
жавния департамент и как да се пробвате да сбъднете 
вашата американска мечта може да разберете на 
страница 5.

От днес започваме публикуването на поредицата 
на журналистката Лили Попова от Афганистан. От 
първо лице тя ще ни срещне със смъртта на хора, 
които познава, и други, напълно непознати, в една 
страна, където български и американски войници все 

още воюват. Лили ще ни покаже и странностите в тази 
далечна държава. Първата част от нейните разкази  
може да прочетете на страници 12-13.

А любимата ми история с международен привкус е 
тази на англо-австралиеца Дейвид Гарвин, който по 
времето на комунизма се влюбва в нашенка и десе-
тилетия по-късно се връща в България, за да я търси 
с обява в местен вестник. Тя обаче живее в САЩ. В 
морето от любов може да се потопите на страница 54.

Любовта е музика и обратно за един от най-успели-
те български DJ-и в света - Стан Колев. Той от години 
живее във Флорида и смесва български фолклорни 
ритми с прогресив хаус. Негово парче от 3 години е 
част от саундтрака на сериала „От местопрестъпле-
нието”. В момента Стан е на турне в Европа и зарадва 
феновете си в София с голямо шоу във Военния клуб. 
Интервю със  Стан може да прочетете на страници 
28-29.

Не пропускайте да хвърлите едно око и на тези 357 
жени по бикини, които поставиха рекорд (на стр. 33), и 
на втората част на хороскопа за октомври (на стр. 39).

Сигурен съм, че ще откриете много полезни, инте-
ресни и любопитни теми на 56-те цветни страници на 
BG VOICE. А ако има нещо друго, което ви вълнува – 
пишете ни.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Лотария за мечта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SТ.PAUL, MN
нОвО училище „св Кирил и 
Методий“
1111 Summit Ave.

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

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

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

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

Къде да ни намерите?

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

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

АБОНИРАЙ сЕ ЗА BG VOICE - НА сТР. 55
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Над 700 души бяха 
задържани в събота 
вечерта в Ню Йорк 
при протестен поход 
срещу финансовата 
система в САЩ. Така 

движението „Окупирай Уолстрийт”, 
което две поредни седмици органи-
зираше с не особен 
успех демонстрации 
срещу господството 
на корпорациите, 
изведнъж набра 
скорост и привърже-
ници. Акциите му са 
насочени също срещу 
корупцията, социал-
ното неравенство, 
несправедливото от-
ношение към малцин-
ствата, включително 
мюсюлманите, и високата безработица. 
Конкретната причина за арестите бе, че 
голяма група участници в похода в Ню 
Йорк се отклониха от основната колона, 
докато тя се движеше по пешеходната 
алея на Бруклинския мост, и завървяха 
по ширината на съоръжението от стра-
ната на пътя в посока Бруклин. Те 

блокираха 
автомобилния 

трафик

въпреки че властите им забраниха да 
правят това и полицията ги предупреди 
много пъти да не се отклоняват.

Онези демонстранти, които не се 
подчиниха на полицейското нарежда-
не да се върнат на пешеходната алея, 
бяха задържани. Повечето от тях бяха 
освободени, след като им бяха връчени 

съдебни 
призовки. 
В крайна 
сметка 
Бруклин-
ският мост 
остана 
затворен 
за няколко 
часа в 
съботната 
вечер. 
Около 

3000 души според организаторите са се 
включили в сходен протест срещу сис-
темата в Бостън, Масачузетс, съобщи 
АФП. Демонстрацията се проведе край 
местните офиси на Банк ъф Америка. 24 
души бяха задържани, след като нахъл-
тали в офисите на банката и отказали да 
излязат. Подобни митинги се провеждат 
ежедневно още в Чикаго и Сан Фран-
циско.

“Инцидентът на Бруклинския мост 
вероятно ще привлече към движението 
хиляди“, смята Т. В. Рийд, професор от 
“Уошингтън Стейт Юнивърсити”, автор 

на „Изкуството на 
протеста: Култура на 
активизма от Дви-
жението за човешки 
права до улиците на 
Сиатъл“. “Движение-
то може да помогне 
за предизборната 
кампания на прези-
дента Барак Обама 
през 2012 г.”, допуска 
пък Тери Мадона от “Франклин енд 
Маршал Колидж”. Други анализатори 
обаче са скептични нещо да се промени 
– те не очакват Уолстрийт да измести 
обществения фокус върху безработица-
та и икономиката.

„Все пак, освен

ако икономиката 
не направи рязък 

завой 
- картината на заетостта не се по-

добри, потребителското доверие не 
се възстанови, а хората не повярват, 
че финансовото им състояние ще се 
подобри – Уолстрийт няма да се окаже 
значим фактор в президентската кампа-
ния“, допълва Мадона.

Движението „Окупирай Уолстрийт” бе 
вдъхновявано от продемократичните 
протести в арабски държави, отбелязва 
АФП. Неговите поддръжници в Ню Йорк 

са си направили лагер в „Зукоти парк” 
в центъра на Манхатън, близо до Кота 
нула - мястото, където се издигаха раз-
рушените при атентатите на 11 септем-
ври 2001 г. кули близнаци на Световния 
търговски център. Те се заканиха да 
останат в парка през цялата зима, за да 
дадат израз на своето недоволство от 
сегашния политически и икономически 
климат.

„Ние сме от всички раси, полове и ре-
лигии. Ние сме мнозинството. Ние сме 
99-те процента (от населението – бел. 
ред.) и не искаме повече да мълчим”, 
обясняват представителите на про-
тестното движение на своята интернет 
страница. 

Ройтерс посочва, че протестното 
движение до голяма степен няма ли-
дери - положение, при което синдика-
тите, някои от които изразиха своята 
солидарност с него, могат да му окажат 
важна организационна и финансова 
подкрепа.

Арестите на Бруклинския мост подействаха като рекламна кампания и 
привлякоха нови привърженици към протестите

Протестиращи срещу корпоративната алчност на банките 
на “Уолстрийт” направиха палатков лагер в центъра на 
Манхатън и издигнаха плакати с надпис “Банкери на Хитлер”

700 задържани по време на “Окупирай Уолстрийт”

сн.: Ройтерс

сн.: Ройтерс
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Ако все още сте под-
властни на американ-
ската мечта и това, 
което ви дели от нея, е 
заветната зелена карта - 
сега е вашият момент!

Във вторник точно на обед започ-
на записването за лотарията за зелена 
карта 2013. Заявленията се подават 
безплатно само по интернет на офици-
алния сайт на Държавния департамент 
www.dvlottery.state.gov. Записването 
ще продължи до 12 часа на обед, 
източно време, на 5 ноември. На сайта 
обаче предупреждават да не се чака 
последният момент заради възможни 
претоварвания на системата и риск да 
не може да си подадете заявлението 
навреме.

Тази година сайтът за лотарията пре-
дупреждава, че подържа само Internet 
Explorer версии 6.0 или 7.0, което може 
да е сериозен проблем, тъй като пове-
чето компютри вече имат инсталирани 
най-новите версии на браузъра – 8.0 и 
9.0.

Имената на кандидатите, чиято 
регистрация е завършила успешно, ще 
се появят на специален екран заедно 
с техния регистрационен номер. Тази 
информация ще може да се разпе-
чатва. Участниците трябва да запазят 
електронното потвърждение на своята 
регистрация. То им е необходимо, за 
да могат след 1 май 2012 г. да проверят 

дали са сред спечелилите. 
Програмата на Държавния депар-

тамент дава всяка година 55 хиляди 
зелени карти на случайно изтеглени 
кандидати. За да участвате в лотария-
та, трябва да попълните елементарна 
форма в интернет сайта на програмата, 
където да попълните име, адрес и други 
лични данни. Пълните инструкции може 
да прочетете тук (PDF file). В заявление-
то трябва да качите и ваша снимка (как-

то и снимки на вашия съпруг/а и/или 
деца). Изискванията за снимка са строго 
определени с размер от 2 на 2 инча.

Пълни инструкции за лотарията, кои-
то може да разпечатате, сме сложили на 
www.BG-VOICE.com

скандал разтърси 
програмата

 тази година, след като в началото на 
май Държавният департамент изпрати 

писма до 22 хиляди души по целия свят, 
че са спечелили зелена карта. През 
2010-а в лотарията участваха рекорд-
ните 15 милиона души. Скоро след това 
обаче властите отмениха резултатите 
заради компютърна грешка, заради 
която 90% от избраните са подали 
документи само в първите два дни от 
30-дневния срок за пускане на заявле-
ния. Ново теглене беше проведено на 
15 юли.

Разочарованите печеливши създа-
доха група във Facebook, кръстена „22 
хиляди сълзи”, и няколко петиции до 
Държавния департамент, с които искат 
и техният късмет да бъде зачетен. Съдът 
обаче отхвърли тяхното искане.

Започна записването за 
лотарията за зелена карта

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.travel.state.gov/pdf/DV-2011instructions.pdf
http://www.BG-VOICE.com
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ГЕРБ жертва Цар Киро, за да усмири улицата
Само за три дни Кирил Рашков се 
превърна от “особено заслужил” член на 
партията на Бойко в първи арестант на 
републиката

2004 - 2011 г.” В делото се говори за 
укрити налози от над 6 млн. лева за 
последните 6 години. Изведнъж се ока-
зало, че той не бил декларирал никакви 
приходи въпреки луксозните си имоти. 
Освен това редовно се регистрирал и 
като безработен.

Източници от НАП в Пловдив също 
се разприказваха пред медиите, макар 
и анонимно - данъчните в Града под 
тепетата са проверявали през годи-
ните само две от фирмите на ромския 
бос - „Шато Ванита” и „Евростандарт”. 
Открили, че има с години неизплатени 

допълнителни данъци. Защо обаче 
случаят не е стигнал до полицията и 
прокуратурата не стана ясно. „Шато 
Ванита” е първият цех за алкохол на 
Рашков, за който има твърдения, че е 
включен основно в

производството на 
фалшиви спиртни 

напитки
Любопитно е, че последната провер-

ка във фирмата е била направена през 
2002 г., когато са извършени четири 
ревизии и са открити неотчетени при-
ходи. Сигнал до полицията не е пращан, 
а след това от НАП съвсем са забравяли 

да правят ревизии там.
По време на дело, в което трябваше 

да се реши дали Цар Киро да бъде 
оставен за постоянно в ареста, про-
куратурата оповести, че в колите му 

имало скрито голямо количество злато 
и пари. Автомобилите били собственост 
на сина на Цар Киро - Ангел Рашков, и 
на лизингова компания.

Въпреки изведнъж появилите се 
данни главният прокурор Борис Велчев 
отрече над Рашков в миналото да е бил 
разпъван политически или прокурор-
ски чадър. “От събраните досега дока-
зателства няма данни, които да говорят, 
че над Кирил Рашков има прокурорски 
чадър. Не зная защо това трябва да се 
квалифицира като чадър”, коментира 
Велчев пред Висшия съдебен съвет 
(ВСС) миналия четвъртък. Той уточни, 
че инспекторатът към Върховната 
касационна прокуратура проверява 
работата на районните обвинители в 
Асеновград дали съвестно са разглеж-
дали всички сигнали и жалби срещу 
Цар Киро и родата му. Според Велчев 
Кирил Рашков “поражда много въпроси, 
но не е единственият”. Все пак Велчев 
призна, че

МВР и 
прокуратурата 

са проявили 
“бездействие”

“Има много хора, които отдавна е 
трябвало да попаднат в полезрението 
на прокуратурата, но не са, защото 
органите на изпълнителната власт не са 
разкрили престъпления. Прокуратура-
та обаче е трябвало да се заинтересува 
защо тези органи бездействат”, заяви 
още Велчев пред ВСС. Изявлението му 
бе направено, след като вече бе стана-

ло извест-
но, че Цар 
Киро е член 
на ГЕРБ, а 
партийния 
си билет е 
получил за 
“особени 
заслуги” към 
органи-
зацията 
на Бойко 
Борисов.

Особено 
интересна е 
личността на 
сина внука 
на Раш-

ков – Георги (наричан във фамилията 
Йорго). В Катуница разказват ужасии за 
поведението му. На практика от него се 
страхуват всички в селото. Дори убий-
ството на Ангел е станало след скандал 

между него и Йорго. В селото разказ-
ват, че точно наследникът на ромския 
тартор е подбудител на бруталната 
саморазправа с жертвата, като лично е 
инструктирал 55-годишния ром Симеон 
Йосифов да го премаже с микробус. 
Междувременно Йосифов също бе 
прибран зад решетките. По време на 
разпитите твърдял, че не знаел, че пре-
мазва човек. “Мислех, че влача куче”, 
каза и пред съда Йосифов.

Убитият Ангел е внук на бившата 
кметица на Катуница София Христева. 
Докато управлява селото, тя пуска 
десетки жалби срещу самоуправството 
на Кирил Рашков заради заграбените 
от него имоти. Конфликтът се пренася 
и сред следващите две поколения в 
семействата. Георги Рашков и братов-
чед му Кирил неведнъж са заплашвали 
с убийство и пребивали младежи от 
селото, които са на страната на София 
Христева, твърди в. “168 часа”. Георги не 
ходи на училище и е с основно обра-
зование, точно като дядо си. Според 
съдебното му досие е безработен. Но 
пък е богат - има огромен апартамент в 
Пловдив, кара последен модел лиму-
зини и обикаля фолк заведенията в 
търсене на силни изживявания. На 30 
юли 2009 г Йорго стреля по автомобил, 
който му се е изпречил на жп прелез. 
Псува и заплашва с убийство шофьора 
му. Съдът в Асеновград обаче го опра-
вдава по

обвинение в 
хулиганство

по което иначе се предвиждат до 2 
години затвор. Най-интересното е, че 
оправданието е по настояване на про-
куратурата, която в последния момент 
снема обвиненията. Наложена му е 
само глоба. Само няколко месеца по-
късно - на 16 август 2010 г., Йорго напа-
да журналист, който е трябвало да пише 
репортаж от Катуница. Заедно със свои 
бабаити пленяват репортера в един от 
палатите и го заставят да изтрие всички 
снимки. Заплашва го: “Кой си ти? Кой ти 
е разрешил да снимаш? Майка ти ще е..! 
Ще те изкормя! Ще те убия!” Отново е 
образувано дело, защото става публи-
чен скандал. Районният съд в Асенов-
град, който вече веднъж го е оправдал, 
сега пък го осъжда на 1 година условно. 
Миналата събота, в почивен ден, проку-
ратурата изведнъж се присети за тези 
случаи и подадените покрай тях жалби 
и повдигна ново обвинение на Йорго за 
заплаха с убийство. Обявиха го дори за 
общодържавно издирване. В неделя ве-
чер той се предаде сам и бе арестуван.

След като дни  наред 
остана бездейна към 
случващото се в Катуни-
ца, а сетне и из цялата 
страна, властта в Бълга-
рия се задейства и само 

за броени часове във вторник миналата 
седмица направи онова, което хората 
в селото са очаквали от нея с години. 
Прокуратурата изведнъж намери 
няколко причини да арестува ромския 
Цар Киро (Кирил Рашков), заради кого-
то избухнаха размириците в България. 
Всички до една се оказаха отлежаващи 
сигнали, по които не е работено. Първо-
начално той бе обвинен за заплаха с 
убийство въз основа на жалба от 23 сеп-
тември - деня, в който в Катуница дейст-
вително бе извършено такова. Сигналът 
срещу Рашков е бил подаден 4 часа 
преди убийството на младежа Ангел 
Петров, възпламенило селото. Имало е 
и обаждане на телефон 112, признаха 
от МВР. Жалбата е от Веселин Христов, 
жител на селото. В нея той твърди, че 
Рашков най-редовно “през последните 
пет-шест години” е отправял закани да 
убие трима души, сред които и майката 
на убития Ангел Петров - Иванка. Това 
засягало и самия Христов, тъй като 
съпругата му е настойница на загина-
лия Ангел. Само по това повдигнато 
обвинение Цар Киро може да получи 
до 6 години лишаване от свобода. Това 
донякъде поуспокои националистиче-
ски настроените младежи и футболни 
агитки, които бяха 

гръбнакът на 
протестите в 

България
но не съвсем. Бяха изразени опа-

сения, че съдът лесно ще оправдае 
ромския лидер, ако обвинението се 
крепи само на твърденията на един 
човек. Още повече че престъплението 
е подсъдно на малкия районен съд в 
Асеновград.

Ден по-късно главният секретар на 
МВР Калин Георгиев съобщи, че са връ-
чени уведомления за ревизии на 15 фи-
зически лица и пет фирми, свързани с 
Цар Киро. Наложени са им ограничения 
и са запорирани техни сметки и имуще-
ства. В четвъртък се намеси и тежката 
артилерия – прокуратурата. Окръжните 
обвинители в Пловдив образуваха дело 
срещу Рашков за “укриване на данъци 
в особено големи размери за периода 

Божидар Божков
bojkov@bg-voice.com

след подпалването на бившия партиен дом на БКП в средата на 90-те, палежите в 
имотите на цар Киро са първите подобни масови ексцесии в страната

Цар Киро

Внукът Йорго





8

BG VOICE www.BG-VOICE.com

държавата на 
първо място

в света по липса на свобода, тъй като дру-
гата известна страна на тиранията – Се-
верна Корея, все пак има действащ, макар 
и марионетен парламент, чиито депутати 
минават през контролирани от властта 
избори. Причината правата на човека в 
Саудитска Арабия да остават встрани от 
прожекторите 
за разлика 
от ситуаци-
ята в КНДР е 
наличието там 
на огромни на-
ходища петрол 
и провежда-
ната от краля 
политика на 
тесен съюз със 
САЩ. 

„Решихме 
да включим 
жените като 
членове на 
Консултативния съвет по изборите от 
началото на следващия мандат, понеже 
отказваме да ги маргинализираме във 
всички роли, отредени им от Корана”, 
заяви кралят в реч, излъчвана по телеви-
зията.

Консултативният съвет (Шура) е 
150-членен съвещателен орган, назнача-
ван от Абдула за срок от четири години. 
„Жените ще могат да се кандидатират 
за общинските избори и дори ще имат 
право да гласуват”, допълни 87-годишният 
монарх. 

Активисти за човешки права от САЩ 
и Западна Европа отдавна се опитват да 
обърнат вниманието на обществеността 
към

тежкото положение
в което са принудени да живеят милиони 
жени в Саудитска Арабия. В действи-
телност те нямат почти никакви права. 
Допреди десет години държавата не ги 
таксуваше и като нейни граждани, тъй 
като отказваше да им издава паспорти. 
Имената на жените можеха да бъдат впис-
вани само в паспортите на бащите или 
съпрузите им. По този начин те нямаха 
право да излизат сами навън от дома си, 

Най-жестоката диктатура в света отпусна 
прашинка свобода за жените си

сърбия отново дразни Европа – 
забрани гей парада

Сърбия реши да забрани 
официално провеждането 
на гей парад в столица-
та Белград, насрочен за 

миналата неделя, само седмица, след 
като властите го бяха позволили. Това 
предизвика протести на правоза-
щитни организации от света, както и 
реакция на няколко посолства, чиито 
дипломати дадоха морална подкрепа 
за проявата. Министърът на вътреш-
ните работи Ивица Дачич се опита да 
се оправдае, че държавата всъщност 
не е забранила гей парада, а всички 
събирания в неделя, заради “застра-
шената сигурност на гражданите и 
имуществото”. “Може би тази неделя, 
както казва “Амнести интернешънъл”, 
да е била черен ден за човешките 
права, но беше прекрасен ден за 
белградчани. Тук никой не е забранил 
гей парада, бяха забранени всички 
събирания, защото сигурността бе 
под заплаха. Смятам, че решението 
беше подкрепено от по-голямата 
част от гражданите”, обяви Дачич. Той 
призна, че Сърбия е била подложена 
на натиск да не притиска малцинства-
та си, включително и сексуалните, 
но “въпросът за гей парада е наш 
вътрешен проблем”. “Ако не можем 
да кажем „не” заради Косово, за гей 
парада можем”, добави Дачич. 

Решението на сръбските власти 
показва, че страната не е успяла да 
гарантира правото на закона, реагира 

обаче докладчикът на Европейския 
парламент за Сърбия Желко Качин, 
цитиран от агенция Франс прес. Той 
настоя, че единственият начин да се 
възстанови доверието на сръбските 
граждани в управляващите е като 
се направи всичко възможно да се 
неутрализира влиянието на десните 
националистически организации.

По време на гей парада миналата 
година бяха ранени над 100 полицаи, 
а десетки крайнодесни активисти 
бяха арестувани за насилие. Проти-
вниците на парада, обединени от две 
ксенофобски и неофашистки органи-
зации, както и от православната църк-
ва, атакуваха офисите на партиите от 
управляващата коалиция, подпалиха 
централата на Демократическата 
партия на президента Борис Тадич и 
предизвикаха хаос из цял Белград. 
Тази неделя същите организации 
смятаха да организират молитвено 
шествие паралелно с гей парада.

Най-жестоката диктатура 
в света – Саудитска Ара-
бия, отпусна миналата 
седмица мъничко хват-
ката над част от населе-
нието си. Жените в това 

консервативно мюсюлманско кралство 
получиха право да гласуват в единствени-
те, провеждани там избори – общинските, 
на които по принцип нищо не се избира. 
Кандидатите им са лично одобрявани от 

монарха крал Абдула и се състезават сами 
със себе си. “Важното съобщение” за же-
ните бе обявено от краля, който управля-
ва страната като пълновластен диктатор – 
само той има право да измисля закони, да 
ги приема и да контролира спазването им, 
както и да назначава правителство, което 
се отчита единствено на него. Партиите в 
Саудитска Арабия са забранени, парла-
мент никога не е имало, както и свобода 
на словото. Това издига

Почти като на война: неофашисти мерят сили с 
полицията, опитвайки се да се доберат до гей 
парада в Белград миналата година

саудитска Арабия отглежда жените си като стадо животни

защото рискуваха да бъдат арестувани и 
осъдени по бързата процедура на бой с 
камшик, както повеляват законите в крал-
ството. В началото на новия век Абдула 
все пак въведе паспорти и за тях, но това 
не промени почти нищо. Законът продъл-
жава и днес да им забранява да пътуват, 
работят или да се подлагат на медицински 
операции без одобрението на роднини 
мъже. Абсолютно им е забранено да 
шофират кола!

Правото на глас обаче няма да получат 
автоматично. То ще влезе в сила едва след 
общинските избори, които се проведоха 
в началото на тази седмица и при които 
жените отново няма да могат да избират. 
“Все пак това решение на краля е про-
мяна в културата, която бележи нова ера 

в консер-
вативното 
ислямско 
кралство”, 
писа в реда-
кционен 
коментар 
британски-
ят в. „Гарди-
ън”. “Крал 
Абдула се 
опитва да 
прокара 
„пред-
пазлива 
реформа” 

във фундаменталистката страна, в която 
жените нямат граждански свободи или 
каквато и да било обществена роля”, 
заключава изданието. Вестникът обаче 
изтъква, че

основният 
аргумент

на Абдула бил не загриженост за правата 
на жените, а изследване на мюсюлман-
ската история, която той поръчал, което 
установило, че “жените са способни да 
мислят рационално и да взимат решения”,  
отбелязва в. „Телеграф”.

На фона на революциите в арабския 
свят, основното искане в които бе за 
повече свобода, Саудитска Арабия се 
очертава като тъмен остров. Там кината са 
забранени, както и всякакъв вид музика, 
дори симфоничната. Балетът се смята за 
богохулство и също е забранен. По трите 
държавни тв канала се излъчват обаче 
мачове на живо, но с 15-секундно закъсне-
ние. Ако камерата покаже отблизо футбол-
ни фенки или изобщо жени по трибуните, 
съответният режисьор има време, за да ги 
замести с предварително записани кадри, 
на които се виждат само мъже.
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Убийството на Лора и 
Андрю в Атланта

ОТМЪЩЕНИЕ или ЗА ПАРИ?

В съдебна зала 5400 на 
съда на Коб каунти в 
Мариета, Джорджия,  
Георги Николов си води 
подробни бележки на 
жълт лигъл пад. Той шеп-

не в ухото на баща си Никола превод 
на това, което казват свидетелите по 
делото за убийството на Лора – тяхната 
сестра и дъщеря. Българската студентка 
беше застреляна преди повече от 7 
години заедно с приятеля си Дейвид 
Андрю Робъртсън  в кухнята на тяхната 
къща.

От другата страна на залата – точно 
срещу Николови е... 32-годишният Джо-
шуа Дракър – мъжът, натиснал спусъка 
на 5 април 2004 г. Видимо напълнял 
след ареста си преди 7 години, той е 
активен по време на процеса – води си 
записки, задава въпроси на адвокатите 
си. За никого в залата не съществу-
ва съмнение дали той е убил Лора и 
Андрю. Дракър признава това първо 
на баща си, след това пред полицията. 
Случките от онзи ден са потвърдени и 

от разказа на съучастничката му Мели-
са Макреър.

В съдебната зала се питат „защо”. 
Отговорът на този въпрос може да се 
окаже разликата между живот и смърт 
за Дракър, тъй като прокуратурата 
поиска за него

най-тежкото 
наказание – 

смъртоносна 
инжекция

 Обвинителите твърдят, че това е 
било преднамерено, добре планирано 
убийство за пари. 

В четвъртък обаче адвокатът на 
Дракър Джими Бери даде съвсем 
друго обяснение за изстрелите. Според 
неговата реч в началото на процеса 
Дракър натиснал спусъка в импулсивно 
отмъщение, изпълнен от чувство за 
вина към неговата сестра, която е инва-
лид след свръхдоза наркотици. „Той се 
чувствал виновен, защото не е бил до 
нея, до сестра си, която толкова много 
обича”, заяви адвокатът пред съдебните 
заседатели. Според Бери приятелят 
на Лора – Андрю, дал наркотиците на 
сестрата на Дракър, с които тя злоупо-
требила. 

Съдебните заседатели видяха запис 
от признание на Дракър пред поли-
цията, в което той признава, че е убил 
Андрю Робъртсън в лична вендета 
срещу него, защото той дал потенци-

ално смъртоносен коктейл 
с наркотици на сестра му. Тя 
искала да се самоубие, след 
като нейното бебе починало.

В петък стриптийзьорката 
от клуба „Пинк пони” в Атлан-
та  Дженифър Карлтън разка-
за пред съда, че часове след 
двойното убийство Джошуа 
Дракър бил в заведението и 
пръскал пари. В един момент 
той започнал да разказва 
за семейните си проблеми. 
Дракар й казал, че неговата 
сестра била като „зеленчук” в 
болница и според него 

мъжът, който 
й продал 

наркотиците, 
заслужавал да 

умре
 и попитал танцьорката дали е съ-

гласна. 
„Аз казах не. Не е негова вината, че 

сестра ти е предозирала”, каза пред 
съда Карлтън. „Аз му казах, че ако той 
е знал, че тя ще предозира, вероятно е 
нямало да й продаде наркотиците.”

Прокуратурата категорично от-
хръля версията на защита с мотива, че 
инцидентът със сестрата на Дракър 
се е случил повече от година преди 
стрелбата. „Внезапно, неудържимо след 
14 месеца...? Не! Това е преднамерено, 
умишлено убийство”, заяви пред съдеб-
ните заседатели прокурорът Ан Херис. 
В различни показания на свидетели тя 
обрисува Дракър като буен, яростен 
мъж, който постоянно отпарявал зака-
ни за убийство.

Стриптийзьорката разказа, че той я 
грабнал за ръката и заплашил, че ще 
я убие,  защото тя отказала да изпие 
купените от него питиета. Охраната на 
„Пинк пони” го изхвърлила.

Подобни истории разказва и Мелиса 
Макреър – жената, която вече беше 
осъдена като съучастник в двойното 
убийство на Лора и Андрю. В продълже-
ние на два дена тя разказва за часовете 
преди и след  престъплението, на което 
тя станала свидетел.  Според нейните 
показания Джошуа бил ядосан на негов 
приятел, който откраднал CD плеъра от 
камиона му, и заплашвал, че ще го убие.

Той размахвал пистолета си пред Ме-
лиса и в деня на убийството й казал: 

„Ще видиш някой 
да умре тази вечер 

или ще те убия”
Тя помислила, че Дракър говори 

за приятеля, откраднал плеъра, но 

часове по-късно се оказали в къщата 
на Лора и Андрю в Мариета, за да 
вземат наркотици. През 2004 г. Ме-
лиса била едва на 20 г., наркоманка и 
работела като стриптийзьорка. 

Според показанията й те постояли 
няколко минути на масата в кухнята 
заедно с Лора и Андрю, след което 
Дракър поискал марихуана. Двамата 
мъже станали от масата и тя не мо-
жела да ги види. Тогава чула изстрел. 
Обърнала се видяла как Андрю се 
свлича на земята.

В този момент Лора скочила от сто-
ла и скочила върху Дракър, удрайки 
го с юмруци, и крещяла: „Не, не, не, ти 
го уби”, разказа Макреър.

„И тогава той застреля Лора, каза 
Макреър през сълзи. Тя падна, 
подпирайки се на колене и ръце. Тя 
започна да повръща кръва и да си 
бърше устата. Аз избягах от стаята.”

Преводачката на бащата на Лора 
шептеше в ухото показанията на 
Макреър, той плачеше,  слушайки 
описанието на смъртта на неговата 
дъщеря. 

След стрелбата двамата взели би-
жута, мобилни телефони и портфейла 
на Андрю, разказа Мелиса. Двамата 
се отдали на наркотици и обиколки 
по заведенията. Вечерта Дракър оти-
шъл в стриптийз бар, където според 
Мелиса похарчил 1500 долара. Той 
смятал, че полицията няма да открие 
телата поне месец. Властите обаче  
арестуваха двамата още на следва-
щия ден.

Когато прокурорката попита Мак-
реър защо не е избягала и не се оба-
дила на полицията, тя каза, че била 
уплашена. „Не исках да ме нарани”, 
каза тя. След убийствата тя минала 
програма за наркомани, завършила 
колеж и сега учи за медицинска сес-
тра. Във вторник следобед защитата 
започна кръстосания разпит.

Делото ще продължи поне още две 
седмици с показанията на свидетели-
те от двете страни. След това журито 
от 12 мъже и жени ще трябва да реши 
дали Джошуа Дракър е виновен и по 
кои обвинения и дали препоръчва 
смъртната присъда.

Ясен дараков
yasen@bg-voice.com

Джошуа Дракър аткивно обсъжда случващото се в процеса 
срещу него с адвокатите си
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снимка на трупа на 
Майкъл Джексън 
шокира света
Минути след смъртта на Краля на попа 
личният му доктор искал да укрива 
доказателства

Кадър на мъртвото тяло 
на Майкъл Джексън 
шокира присъстващите 
по време на процеса 
срещу личния му лекар 
д-р Конрад Мъри и оби-

коли за броени секунди целия свят. За 
началото на съдебното дело BG VOICE 
писа в миналия брой. Още в самото 
начало прокурорите предоставиха 
пред съдебните заседатели шокира-
щата снимка на трупа на Краля на попа 
върху носилка. Зрителите в залата в 
Лос Анджелис бяха принудени да чуят 
и не по-малко фрапиращ аудиозапис, в 
който Майкъл Джексън халюцинира за 
любовта на почитателите си. 

„Искам, като ме чуят, хората да казват, 
че никога не са чували нещо подобно, 
че съм най-великият, че няма друг като 
мен”, шепне почти в несвяст звездата, 
като думите му са толкова завалени, че 
почти не се разбират. 

На заседанието стана ясно и че 
количеството успокоителни лоразепам, 
които той е взел, e толкова сериозно, 
че по принцип се предписва 
не на един, а на цели 5 души. 
Именно комбинацията между 
него и предписания от д-р 
Мъри пропофол се е оказала 
фатална и буквално

за секунди 
е убила 
Майкъл

Джексън. Ако процесът, 
който се очаква да трае мал-
ко повече от месец, завърши 
с присъдата „виновен”, освен 
че ще изгуби лекарските 
си права, д-р Конрад Мъри ще влезе 
в затвора за срок от четири години, 
коментира радио “Гласът на Америка”.

Защитата на личния лекар на Майкъл 
Джексън твърди, че певецът сам е 
причинил смъртта си; обвинението об-
винява лекаря в небрежност и неадек-
ватни действия. Това са тезите, които 
бяха представени в първите заседания. 
Според прокурора лекарят е отгово-
рен за смъртта на певеца, тъй като е 

допуснал той да използва потенциално 
смъртоносното лекарство, без да вземе 
необходимите предпазни мерки. Д-р 
Мъри е обвинен също, че не е действал 
ефикасно и не е направил необходимо-
то за спасяването на Джексън, когато 
го е заварил в безсъзнание. “Позвъни 
ми незабавно!” Това четирисекундно 
съобщение той е оставил на гласовата 
поща на личния асистент на Майкъл в 
минутите след като го е заварил безди-
ханен. Две минути по-късно асистентът 
Майкъл Уилямс върнал обаждането и 
разбрал, че докторът е в паника: “Той 
ме помоли да отида незабавно. Когато 
попитах какво се случва, той ми каза да 
взема със себе си всички, които наме-

ря.” Уилямс веднага 
позвънил на шефа 
на личната охрана 
на Майкъл Фахим 
Мохамед. “Аз видях 
до леглото д-р 
Мъри. Попитах го 
какво се е случило. 
Той ми каза: Лоши 
неща. Тогава се заг-
ледах в лицето на 
г-н Джексън. Очите 
и устата му бяха 
широко отворени”, 
разказа пред съда 
Мохамед. След 
това, за негов ужас 
чул, че в коридора 
плачат децата на 
Джексън – Парис и 

Принс: “Парис ридаеше, приклекнала на 
земята, а Принс изглеждаше потресен.”

Защитата твърди, че

Джексън сам е 
взел пропофол

опитвайки се да се пребори с хронич-
ното си безсъние - при това след като 

докторът бил излязъл от стаята. Адво-
катът на д-р Мъри заяви, че сутринта в 
деня на смъртта си Майкъл Джексън е 
взел няколко таблетки лоразепам, кои-
то били достатъчни да приспят шестима 
души. По-късно певецът сам приел и 
пропофола, който веднага го убил.

Медиците, опитали се да съживят 
Майкъл Джексън в болница в Лос Ан-
джелис, заявиха, че Конрад Мъри не им 
е казал, че е дал на певеца пропофол 

като помощно средство за заспиване. 
Те свидетелстваха на заседанието този 
понеделник. Лекар от спешния екип 
заяви: “Джексън вече беше починал, ко-
гато бе докаран в медицински център в 
Лос Анджелис на 25 юни 2009 г. Въпре-
ки това бяха направени продъл-
жителни опити за съживяването 
му, преди той да бъде обявен за 
мъртъв.” Мъри им казал, че е дал 
на Джексън само успокоителното 
лоразепам. 

Охранителните камери в бол-
ницата са фиксирали момента, 
в който д-р Мъри се опитва да съ-
живи сърцето на единствения си 
пациент с помощта на електро-
шок. В един момент докторът се 
обърнал към асистента и настоял 
да го върне обратно в имението 
на Джексън, което изглеждало 
странно на фона на случващото 
се. “Той ми каза, че в една от стаите, май 
спалнята, бил оставил някакъв крем и 

не искал странични хора да го намират”, 
разказа при разпита асистент Уилямс.  

Както вече е известно, прокуратурата 
разполага с признания на д-р Мъри, 
направени пред полицаи два дни след 
смъртта на певеца, че му е дал 25 мг 

пропофол като помощ за заспиване в 
деня на смъртта му.

Бившата бавачка на трите деца на Майкъл Джексън Грейс Руарамба разказа в 
залата, че редовно правела промивки на стомаха на певеца, за да го освободи 
от отровните лекарства. Руарамба навлезе и в по-пикантни подробности от 
живота на звездата - Джексън понякога скривал парите си в черни торби за 
боклук или под килима в имението си в Лос Анджелис

с появата на този кадър в съдебната зала делото даде заявка за най-скандализиращият процес в сАЩ в 
последните месеци

Д-р Мъри слуша обвинението в сградата на Върховния съд в 
Лос Анджелис

Шерилин Ли, бивша медицинска сестра, която се е грижела 
за Джексън: “В последните месеци преди смъртта му той ме 
молеше да му давам дипривен (другото название на пропофола 
– бел. ред.). Аз имам 20-годишен стаж и за нищо на света не бих 
изпълнила подобна молба. Отказах му.”
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Джавед Хамим, шеф-
редактор на корес-
пондентите в първата 
частна информационна 
агенция в Афганистан 
“Паджхук Афган нюз”, 

нервно набира различни номера от 
мобилния телефон с лявата си ръка, 
докато с дясната се опитва да рови в 
новинарските сайтове. “Преди около 
час атентатори самоубийци са атаку-
вали правителствени сгради в Урузган. 
Нашият репортер е на мястото”, казва 
лаконично.

“На мястото, вече?”, впечатлена съм 
аз.

“Там му е офисът, в сградата на ради-
ото и телевизията. Но не отговаря на 
нито един от трите си мобилни теле-
фона. Пратил е есемес на брат си, че се 
крие и смъртта е наоколо.”

“О, слава Богу, значи е жив! Слушай, 
продължавай да му звъниш и запиши 
всичко, всички подробности, които 
може да ти разкаже. Пиши дописката от 
първо лице!”, редакторът у мен също

включва на режим 
адреналин

Около час по-късно го виждам с 

ЛиЛиЯ ПоПова
в. “Труд”,

специално за BG VOICE

ЛИЛИя ПОПОвА е заместник главен редактор на сп. “Жената днес”, ра-
ботила е и във вестниците “Сега” и “24 часа”. За Кабул заминава за първи 
път в края на 2002 г. През 2004 и 2005 г. е ментор по журналистика в то-
ку-що създадената първа частна информационна агенция “Паджхук Аф-
ган нюз”. През 2010 и 2011 г. отново работи дистанционно с агенцията, 
пътува два пъти до Кабул. От този брой BG VOICE започва публикуването 
на поредица репортажи от първо лице, в които Лилия Попова разказва 
за тази толкова далечна, странна и опасна страна – такава, каквато тя я 
видя със собствените си очи. 
“Много е лесно да напишеш репортаж, ако прекараш 5 дни на едно мяс-
то. Трудното идва, когато трябва да разкажеш за място, което е вля-
зло в сърцето ти, и за хора, които са ти приятели и си прекарал дълги 
часове в разговори с тях. Колкото повече научаваш, толкова повече 
осъзнаваш, че има още много неща, които не знаеш и не разбираш. 
Затова не приемайте нищо за обективно - това е едно субективно 
четиво, Кабул през моите очи и моето сърце”, казва Лили.

Разстрелът на репортера

изопнато лице. “Мъртъв е. Брат му се 
обади!” Вторият есемес на Ахмад Омаид 
Хвалпак, 20-ина минути след първия, 
гласял: “Молете се за мен, ако умра.” 

28 юли т.г. Кола бомба и атентатори 
самоубийци атакуват три сгради в 
Тирин Кот, Урузган. Загиват 22 души, 
предимно цивилни. Ахмад е надупчен с 
11 куршума. Опитал се е да се скрие от 

смъртта в банята, 
но тя го намира 
там. Стена е била 
отнесена от взрив, 
но тялото е без 
следи от прах. 
Край репортера 
лежат окървавени 
двете му журна-
листически карти 
- на “Паджхук” и 
на сътрудник на 
Би Би Си. Брат му 
Джавед е убеден, 
че Ахмад е наме-
рил смъртта си от 
“приятелски” огън 

- след атаката полицаи и чужди вой-
ници от ИСАФ нахлуват в сградата да 
търсят атентатори (това бе потвърдено 
преди няколко седмици в официално 
изявление на ИСАФ, които поднесоха и 
съболезнования на близките му – бел. 
ред.). А Ахмад може би се е опитвал да 
се идентифицира като един от “наши-
те”...

“Когато стигнах на мястото да взема 
тялото, преводачите на чуждите войни-
ци шушукаха, че лицето му приличало 
на арабско, а други казаха, че изглеж-
дал като пакистанец”, казва Джавед. 
Според него

войниците са 
объркали Ахмад
с някой от атентаторите. Една от 

уликите е, че между първия и втория 
есемес има повече от 20 минути. В баня-
та около него са открити куршуми от 
американска картечница M60.

Само Аллах знае дали талибаните, 
“Ал Кайда” или ИСАФ са сложили край 
на 24-годишния живот на Ахмад Омаид 
Хвалпак, който месец по-рано бе станал 
баща. Видях американката Лиза, която 
преди 7 години създаде Pajhwok (днес 
независима и управлявана от афганис-
танци агенция), да плаче безутешно 
за смъртта на репортера. Бе дошла за 
малко (както и аз) в Кабул и точно се 
връщаше от поредна среща с фактори 
от “международната общност” в Афга-
нистан, където на пауърпойнт презен-
тации представяли позитивния ефект от 
донорските пари и усилия в страната. 
Няма да я цитирам.

Прочетох и последната дописка на 
Ахмад - интервю със заловен в Урузган 
потенциален атентатор самоубиец. 
Объркано момче от пущунските племе-
на във Вазиристан (Пакистан), избягало 
от вкъщи, защото се скарало с брат 
си. Присъединило се към талибаните, 
които го отвели в къща, където молли 
започнали да му проповядват ползите 
от джихада. Саифулла твърди, че само 
два дни по-късно вече бил убеден в 
нуждата от свещената война. Моллите 
казвали, че американците са окупирали 

Кралският дворец „Дарул Аман“, построен през 1920 г., още носи следите 
от муджахидинските битки по време на гражданската война, последвала 
изтеглянето на съветските войски. Има планове за възстановяването му, но все 
още само на хартия. 

снимки: авторката
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сАЩ премахнаха 
поредния лидер на 
“Ал Кайда”
Роденият в САЩ радикален ислямист и смятан за лидер на „Ал Кайда“ 

на Арабския полуостров” Ануар ал Аулаки е бил убит в Йемен, съоб-
щи йеменското министерство на отбраната, цитирано от Би Би Си. В 
съобщението се посочва, че Аулаки е бил убит в кола заедно с няколко 

от приближените му. САЩ наричат Аулаки „глобален терорист” заради предпо-
лагаемата му роля в няколко теро-
ристични нападе- ния. Твърди се, че 
президентът Барак Обама лично е 
наредил Аулаки да бъде ликвидиран.

Източници от местни племена, 
цитирани от аген- ция Франс прес, 
твърдят, че Аулаки е бил убит от 
въздушен удар в източната провин-
ция Мариб, където се смята, че е 
базирана „Ал Кай- да“ на Арабския 
полуостров”. Не е било пояснено 
дали Аулаки е за- гинал от йеменски 
удар или точкова бомбардировка от 
американски без- пилотен самолет.

Докато живее в САЩ, Аулаки е бил 
имам в джамията в Сан Диего през 
90-те години на миналия век. 
Проповедите му са били посещавани от двама от атентаторите на 11   септември 
– Халид ал Мизар и Науаф ал Хазми. Смята се, че Аулаки е вдъхновил атентатора 
във Форт Худ, опита за взривяване на самолет на Коледа 2009 г. и неуспешния 
опит за бомба на „Таймс скуеър” в Ню Йорк.

През ноември 2010 г. Аулаки, 40-годишен баща на пет деца, публикува об-
ръщение в интернет, в което призовава за убийството на американци, защото 
те били от „партията на дявола”. „Не се съветвайте с никого за убийството на 
американци. Убийството на дявола няма нужда от религиозно предписание”, се 
заканва Ануар ал Аулаки.

Ануар ал Аулаки

Афганистан и срещу тях трябва да се 
води джихад.

Саифулла е убеден, че са слагали 
нещо в храната му, което е повлияло на 
мозъка му и той вярвал, че съдбата му е 
да бъде атентатор самоубиец. С още 14 
други младежи проникнали в Тиринкот 
и в продължение на два месеца търсели 
подходящи цели. Явно моллата, който 
ги ръководел, не бил много решителен, 
и накрая ги арестували, без да изпълнят 
мисията си...

Положението в Афганистан се влоша-
ва - чух го от много и различни, но все 
умни хора. Повечето не виждат поло-
жителен сценарий за страната, особено 
след 2014 г., когато чуждите войски ще 
си тръгнат. Опасяват се от нова граж-
данска война. Това е като дежа вю –

руснаците си 
тръгват

и вместо мир страната е вкарана в 
най-жестоката и кървава гражданска 
война, която всъщност разрушава 
Афганистан. Бившите муджахидини, бо-
рили се заедно срещу “безбожниците” 
от СССР, се изправят един срещу друг 
за територии и наркопазар. Което не е 
толкова странно в държава, която ни-
кога не е имала силна централна власт 
и в която решенията на племенните и 
етническите лидери по места често са 
по-силни от тези на Кабул.

Сега много муджахидински лидери са 
прикоткани в централната власт въпре-

ки кървавото си минало, но продължа-
ват да имат огромно влияние и военни 
отряди. Когато през 2002 г. за първи път 
се разхождах из Кабул, често ми разказ-

ваха: ето на този хълм бяха войските на 
еди-кого си и обстрелваха позициите 
на еди-кого си на другия хълм. А по 
средата - призрачни, разрушени сгради, 
зловещо стърчащи отломки... Започнах 
да разбирам защо талибаните, които 
след това се превърнаха в символ на 
злото, са били посрещнати като спаси-
тели, които въвеждат ред и законност.

Днес, 10 години след “прогонването” 
на талибаните, части от Кабул изглеж-
дат наистина различно. Голяма част 
от разрушените сгради са изчезнали. 
Мнозина, свикнали с обичайните 
кадри на схлупени къщи от кал, биха 
се изненадали от никнещите като гъби 
сватбени зали с лъскави стъклени 
фасади, моловете, къщите с размери на 
гимназии и целите нови комплекси от 
блокове. Разбира се, бедните квартали 
с къщи от глина, без улици, водопрово-
ди и канализация, където се налага да 
носиш вода от кладенци отдалеч, си съ-
ществуват и още дълго ще ги има. Част 
от улиците в центъра са добре асфалти-
рани, но току завиваш по такава, която 
никога не се е срещала с паваж.

Канавките са все 
още открити

а прахта, разнасяна през ветровития 
сезон, със сигурност съдържа неща, 
които не искате да поглъщате...

Преди няколко години сред средно 
заможните бе престижно да живеят в 
останалите от съветско време панелни 

апартаменти, докато сега 
на мода са новите компле-
кси. Цените там обаче са 
галактически за повечето 
местни - апартамент с 3-4 
спални струва между 100 
и 150 хиляди долара. И се 
покачват - собственик на 
нов апартамент ми каза, 
че през 2004 г. е платил 
на зелено 45 000 долара, 
а сега може да го продаде 
за 150 000. Покачват се и 
заради ръста на населе-
нието в столицата - от 
няколкостотин хиляди по 
талибанско време днес 

по различни данни тук живеят над 3 
млн. души. Идват, за да търсят работа и 
сигурност.

Като попиташ кои са инвеститорите 

във всички тези строежи, без колебание 
ти казват, че ей това там е на някой от 
братята на Карзай и еди-кой си депутат, 
другото - на министър, трето - на банка, 
четвърто - на муджахидин... Може би 
слухове, а може би   истина. А ей там, в 
този мол и офис сграда, били вложени 
част от откраднатите стотици милиони 
от Кабул банк (брат на президента, 
Махмуд Карзай, е акционер), докато 
другите са инвестирани за по-сигурно 
в Дубай. Кризата с Кабул банк едва не 
доведе до скъсване на отношенията 

на Афганистан с МВФ. “Всичко ново, 
което виждаш, не е от особена полза 
за икономиката и развитието, не са ин-
вестиции, които създават траен растеж, 
животът на хората не се променя към 
добро”, казва ми Башир Ахмад, журна-
лист, и саркастично добавя, че сватбите 
са най-големият бизнес в тази държава. 
Затова и на всеки ъгъл никнат сватбени 
зали с размерите на университети...

Няма нищо по-скучно от афганистан-
ска сватба и по-безсмислено похарчени 
гигантски суми пари.

В бедните квартали по хълмовете на Кабул къщите са малки, улиците 
нямат паваж, водата се носи от кладенци отдалеч, но децата играят 
щастливо.
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Bank of America 
въвежка $5 такса 
дебитна карта
Защо банката може да се окаже 
големият печеливш въпреки 
клиентското недоволство

От началото на 2012 
г. удоволствието да 
ползвате дебитната си 
карта ще ви струва 5 
долара на месец, ако 
сте клиент на Bank 

of America. Най-голямата банка в САЩ 
въвежда таксата за всички, които полз-
ват картите за плащания, независимо 
дали изберете „дебит” или „кредит” на 
разплащателния терминал. Ако ползва-
те картата само за АТМ тегления такса 
няма да има. Някои премиум сметки 
също  ще се разминат с нея.

ВоА е първата голяма институция, 
която се решава на такава постъпка 
след като базираната в Атланта SunTrust 
въведе подобна такса, а няколко други 
тестват идеята в дадени пазари (Wells 
fargo и Chase).

Съобщението идва след като влезе 
в сила нов закон, който ограничава 

банките колко пари 
може да взимат от 
търговците всеки 
път когато получат 
плащане с карта. 
Досега средната 
такса, която те 
получаваха беше 
около 44 цента на 
транзакция, но сега максималната е 21. 

Социалните мрежи избухнаха от 
недоволни коментари на клиенти на 
Bank of America, които заплашиха, че се 
сменят институцията, която държи па-
рите им. 64% от запитаните американци 
в едно проучване на сайтът Bankrate.
com казват, че ще си потърсят  нова 
банка, ако тяхната им вдигне таксите за 
обслужване.

 Смяната на банка обаче не е толкова 
лесно – трябва да се отиде до физиче-
ски  клон, да се попълнят документи, 

да се поръчат нови чекове и карта. 
Истинското неудобство за хората ще 
бъде да сменят всички сметки, които се 
плащат автоматично през досегашния 
им акаунт.

Ето защо вероятно много от тях ще 
започнат да ползват кредитните си 
карти в опит да избегнат 5-доларовата 
такса. И това може да се окаже доста 
печелившо за BoA. В последните години 
хората започнаха повече да използват 
дебитните си карти. Сега банкерите 
всячески се опитват да променят това 

защото в дългосрочен план те могат да 
направят много повече пари от лихвите 
върху неизплатените баланси.

За да избегнете новата такса, която 
ще  ви излезе 60 долара на година, ще 
трябва или да имате някакъв вид пре-
миум сметка, в която да държите доста 
висок минимален баланс ($10-20 хил.) 
или да преминете към credit union. Те 
са нон-профит институции и вероятно 
скоро ще са единствените, които няма 
да имат такса за ползване на дебитните 
карти.
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ДПс: Ние ще решим кой 
да е държавен глава
Лидерът на ДПС Ахмед 

Доган се закани, че на 
президентските избо-
ри „ГЕРБ ще получат 

един огромен шамар, а може и 
нещо по- сериозно”.  “Силните 
личности в Движението за права 
и свободи ясно дадоха да се раз-
бере, че те ще решат кой да бъде 
новият президент на България”, 
каза Доган, цитиран от vesti.bg. 
Неговият заместник в партията 
Лютви Местан пък допълни, че 
движението ще държи козовете на втория тур. “Ние ще си кажем тежката дума 
на втори тур. За него ще имаме категорична и ясна позиция”, обеща Местан. По 
думите му най-малко 300 000 избиратели щели да гласуват срещу Росен Плевне-
лиев.

Според Местан в поведението на ГЕРБ и „Атака” прозира добре премислен 
сценарий. „Атака” гони дивиденти от напрежението в Катуница, правейки опити 
да се представи като опозиция. ГЕРБ пък има интерес това да се случи, за да 
използва електората на Сидеров на втори тур при вота за президент”, обобщава 
зам.-шефът на ДПС.

В Бостън, Детройт и Лас Вегас успяха 
в последния момент да съберат нуж-
ните 100 заявления за разкриването на 
пункт за гласуване.

Истинки подвиг обаче постигнаха 
в магазина на „Малинчо” в чикагското 
предградие Дес Плейнс, където бяха 
събрани над 1000 заявления, което е 
почти половината от всички, подадени 
в САЩ. Затова и там ще бъде една от 
секциите. Другата в Чикаго ще бъде в 
сградата на International Business Club 
на Belmont Ave. Мястото е избрано по 
препоръка на градския Борд на изби-
рателните комитети, който организира 
американските избори, обясни гене-
ралния консул Симеон Стоилов.

Това е  радикална промяна за 
най-големия български град извън 
България, където хората са свикнали 
да гласуват в една от двете църкви. 
Стоилов благодари на свещениците 
там за готовността и тази година да 
участват в организирането на избор-
ния процес въпреки натоварената 
програма с неделните училища, които 
се помещават там. „В същото време 
чух коментари, че на много други от 
вас църквите не са удобни, няма места 
за паркиране, стават големи опашки”, 

За първи път на избори опашки няма да се вият пред 
българските църкви в Чикаго

обяснява избора си на 
места Стоилов.

От консулството 
уточниха, че биха 
искали да има повече 
избирателни секции 
в района на Чикаго и 
предградията, но не е 
имало достатъчно за-
явления да се разкрият 
такива в предградия 
като Шилер парк, Роз-
монт и Норидж.

И в двете секции ще 
бъдат изградени ня-

колко тъмни стаички за гласуване, за 
да няма опашки, а местата разполагат с 
големи паркинги.

На 23 октомври, неделя, в САЩ 
ще може да гласуваме за президент 
измежду 18 кандидати. За да пуснете 
бюлетина, ви е нужен валиден българ-
ски документ за самоличност – лична 
карта или паспорт, или удостоверение 
от консулството, че сте подали молба 
за нов.

Последната информация за избори-
те може да намерите в нашата специ-
ална секция „Предизборна централа 
2011” на www.BG-VOICE.com.

 Атланта, Джорджия
 Атлантик сити, Ню Джърси
 Бостън, Масачузетс
 Брумол, Филаделфия
 Вашингтон, окръг Колумбия
 Дес Плейнс, Илинойс 
 Детройт, Мичиган
 Лас Вегас, Невада
 Лос Анджелис, Калифорния
 Ню Йорк
 Орландо, Флорида
 сейнт Питърсбърг, Флорида
  Форт Лодърдейл/Помпа-

но бийч, Флорида
 Чикаго, Илинойс
На www.BG-VOICE.com ще може 
да намерите пълен списък с 
точните адреси на секциите в 
сАЩ

Къде ще има секции:

Рекордно малко: 14 секции за изборите в сАЩ
За първи път в Чикаго няма да се гласува в църквите

Ниската 
заинтере-
суваност у 
българите 
в САЩ към 
предсто-

ящите президентски избори, 
съчетана с абсурдните техни-
чески изисквания на ЦИК за 
подаване на заявления, даде 
своя резултат и така тук ще 
бъдат разкрити най-малко 
избирателни секции от нова-
та ни история - 14. В Чикаго-
ланд, където живеят над  100 
хиляди българи, те ще бъдат 
само 2. За първи път във 
Ветровития град няма да има 
секции в църквите или консулството, 
точно както предвидихме и в миналия 
брой на BG VOICE.

http://www.BG-VOICE.com
http://www.BG-VOICE.com
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Меглена Кунева: Партиите не искат да 
се  знае от кого са даренията им
Гражданският кандидат прави американска кампания с малки дарения по 
интернет и кръстосва България с един автобус

BG VOICE постави няколко условия пред кандидатите за президент - 
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 чуж-
бина до кандидатите и че те се съгласиха на нашите условия. В мина-
лия брой ви представихме кандидата на ГЕРБ Росен Плевнелиев. 

Днес е ред на Меглена Кунева. Тя е първият български еврокомисар и първият 
комисар с ресор „Защита правата на потребителите” в Европейската комисия. Тя 
преговаряше с ЕС преди успешното ни приемане в съюза.

През 2008 г. Меглена Кунева е първата българка, получила наградата на 
“European Agenda” за комисар на годината и на изданието “European Voice” за евро-
пеец на годината.

Магистър е по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специа-
лизирала е в САЩ и Великобритания. Говори английски, френски и руски. Омъже-
на, с един син.

За вицепрезидент е избрала Любомир Христов. Той е доктор по икономика от 
УНСС, ChFC с повече от 30 години опит в публичния и в частния сектор. Връх в 
биографията му е позицията като съветник на изпълнителния директор на Светов-
ната банка във Вашингтон. Няколко години живее в САЩ, говори английски, руски, 
сръбски и хърватски.

Ясен дараков
yasen@bg-voice.com

ИнТеРвю на

Чувствате ли се като участник в 
надпревара с предизвестен край, 
защото такова усещане може да 
остане у човек, ако следи новините в 
България?

Да се попадне в медиите е много 
трудно. Те са платени. Всяко участие 
от тук до края ще бъде платено и тъй 
като аз не разполагам с държавните 
субсидии, които имат партиите, естест-
вено много по-рядко ще ме виждате 
в медиите. Но срещите ми с хората из 
страната вървят с голяма интензивност. 
Вероятно ще бъде по-тежко, но аз съм 
си избрала този път и не съжалявам.

Вие се опитвате да направите една 
кампания по подобие на американ-
ските – с голям брой, малки дарения 
по интернет, организация отдолу 
(т.нар. тук grassroots campaign), така 
както Барак Обама направи преди 
4-5 години. Има ли възможност в 
България за такъв тип кампания?

Ако погледнете структурата на моите 
дарения с какви суми участват хората, 
големите суми са много рядко. В момен-
та не мога да ви кажа дори има някой, 
който е дарил максимума от 10 хиляди 
– поне аз не знам да има такъв човек. 
Но обикновено даренията са около 
1500-2000 лв. максимум. Има много 
дарения от 50, 100, 200 лева. Има и от 10 
лева от един много беден край, какъвто 
е Мадан, Рудозем, но там имам много 
симпатизанти, хора, които се включиха, 
за да докажат, че и по този начин може. 

Нещо друго интересно е, че партиите 
се отказаха от дарения и използват 
само държавните субсидии вместо об-
ратното. Както се сещате, много повече 
пари идват от субсидии за партиите, 
отколкото могат да дойдат от дарения. 
Даренията от началото на кампанията 
се обявяват в сметната палата, така че, 
общо взето, поименно може да се раз-
бере кой е дарил и откъде. Партиите са 
уплашиха от това. Те не искат да знаят 
хората от кого получават даренията си. 
Това е доста симптоматично. Мен тези 
неща ме дразнят, те изяждат България, 
изяждат политическото. Оставят тери-
тория, крайно замърсена, инжектирана 
с отрова, само за партиите, а това не е 
хубаво за демокрацията. 

Party Problem
От вашите интервюта и което 

казвате оставам с впечатлението, че 
според вас един от най-сериозните 
проблеми в страната е този партиен 
модел, който е наложен през послед-
ните 20 години. Но и вие сте продукт 
на този партиен модел.

Аз имам своя политически опит, кой-
то е минал през партия, но това е много 
важно. Ако няма политически опит и 
ако изборите за държавен глава са пър-
вите, на които се явявам, честно казано, 
не бих посмяла. Трябва да си Вацлав 
Хавел, за да го направиш. В България 
в момента не мога да назова такава 
фигура, която да е с огромна човешка 
тежест, за да може без никакъв полити-
чески опит да скочи в това състезание.

Разбира се, партиите са много важни 
- без тях не може да има парламент, 

правителство, но когато става въпрос 
за един чист мажоритарен избор, ние 
правим нещо като дървено желязо. Хем 
има мажоритарен избор за личност, 
хем всъщност това не е точно личност, 
а избираш партия. Конституцията не 
случайно дала тази възможност за 
издигане на президент от инициативен 
комитет, т.е. директно – граждански 
кандидат. Аз няма да се уморя да доказ-
вам своята независимост. Започнах го 
с инициативен комитет, където може 
да видите хората с техните имена, 
дори с няколко думи защо са решили 
да ме подкрепят. Една голяма част от 
тези хора ме познават лично, от много 
отдавна. 

Втората стъпка за гарантиране на 
тази независимост беше изборът на 
вицепрезидент. Любомир Христов 
никога не се е занимавал с партии, по-
литика в този смисъл на думата. Това е 
доказателство и един коректив на един 
човек, свикнал да говори граждански, 
директно.

И третото е начинът, по който правя 
кампанията. Директно, с разговори с 
хората. Ние имаме две големи партии и 
независимо къде ни слагат различните 
социологически проучвания, сме в пър-

вата тройка, така че има смисъл от това. 
Ние сме един автобус, аз и Любо.

Казвате, че сте независим канди-
дат, но има много хора, които ще 
кажат: „Абе независима, независима, 
но тя е все пак една снаха на бившето 
Политбюро.” Как ще коментирате 
това?

Да го кажат. Ако имаше и най-ма-
лък знак аз някога да съм използвала 
положението на бащата на моя съпруг, 
тогава би имало смисъл да се каже това. 
Междувпрочем, аз съм сключила брак 
много след тази фаза в живота му. 

За мен е много отчетливо комунисти-
чески подход да се определя за кого да 
се ожениш. Моите родители, и по майка 

и по баща си, нямат дори и отдалечено 
свързан с партийно членство човек 
за разлика от много други демократи, 
които с без никакъв свян сега отиват 
в десни партии, забравяйки напълно 
миналото си. Но дори и тогава, когато 
съм се омъжвала през  1985 г., родите-
лите ми не са посмели да сложат като 
пречка пред  чувствата и решението ми 
някаква идейна чистота, защото са били 
истински демократи и знаят за какво 
става дума.

Никога не съм използвала каквато 
и да било привилегия преди 1989 г., а 
моят съпруг след 1989. Затова тази тема 
за мен е абсурдна и аз дълго време 
не разбирах какво искат да ми кажат. 
Човек се жени затова, защото обича – 
поне по мое време беше така. 

Вие казахте, че в България няма 
фигура, която да може да стане 
президент без политически опит и 
партиен гръб. Но има един кандидат, 
който е достатъчно голяма личност 
в България, на когото БсП разчита 
изключително много – това е номи-
нираният от тях за вицепрезидент 
стефан Данаилов. Не беше ли това 
ход от БсП директно срещу вас и 
вашата кампания, защото е на кантар 
кой да отиде на балотаж – вие или 
Ивайло Калфин?

Стефан Данаилов се е явявал на ди-
ректни избори много пъти. Той е бил и 
депутат на НС, бил е и министър. За мен 
е наистина тест явяването на директни 
избори. Аз съм се явявала на такива 
избори през 2001 г. и за мен е важно 
да видиш очите на хората, но не през 
лимузина, да усетиш и надеждата им, 
и гнева, и разочарованието им. Всичко 
това не може да те засегне.

Аз нямам нищо против да ходя на 
всеки спектакъл на Стефан Данаилов  - 
той е един чудесен български актьор. 
Но става въпрос за функциите му като 
вицепрезидент, които са свързани с оп-
ределени умения – българско граждан-
ство, помилване. За мен беше голяма 
изненада, че и той, и Росен Плевнелиев 
(ГЕРБ) публично казаха, че не искат да 
се включат в изборите и след това при-
еха. Т.е. партията има много силно влия-
ние върху техните решения и как после 
те ще бъдат независими. Как след това 
да кажат,  че ще осигурят единството на 
нацията, след като то минава през пар-
тия? За мен това е наистина вкарване 
във вените на политическата система 
и в тази президентска институция една 
бавна отрова. И в двете двойки (бел. 
авт. - на ГЕРБ и БСП ) вицепрезидентите 
изглеждат по-силни до степен, че на 
мене ми е жал. В БСП лидерите казват: 
„Хората ще гласуват за Ламбо, пък на-
края ще изберат Калфин.” Това е много 
унизително за президентската институ-
ция. Каква полза ще искаме от нея. При 
избора на г-н Плевнелиев и Маргарита 
Попова как може до 2 часа след като се 
обява в 3 или в 4 ч., да не знаеш дали 
ще бъдеш кандидат на партията си. 
Това е до такава степен незачитане на 
личността, че оставя трайни белези и 
следи върху институцията. Тук вече не 

Grassroots campaign: Кунева и Христов обикалят активно страната за срещи с избиратели понеже нямат 
държавни субсидии като партийните кандидати за медийни изяви
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става въпрос само за личното, за егото. 
Аз попитах Росен Плевнелиев дали 

е flip-flopper – термин, който в сАЩ 
се използва за политик, който си 
сменя позициите и вярванията. само 
преди 2 месеца той категорично от тв 
екрани обясняваше как няма никак-
во намерение да се кандидатира за 
президент, а днес вече е такъв. Как 
ще коментирате тази бърза смяна на 
позицията му? 

Поведението на г-н 

Борисов не оставя 
никакво съмнение 

кой е господарят
 Понеже г-н Плевнелиев е един 

приличен, коректен човек, на мен ми е 
жал за него. Както ми е жал и до голяма 
степен и за Стефан Данаилов. Той каза: 
„Оставете ме да играя. Аз имам още 
малко години пред себе си като актьор. 
Искам да играя, да уча студентите си, да 
правя филми, постановки.” Както Росен 
Плевнелиев казваше: „Искам да строя 
пътища.” И това е чудесно. Имала съм 
много пъти повод да го похваля и тук, и 
в Брюксел. Знаете ли, през 2005 г. аз бях 
поставена в подобна ситуация – тогава 
имаше президентски избори и от НДСВ 
и други места казваха, че аз мога да 
бъда успешен кандидат. Изключител-
но яростно се съпротивлявах, защото 
тогава вършех най-важното в живота 
си – тогава преговаряхме присъединя-
ването към Европейския съюз, знаех, че 
ще имаме тежки проблеми с ратифика-
цията, знаех и къде са и не исках нищо 
друго да правя. Точка, това е. Затова аз 
не мога да разбера поведение и затова 
ми е мъчно и за двамата.

сега пак имаме тежък проблем – 
само преди дни Шенген се отлага за 
пореден път. Този път по настояване 
на Финландия и Холандия с критики 
по отношение на съдебната система, 
която доскоро беше под ръковод-

ството на единия от кандидатите за 
вицепрезидент – Маргарита Попова 
от ГЕРБ. Вашия коментар като бивш 
еврокомисар?

Независимо какво ще се реши в края 
на октомври и правителството да се 
опита по някакви начини да лобира, да 
извива ръце и търси вратички, петното 
е сложено. И сега с тези събития в Ка-
туница няма как да попаднем в техния 
доклад освен с този случай и това е 
много лошо. Това е такъв удар, белег 
върху лицето на страната, който много 
трудно би зараснал. На всичкото отгоре 
се оказва, че Кирил Рашков е бил съ-
трудник на Държавна сигурност. Какво 

става, какво прави ДАНС в момента? 
Всъщност и премиерът, и президентът, 
и председателят на НС би трябвало да 
получават едни доклади от службите, 
за да знаят какво се случват в страната. 
Чета във вестниците днес, че Кирил 
Рашков е отговорен за контрабанда на 
наркотици. Защо изгонихме сътрудни-
ци на ДС само от Министерството на 
външните работи, а не ги изгонихме от 
МВР? Защо начело на много районни 
управления в страната има открито 
бивши служители на ДС. Значи въ-
трешните работи са по-малко важни от 
вътрешните и нас не ни интересуват. 
Ето ги плодовете.

Казвате, че изгонихме хората на 
Дс от МВнР от дипломацията, но 
това не е съвсем вярно. сегашният 
президент Георги Първанов отказва 
да отзове посланиците с агентурно 
минало. Вашата позиция за хората 
с картонче и тяхното място в поли-
тиката, дипломацията и в живота на 
страната?

Може да ги прибавите в журналисти-
ката с чиста съвест. Не бива така, особе-
но когато става въпрос за  дипломати. 
Аз тук се разграничавам и от г-н Пър-
ванов, и от г-н Калфин, защото смятам, 
че тази страница трябва да се затвори. 
Дали всички са поставени под общ 
знаменател, дали би могло по различен 
начин да се направи, това вече е разго-
вор в миналото. Предстои вероятно да 
се връщаме, да дискутираме, но нещата 
са решени и трябва да приключат. Но аз 
отново смятам, че има двоен стандарт 
– не може един стандарт за външното 
министерство, а друг за МВР. Мога да 
ви кажа, че хората продължават да 
изпитват клетъчен страх от ДС. А тя ни 
е тук, вътре в къщата, в полицейските 
управления, в журналистиката. За каква 
свобода говорим? 

Аз бих отзовала посланиците, както 
иска правителството. Пак казвам – не 
е хубаво да се слагат хората под един 
общ знаменател. Аз винаги съм била 

най-ужасена от политическата полиция, 
от доносниците, които отиват на една 
студентска бригада и сред приятели и 
след това доносничат за теб и това е 
най-омерзително, но това е друг, дълъг 
разговор. Но с тази страница трябва да 
се приключи.

случаят „Катуница”. Не се ли измес-
ти фокусът там на конфликт българи 
- цигани от това кои са хората, които 
покровителстват Цар Киро и още 
200-300 такива като него в цялата 
страна независимо от етническия им 
произход? Те са се сраснали с дър-
жавата и никой не ги пипа, защото 
доставят пари, гласове на партиите.

Точно така. Тези хора се сраснали с 
държавата, абсолютно недосегаеми, и 
хората не могат да разберат защо един 
е богат, един е беден, по какви правила, 
какъв е смисълът, какво стои зад това. 
Когато го разберат, това е страшно 
разочароващо, защото зад него стои 
Държавна сигурност, наркотици, прос-
титуция, организирана престъпност 
– всички тези неща, които ги виждаме с 
Цар Киро, но защо не и с братя Галеви 
или куп още могат да бъдат назовани 
такива. Тотална липса на справед-
ливост, тотална липса на обяснение, 
допълнено към тежка икономическа 
криза в България. Това не е статистика. 
Когато отидеш и видиш броя на безра-
ботните и говориш с тях, престава да 
бъде статистика.

В един от градовете, където бях, една 
жена ми каза: Моят син е 

на 30 години 
и никога не е 

започвал работа
 Той е от една безработица в друга, а 

има образование, има занаят в ръцете 
си. Просто това са много тежки пробле-
ми в България и, разбира се, че първо 
ще ударят по-неквалифицираните, по-
бедните и основно това са ромите.

И отново имаме едни избори, къ-
дето сме убедени, че те ще продадат 
гласовете си. Те ми го казаха в прав 
текст на едно от местата, където имах 
срещи. Първо, те нямат работа и за тях 
200 лева са си 200 лева. И, второ, ми 
го казаха едно българско семейство 
в Плевен. Ако на мен ми дадат 100 
лева и на жената 100, ние може би ще 
изкараме месеца по-лесно, защото сме 
без работа. Така че по време на избори 
това е особено тежко.

Едно казва министърът на вътреш-
ните работи, който е и шеф на пре-
дизборния щаб на ГЕРБ, друго казва 
министър-председателят, трето казва 
главният секретар на МВР, четвърто 
прокуратурата и така нататък. Просто 
тотална немара в страната. Предпочи-
там да ви говоря хубава неща за Бълга-
рия и мога, но този случай с Катуница 
излезе на дневен ред като едно петно 
за страната.

Като обяснявате за това купуване 
на гласове, това ли е причината тол-
кова години да не се уреди възмож-
ността за интернет гласуване, което 
ще докара до урните един голям 
брой по-добре образовани хора, 
българи от чужбина?

Абсолютно съм 100% „за”. Но наис-
тина, ако го искаме – гласът на може-
щите, просветените хората, които са 
поели риска да отидеш някъде и да си 
извоюваш свое собствено място, ниша 
за съществуване, далеч от страната 
си, където никого не познаваш. Това 
говори за определени качества. И тези 
качества трябва да бъдат използвани. 
Един Захари Карабашлиев, за това, 
че живее в Сан Диего, не е по-малко 
българин. И слава Богу, че го има, за 
да може четем книгите му и да гледа-
ме филми по негови сценарии. Щом 
искаш да си българин, щом искаш да 
гласуваш, щом те е грижа какво става в 
страната, в 21-ви век да не може да го 
направиш е абсурдно. 

И съм бясна 
от това, което 

виждам с 
консулствата

Няма да отидат хората да гласуват, 
изминавайки стотици километри. Не 
само в Щатите, където разстоянията 
са огромни, но и в Европа. За какво ги 
закриха точно сега консулствата? Колко 
точно спечелихме от това?  

Защо според вас ЦИК постави таки-
ва абсурдни технически изисквания 
пред заявленията за гласуване от 
чужбина и организирането на целия 
изборен процес тук?

Защото не могат да ви контролират. 
Защото мислите с главите си, а е по-
удобно да контролират избирателя. За-
това ромските гласове са много ценни 
в изборите. Изглежда, че не ни трябват 
тук хора, които мислят.

Вашият кандидат за вицепрези-
дент Любомир Христов е живял в 
сАЩ. Той беше наскоро тук на среща 
с избиратели. Какво ви каза за бълга-
рите в Америка?

Той е работил дълго време там. Не е 
нещо ново за него. Той ми каза, че сте 
чудесни и е хубаво по някакъв начин да 
ви държим много близо, да ползваме 
вашия мозък, да направим така, че да 
продължите не просто да се интере-
сувате, а да влияете на страната и че 
вие бихте се върнали, ако условията 
и състезанието в България е честно. 
Защото, ако си говорим откровено, 
вие може да направите много неща в 
България, много повече от където и да 
било другаде.

Един въпрос, който  задавам 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?

Аз не знам на колко години сте вие, 
но аз предполагам, че не сме толко-
ва отдалечени възрастово с вашите 
родители. Аз бих се видяла с вашите 
родители, но ще се опитам чрез вас. Ро-
дителите обикновено слушат децата си. 
Вие може да им кажете какво мислете. 
Пред 2003 г. имах интересен случай в 
Русе, където студенти бяха направили 
едно проучване коя е групата, която 
най-силно желае присъединяването 
на България към  ЕС и това бяха най-
възрастните – бабите и дядовците на 
студентите. Когато след това тръгнаха 
да разбиват отговорите и да търсят 
защо е така, се оказа,  че те, първо, имат 
спомен за времето, когато България 
е била наистина свободна, и, второ, 
затова, защото те наистина искат 
добро за своите внуци. Това са много 
силно движещи мотиви. Аз не смятам, 
че нашето поколение е с изчерпан 
потенциал. На нас ни предстои още 
много пъти да гласуваме. И колкото по 
не гласуваме, толкова по-страшно ще 
става гласуването следващия път. Така 
че нека вашите родители знаят, че след 
тези избори ще има още едни – след 2 
години, и после след  5 и няма кой да 
свърши тази работа освен нас. Кога, ако 
не сега, и кой, ако не ние?

Меглена Кунева изрази опасения за честността на предстоящите избори по време на срещата си във вторник 
с посланика на сАЩ в България Джеймс Уорлик. „Поздравявам г-жа Кунева за решението й да води кампания 
с чест и достойнство и базирана на принципи”, заяви посланик Уорлик след срещата. „Тя ме увери, че ако 
бъде избрана, ще продължим отношенията между двете страни в духа на добри взаимоотношения на 
стратегическо партньорство”, каза той.



Добре дошли в сладкарския свят 
на Сити Фреш Маркет. Нашите тор-
ти са изключително вкусни и кра-
сиви. Някои от тях са от бабините и 
мамини тефтери, които носят вкуса 
на детството, други са от различни 
кулинарни предавания и списа-
ния, а трети-наши импровизации. 
Надяваме се сред тях да откриете 
вашата любима торта или сладкиш.

Нашият майстор сладкар – Ста-
нислава, всяка седмица ще ви 
предлага нови изкушения, които 
можете да поръчате единствено 
и само при нас. Всички сладкиши 
и торти са на приемливи цени и 
съдържат най-качествените про-
дукти като за това можете да се 
убедите сами. Просто ни посете.

Български торти и лакомства  в сърцето на Чикаго
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Американската социалноосигурителна 
система - митове и факти

Както споменах в пре-
дишните два броя, пове-
чето българи в Америка 
имат или много малка, 
или грешна представа 
за федералната социал-

ноосигурителна система. Един от често 
задаваните въпроси е: „Защо получавам 
такъв малък чек?” Много българи гледат 
на вноските си към  социалноосигури-
телната администрация като на вноски 
в индивидуална спестовна сметка. Това 
е далече от истината. 

Американската държавна пенсионна 
система е създадена с цел подпомагане 
на хората с ниски доходи, които имат 
малка възможност да спестяват за  
пенсия по някакъв друг начин. На прак-
тика това означава,  че колкото повече 
пари правите, толкова по-малък чек ще 
получавате от социалноосигурителната 
система – изчислен като процент от 
средните ви доходи. Например неже-
нен мъж на 66 г., който се пенсиоира 
през 2011 г. с $50 000 средна годишна 
заплата, би получил около $22 800 на 
година от социалноосигурителната 
администрация – 45% от досегашните 
му доходи. Ако той бе заработвал $150 
000 годишно, би получавал $30 670 на 
година, когато се пенсионира, т.е. 20% 
от досегашните му доходи.

Максималната заплата, върху която 
се изчисляват социалноосигурителните 
чекове, е $106 800, т.е. няма значение 
дали доходите ви са с няколко стотин 
или с няколко хиляди по-високи от тази 
сума, вие ще получавате същия размер 
пенсионен чек. Разбира се, доходите 
ви над $106 800 годишно не се обла-
гат със социалноосигурителен данък, 
така че системата е справедлива в това 
отношение. Главното, което трябва да 
запомните, е, че федералните пенси-
онни помощи са само допълнение към 

вашите спестявания, 
те не са предвидени 
да бъдат основен 
източник на доходи 
през късните години от 
живота ви. 

Отначало американ-
ската социалноосигу-
рителна система е била 
много по-щедра, но 
през годините дър-
жавата осъзнава, че 
броят на пенсионерите 
започва главоломно 
да се увеличава и те 
започват да живеят 
много по-дълго. Ето 
защо работещите в 
днешни дни плащат 
6.2% данък към социалноосигурителна-
та администрация (който бе временно 
намален до 4.2% само за 2011) – почти 
двойно на ставката, плащана през 1965 
г. – 3.6%.  Например неженен мъж, пен-
сионирал се на 65 г. през 1980 г. с $43 
500 средна заплата, е платил $96 000 в 
данъци към социалноосигурителната 
система, докато е работил, и най-веро-
ятно е получил $203 000 помощи, след 
като се е пенсионирал. Ако същият мъж 
се пенсионира през 2030 г., той навярно 
ще плати $398 000 в данъци, а ще полу-
чи $336 000 – 16% по-малко, отколкото 
е внесъл. 

Друг факт, който изненадва много 
българи, е, че трябва да плащат данъци 
върху доходите, които получават от со-
циалноосигурителната администрация. 
Та нали държавата ви дава тези помощи 
въз основа на данъците, които сте 
плащали цял живот? Как така ще облага 
пенсионните ви чекове с още данъци? 
Ето тук грешите. През 1983 г. управлява-
щите осъзнават, че ако не намерят нови 
приходи за федералната пенсионна 
система, много скоро тя ще банкрутира. 
Така идва идеята за таксуване на дър-
жавните помощи.

Правилото е, че ако получавате зна-
чителни доходи от дивиденти, лихви от 
инвестиции или заплата (т.е. продължа-
вате да работите, въпреки че получа-
вате чек от социалноосигурителната 
администрация), държавата ще обложи 
федералните ви помощи с данъци. Ако 
годишните ви приходи от други източ-
ници плюс половината от социалнооси-

гурителния ви доход надвишават $25 
000 на човек, или $32 000 на семейство, 
държавата може да обложи с данъци до 
85% от помощите, които ви дава.

Не ви запознавам с 
тези факти с цел да ви 
настроя песимистично, 
а с идеята да ви нака-
рам да осъзнаете, че 
социалноосигурител-
ната администрация не 
може да ви предложи 
нищо повече от помощ 
по време на пенсион-
ните ви години. Ако 
не желаете животът 
ви след 66 г. да бъде 
изпълнен с лишения 
и тревоги, нужно е да 
спестявате поне 10% от 
доходите си годишно. 

В следващия брой 
ще разгледаме още 

някои интересни факти, включително 
и най-често задавания въпрос: „Мога 
ли да живея в България и да получавам 
социалноосигурителен чек?”

невена ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

Българите ще работят 
повече за по-малко пари

Новите промени в социал-
ното осигуряване, които 
влизат в сила от началото 
на следващата година, 

предвиждат стажът за пенсия да нара-
ства плавно с по една година до 2013-а. 
Паралелно възрастта за пенсиониране 
на различните категории работници 
ще се увеличава поетапно също с 
по една година. Тези промени бяха 
заложени в поправките на Кодекса за 
социално осигуряване, приети през 
август. Те, както и в САЩ, са продикту-
вани от застаряването на населението, 
продължителността на живота, която 
се увеличава, но и от липсата на свежи 
пари за осигурителната система. 

Вместо с три години наведнъж оси-
гурителният стаж ще расте с по година 
всяка година, като през 2011-а минималното изискване за жените става 35 годи-
ни, а за мъжете - 38 години. Възрастта за първа и втора категория на труд също 
започва да расте с по една година, като през 2013 г. жените от първа категория 
ще се пенсионират минимум на 50, а мъжете - на 55 години. Отпада възможност-
та за по-ранно пенсиониране с намалена пенсия, но се запазват бонусите за 
хората, които продължат да работят и след навършване на условията за пенсия.
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Дилма Русеф посети родината на баща си
Първанов планира да я заведе в Габрово, където е отраснал Петър Русев и където 
доскоро бе жив доведения й брат

Президентът на Бра-
зилия с български 
корени пристигна във 
вторник вечерта на 
първото си държавно 
посещение 

в България по покана на ко-
легата си Георги Първанов.  

Самолетът на Русеф кацна 
на летище „София” в 22.45 ч.    

63-годишната Русеф, която 
е първата жена президент 
в историята на Бразилия, 
пристигна от Брюксел, 
където участва в срещата на 
върха ЕС - Бразилия.  Това е 
не само нейно първо, но и 
първо посещение на бразил-
ски президент в България 
за цялата история на 50-те 
години дипломатически отношения 
между двете страни.

Първата среща на президентите Пър-
ванов и Русеф ще бъде на пл. „Св. Алек-
сандър Невски”, където ще се състои 
официалната церемония по посрещане-
то. По-късно те ще проведат среща на 
„четири очи”, последвана от пленарни 
разговори на двете официални делега-
ции. В присъствието на президентите 

на България и Бразилия 
ще бъдат подписани двустранни 

документи в областта на икономиката и 
информационните технологии. 

Очаква се двамата държавни глави да 

си разменят висши отличия.

Дилма Русеф ще 
получи орден 

„стара планина”
с лента. Президентът Първанов ще 

бъде награден с орден „Южен кръст”, 
степен: „Голям кръст”. Освен това се 

очаква и да говорят пред участниците 
в българо-бразилски бизнес форум. 
Държавният глава и съпругата му Зорка 
Първанова ще бъдат домакини на офи-
циална вечеря в чест на Дилма Русеф.

Русев ще има срещи с председателя 
на Народното събрание Цецка Цачева и 
с министър-председа-
теля Бойко Борисов.

От своя страна 
премиерът ще бъде 
домакин на обяд в 
чест на президента на 
Бразилия. 

През втория ден от 
посещението президен-
тите на България и Бра-
зилия ще посетят Вели-
ко Търново и Габрово. 
Във Велико Търново те 
ще разгледат крепостта 
„Царевец”, а в Априловската гимназия в 
Габрово ще се срещнат с общественост-
та на града.

Разходката на Русеф точно из Габрово 
има и

личен, и 
сантиментален 

характер –
баща й Петър Русев е роден в този 

град, през 1929 г. емигрира във Фран-
ция, а после в Аржентина, преди да се 
установи в Бразилия и да смени името 
си на Педро Русеф.

Дилма ще срещне свои близки, които 
никога не е виждала, още в сряда ве-
черта по време на официалната вечеря, 
която дава президентът. На нея ще 
присъстват и четирима от близките на 
бразилската президентка.

Визитата е съпроводена от невиждан 
досега интерес. За отразяването й са 
акредитирани над 100 журналисти.



BG ТЕЛЕГРАФ
сблъсъци със скандиращи 
„Цецо вън” пред МВР

Стотици се събраха пред входа на 
сградата на МВР в понеделник със 
скандирания за незабавна оставка на 
вътрешния министър Цветан Цветанов. 

Според демонстрантите Цветанов е основният 
отговорен за случващото се в последните дни в 
страната. На протеста се развяваха знамена на 
РЗС. Стигна се и до сблъсъци с полицията. Митин-
гуващите носеха плакати, на които бе изписано: 
„Не ни е страх”, „Цецо фитилът запали България”, „Свобода или Цецо”.

Новият президент нямало да 
налага безразборно вето

Министър-председателят Бойко Борисов 
се надява с президентската власт да 
бъдат извадени агентите на бившата 
Държавна сигурност, които сега са там, 

и да не се налага вето на тези закони, които народът 
иска. „Сега по кои закони има вето - точно върху тези, 
които иска Европейският съюз”, каза Борисов пред 
българската общност в Прага, съобщи БТА. Той 
обясни, че в ГЕРБ обмисляли няколко вари-

анта за кандидат-президент, дори за независим претендент. “Но 
това се прави в държави, където има политическа класа и тя 
може да се договори. У нас нямаме политическа класа. 
Ако  не бях направил правителство на малцинството, 
България сега щеше да е оттатък Гърция, но Гърция 
я подкрепят заради еврото, а нас няма кой да 
ни погледне”, обяви премиерът. Попитан 
от български емигранти в Чехия за 
искането на Волен Сидеров, повтаряно 
непрекъснато, за възстановяване на 
смъртното наказание, Борисов каза: „Като 
знаеш, че няма да дойдеш на власт, можеш да говориш така. 
Има една приказка - „на бодлива крава Бог рога не дава”.

КТ “Подкрепа” се 
закани на Българската 
православна църква

КТ „Подкрепа” ще поиска финансов одит 
на Българската православна църква и 
оповестяването на досиетата на нейното 
ръководство, както и на ръководствата на 

останалите вероизповедания. Това обяви президен-
тът на синдиката д-р Константин Тренчев, цитиран 
от БТА. Той оповести, че са успели да създадат своя синдикална структура в 
църковния синод, която е изготвила проверка на трудовите отношения в пра-
вославната църква. „Положението в църквата е плачевно. Поисках от премиера 
Бойко Борисов да огласи досегашните финансови проверки в църквата. Ако 
това се случи, всички вие ще видите в какво плачевно състояние е докарана тя 
по време на прехода”, коментира Тренчев. 

Откриха паметник на Ванга 
за 100-годишнината от 
рождението й

С водосвет в местността Рупите край 
Петрич във вторник беше открит 
паметник на пророчицата Ванга по 

случай 100-годишнината от рождението й. 
Той е дело на скулптора Емил Попов. Ванга 
е увековечена, седнала на стол по време на 
сеанс. Монументът е от посребрен месинг, 
тежи 400 кг, поставен е върху мраморен 
фундамент пред мостчето, водещо към хра-

ма „Света Петка Българска”, който пророчицата издигна със собствени средства. 
За разлика от храма, срещу освещаването на който Българската православна 
църква се противопоставяше до последния момент, паметникът бе осветен без 
никакви проблеми. На откриването му присъстваха двамата големи приятели 
на пророчицата  - Нешка Робева и акад. Светлин Русев. Тържеството в Рупите 
почетоха още политици, кметовете на Петрич и Сандански, прокурори.

Патриарх Максим





Новият iPhone 
ще говори
Телефонът е с по-бърз процесор, 
нова антена и запис на full HD видео

Apple хем 
пускат нов 
iPhone, хем 
няма да е 
под номер 5. 
Изненадата 

бе оповестена във вторник. 
Всъщност на пазара ще се 
появи iPhone 4S, който запаз-
ва абсолютно същия външен 
вид като чистата четворка, 
но предлага и доста новости 
откъм хардуер и софту-
ер. Основно място в него 
заема двуядрен процесор 
A5, който освен повишена 
изчислителна мощ осигуря-
ва и 7х по-добра графична 
производителност спрямо 
предшественика си. Въпреки 
това iPhone 4S разполага и 
с подобрена батерия, която 
осигурява до 8 часа време за 
разговори в 3G мрежа и до 14 
часа в 2G режим. Очакваше се в iPhone 
5 подобрение и на антената – вече е 
факт, но в iPhone 4S. 

Основен акцент в iPhone 4S е новия 
личен асистент, който отговаря на въ-
проси и приема нарежания с нова тех-
нология за гласово управление, която 
Apple придоби с покупката на компа-
нията Siri. Разработката е интегрирана 
дълбоко в iOS и както подсказваха слу-
ховете е достатъчно интелигентна, за да 
разбере смисъла на зададен въпрос в 
конкретен контекст - за това разчита на 
изкуствен интелект. Така може да осигу-
ри различна информация на притежа-
теля на устройството, но и изпълнява 
зададени от него команди - например 
проверка на календара, насрочване на 
среща, прочитане на глас на входящите 
съобщения, диктуване на съобщения 
и електрона поща и т.н. Разбира се, не 
очаквайте още веднага да заговори 
на български - засега се поддържат 
английски, френски и немски.

Apple пускат и безплатно ново прило-
жение „Намери моите приятели”, което 
показва на интерактивна къде се нами-
рат хората от вашия списък в контакти-
те, но само ако те се разрешили.

Новият iPhone  ще бъде в две версии 

– GSM и CDMA и освен в мрежите на 
AT&T и Verizon, вече е достъпен и за 
клиентите на Sprint. 

Другата значителна промяна спрямо 
iPhone 4 е новата камера, която вече е 
с резолюция 8МР. Тя разчита на сензор 
със задно осветяване, който улавя 
73% повече светлина спрямо сензора 
на iPhone 4. В допълнение камерата е 
по-бърза и осигурява по-добра работа 
на функцията за разпознаване на лица. 
Очаквана екстра е и възможността за 
запис на 1080р видео и добавената 
стабилизация на картината в реално 
време, която е комбинирана с временна 
редукция на шума. Има и нова оптика, 
която включва 5 елемента и осигурява 
максимална бленда от f2.4. 

Цената на iPhone 4S в САЩ ще е $199 
за варианта с 16GB памет, $299 за 32GB 
и за пръв път $399 за 64GB. Предвари-
телните поръчки започват на 7 октом-
ври, а продажбите в САЩ, Англия, Ка-
нада, Австралия, Франция, Германия и 
Япония стартират на 14 октомври. През 
декември ще е достъпен в мрежите на 
70 оператора в 100 страни. Специално 
за пазара в САЩ старият iPhone 3GS с 
8GB памет ще се предлага безплатно 
при сключването на 2-годишен договор.

Новият CEO на Applе Тим Кук представи подобреният iPhone 4S във вторник след като стийв Джобс подаде 
оставка преди месец



Лидери в 
резерв 

Ако ви обзема усещане-
то, че напоследък све-
тът е обладан от хаос, 
не сте сами. Протести 
тук, демонстрации там. 
Фалити, безработица, 

сриващи се финансови пазари. Общо 
чувство за дезориентация, пропадане. 

И най-вече, изглежда, сякаш никой 
не иска да поеме отговорността да 
води в тези объркани времена. Лиде-
рите повсеместно се скатават. 

„Кой е начело“, пита миналата седми-
ца сп. „Икономист“ в обширен материал 
за задълбочаващата се финансова кри-
за в Евросъюза. Ако бях Салвадор Дали, 
бих нарисувал следната сюрреалистич-
на композиция „Европа 2011“: Саркози 
се покрива зад широките плещи на 
Меркел, Берлускони се надсмива над 
всички, Камерън трие пот от бебеш-
кото си чело, докато Медведев лъска 
обувките на доволния Путин. Европей-
ските водачи сами се насадиха на пачи 
яйца, след като години наред действаха 
по принципа „орел, рак и щука“.

Лидерите от другата страна на оке-
ана също няма с какво толкова да се 
похвалят. В понеделник американският 
президент Барак Обама каза, че не 
очаквал да е фаворит в изборите през 
ноември 2012 г. Той употреби за себе 
си термина underdog, с който обикно-
вено обичат да се определят кандида-
тите да свалят някого от власт. За пръв 
път чувам президент да се самобичува 
така. 

Надявам се, Обама да се стегне и да 
преодолее самосъжалението. Той знае, 
че трябва да си върне доверието на 
нацията, затова все по-често говори 
колко е важно лидерът да притежава 
„визия“, да има големи идеи, с които 
да мотивира хората. Но докато амери-
канският президент се опитва да убеди 
всички, че притежава поглед, вперен 
в бъдещето, настоящето го притиска 
неумолимо. Седмицата му започна зле, 
след като водещите републиканци в 
Конгреса обявиха, че в най-добрия 
случай ще гласуват само парчета от 
колосалния му план за създаване на 
работни места, обявен с фанфари 
само преди две седмици. Ами това е 
положението в момента – обективните 
дадености (кризата, безработицата) 
се утежняват от субективни фактори 
(т.нар. чаено парти, чиито последова-
тели са се запънали срещу всякакви 
данъци). Когато преди две години за 
пръв път писах тук за „чаеното парти“, 
беше трудно да си представи човек 

колко влиятелно ще стане това движе-
ние. Въпреки че много от спонсорите 
му очевидно имат тесни корпоративни 
или политически интереси, не може да 
се отрече, че „чаеното парти“ напипа 
верните въпроси, макар и да не смятам, 
че има верните отговори.

През последните седмици може би 
наблюдаваме спонтанното раждане на 
друго обещаващо протестно движение. 
700 души бяха арестувани на Брук-
линския мост в Ню Йорк през уикенда. 
Те бяха част от акцията „Окупирай 
Уолстрийт“ (Occupy Wall Street), която 
вече трета седмица тече в Манхатън. 
Участниците в нея протестират срещу 
финансовите институции, виновни за 
кризата. Това движение бе наречено 
„чаено парти с мозък“ не от кога да е, а 
от едно издание на в. „Уолстрийт джър-
нъл“. В основата му са предимно млади 
хора, настроени антикорпоративно, 
които се самоорганизират с помощта 
на Facebook и Twitter. Те искат спра-
ведливост за всички и шанс за себе 
си, защото виждат, че им се изплъзват 
дори онези възможности, които ро-
дителите им са имали. А най-вече тези 
млади хора настояват да бъдат водени 
от хора, на които могат да се доверят. 
Може да го наречете наивно, но движе-
нието набра сила страшно бързо, което 
показва колко наболели са проблеми-
те. Тръгвайки от Ню Йорк, „окупацион-
ните“ акции се разпростряха бряг до 
бряг в САЩ и вече прескочиха на други 
места по света, където се сливат с мест-
ните протестни вълни. Движението 
вече се сдоби с неофициален уебсайт 
(www.occupytogether.org), на който 
можете да проследите в кои градове в 
САЩ, Канада, Мексико, Австралия или 
Европа ще има протести.

Наличието на толкова много енергия 
в обществото обикновено се отразява 
отрезвяващо на лидерите. Те няма как 
да не забележат, че от Катуница до „Уол-
стрийт“ се зараждат процеси, които 
изискват пълното им внимание.

Това обаче е и нож с две остриета. 
Когато легитимните водачи продължа-
ват да си траят или решават, че могат 
да неутрализират енергията на масите 
с някакви обходни маневри, на тяхно 
място понякога идват кукловоди, жад-
ни за цялата власт.

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
„Ние сме министерство на вътрешните 

работи, а не на всякакви работи.”
 Шефът на полицията в Пловдив в изказване 

прек медиите, покрай протестите в Катуница, 
които така и не успял да овладее.

„Женската красота е като пролетното 
цвете. В онази епоха (времето на Троянска-
та война - б.р.) няма нито фитнес-центрове, 
нито клиники за пластична хирургия.”

Директорът на НИМ Божидар Димитров за 
хубавата Елена

„Калфин да се 
снима с лентите на 

гимнастичките”
 Бойко Борисов по по-

вод изявление на Ивайло 
Калфин, че лентите, които 
премиерът реже по-оти-

вали на гимнастичките, не 
на него

„Расте, но се краде” 
е новият девиз на 

софия.”
Кандидат-кметът на 

БСП за столичен кмет 
Георги Кадиев пред в. 

„Сега”

„Торба с пари тежи повече от две 
торби истина”

Датска поговорка

http://www.vsekiden.com/103682
http://www.vsekiden.com/103682
http://www.vsekiden.com/103682
http://www.vsekiden.com/103682
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(877) 841 1271 www.TRIOtelevision.com

TV АКЦЕНТИ
Tr io

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Истински екшън 
се разигра на 
сцената на 
новото шоу 

„Разбий Иван и Андрей” - 
човек пострада по време 
на снимките, но гафът 
остана скрит за медиите, 
съобщава “Хот арена”. За 
драмата разкрила една от 
зрителките на шоуто, коя-
то пратила информация, 
придружена със снимки, 
в няколко български 
булевардни вестника. 
Според думите й по време 
на заснемането на шоуто 
на Иван и Андрей била 

разбита главата на статист 
от публиката. „Кран с камера 
помлял сериозно човека. 
Линейка дошла спешно и 
откарала пострадалия”, раз-
казва информаторката.

Проверка показала, че ин-
цидент в действителност е 
имало. „Да, наистина имаше 
пострадал човек, но исто-
рията е малко пресилена. 
Кран с камера не е падал, 
нито пък е помитал някого”, 
излагат своята версия от 
шоуто. Оказва се, че човек 
от екипа на предаването 
(а не статист) си е ударил 
главата при сценичен гаф. 

Екшън в новото 
шоу на Иван и 
Андрей

На разположение на „Разбий 
Иван и Андрей” винаги е 
една линейка с медицински 
екип, в случай че някой 
пострада, така че на човека 
веднага му била оказана 
първа помощ.

Още интересни моменти 
можете да гледате в поред-
ното издание на “Разбий 
Иван и Андрей” в понедел-
ник, 10 октомври, по „Нова 
телевизия” от 20.00 (BG) или 
в удобно за вас време от 
TRIO Television.

Вторник, 20.00 (BG)

„Първите 20 милиона“
Комедия с Адам Гарсия, 
САЩ, 2002

Сряда, 20.00 (BG)

„Колежански войни“
Комедия, драма с Люси 
Хейл, САЩ, 2009 

Вторник, 21:00 (BG)

“Сладка въздишка”
Драма, романтичен с 
Уитни Хюстън, САЩ, 1995

Вторник, 22.00 (BG)

„Хладнокръвно“
Мистерия с Том Селек, 
САЩ, 2005

Понеделник, 20:00 (BG)

“Законите на семейство-
то“
Драма с Брук Шийлдс, 
САЩ, 2001
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“Седем часа разлика” е 
вече в челната десетка 
по гледаемост

Новият сериал на bTV “Седем 
часа разлика” се изкачи за 
кратко време в челната десетка 
на най-гледаните предавания 

в българския ефир. Това сочи класацията 
топ 50 за септември на „ТНС/Тв план”, която 
измерва рейтингите на всички телевизии 
в страната.  Историята за корумпиран 
български съдия и наши сънародници в 
Америка е на девето място само няколко 
седмици след стартирането. Можете да го 

гледате по bTV в неделя от 
20.00 (BG) или on demand от 
TRIO Television.

bTV заема общо 37 
позиции в топ 50, БНТ1 – 8 
позиции, а „Нова тв” – 5 по-
зиции. Само два от новите 
праймтаймови проекти на 
„Нова телевизия” попадат в 
топ 50 за изминалия месец 
– във втората половина на 
класацията, като сред тях не 
е музикалното шоу X Factor. 

“Листопад”, “Столичани в 
повече”, филмът “Мисия Лон-
дон”, шоупрограмите “Гласът 
на България”, “Комиците” и 
“Пълна лудница”, “Шоуто 
на Слави” и новинарските 
програми на bTV са също в 

челото на класацията. “Тази сутрин” води 
по гледаемост сред останалите конкурент-
ни сутрешни блокове, като привлича над 
300 000 зрители  повече от „Нова теле-
визия”. Новото предаване на bTV „Преди 
обед”, което стартира на 19 септември, е 
най-гледаният делничен предобеден блок 
през септември, като изпреварва “На кафе” 
по „Нова тв” и новото предаване на БНТ1 
“Денят отблизо”.

Четвъртък, 20.00 (BG)

„Листопад” 
Сериал, Турция, еп. 277, 
2009

Сряда, 22:00 (BG)

„Опасни връзки“
Комедия, драма, роман-
тичен с Ума Търман, САЩ 
1988

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Да изчезнеш за 60 
секунди“
Екшън с Никълъс Кейдж, 
САЩ, 2000

Петък, 20:00 (BG)

„Волният Уили 2“
Приключенски, Фран-
ция-САЩ, 1995

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Барабанистът“
Комедия, минисериал с 
Орландо Джоунс, САЩ 
2002

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Убийствено отчаяние”
Драма със Села Уард, 
САЩ, 2004

Петък, 02.30 (BG)

„Робинята Изаура“ – 
нови серии
Сериал, Бразилия, 2004
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bTV Cinema завърта премиерно 
хитовия сериал „Дневниците 
на вампира”
На 22 октомври bTV Cinema 

ще излъчва премиерния 
за България сериал „Днев-
ниците на вампира”. Зри-

телите ще могат да следят хитовата 
драматична поредица всяка събота 
и неделя от 13:00 часа (BG), както и 
повторенията от 00:00 часа (BG) или 
на запис от TRIO Television.

Епизодите проследяват събитията 
в Мистик Фолс, Вирджиния – из-
мислен малък град с мистериозно 
минало, обитаван от свръхестест-
вени същества. Основен акцент в 
поредицата е любовният триъгълник 
между главната героиня Елена Гил-
бърт (Нина Добрев) и двамата братя 
вампири – Стефан и Деймън Салва-
тор. 17-годишната Елена се влюбва 
в 161-годишния вампир Стефан (Пол 
Уесли). Връзката им става все по-
сложна, когато жестокият и порочен 
по-голям брат на Стефан – Деймън 
(Иън Съмърхолдър), се връща с план 
да унищожи града и да отмъсти на 
брат си. И двамата братя изпитват 
чувства към Елена основно поради 
приликата й със старата им любов – 
Катерина Пиърс. Оказва се, че Елена 
е потомък на Катерина, която вне-
запно се завръща в Мистик Фолс със 
зъл план за разплата с града, Стефан, 
Деймън и Елена.

Заедно с актрисата от български 
произход Нина Добрев в „Дневници-
те на вампира” участват Пол Уесли, 
Иън Съмърхолдър, Стивън Р. Макуин, 
Кат Греъм, Сара Канинг, Кандис 
Акола, Зак Роеринг, Майкъл Тревино 
и Мат Дейвис.  

Базиран на поредицата бестселъри 

на Л. Дж. Смит, „Дневниците на вам-
пира” е продуциран от Кевин Уилямс, 
Джули Плек, Лесли Моргенстейн и 
Боб Леви. През 2010 г. сериалът пе-
чели  престижните награди People’s 
Choice Awards в категория най-добър 
драматичен сериал и Teen Choice 
Awards за фантастично тв шоу.

Събота, 22.30 (BG)

“Къщата на моя живот“
Комедия с Кевин Клайн, 
САЩ 2001

Събота, 20.00 (BG)

“Баща-мечта“
Комедия с Адам Сан-
длър, САЩ, 1999

Събота, 22.00 (BG)

„Горещ град“
Комедия с Даниел Кусни-
ека, Аржентина, 2006

Петък, 21.40 (BG)

Футбол: Уелс – Швейцария и 
Черна гора - Англия
Срещи от квалификациите за 
Европейско първенство 2012



DJ Stan Kolev: Парите в музикалния бизнес в 
момента са в телевизията и киното!

ники русиновски
Avtora.com

Няма вече такава 
музика!” Това не 
е точно първата 
реплика, която 
очакваш да чуеш 
от най-успелия по 

света български DJ. Но е наистина 
почти първото, което ми казва Стан 
Колев, заслушан в голям хит от 80-те, 
носещ се от съседното заведение. „А 
музиката през 90-те беше направо 
велика!”, добавя той след малко и 
пояснява: „Музиката едно време беше 
друга, хората днес са се сменили 
просто и музиката се смени”, докато 
слушаме на живо джаз тромпет да 
интерпретира „Очи чорние”.

Живеещият в Маями Стан може да 
си позволи да каже такова нещо, и то 
авторитетно, с апломб, защото съвсем 
не е вчерашен – нито в прекия, 
нито в преносния смисъл на думата. 
Въпреки перфектния си, учудващо 
младежки външен вид (бил е модел 
като по-млад) зад тъмните му очила 
се крие погледът на зрял мъж, който 
спокойно може да претендира, че е 
от ветераните в бранша и познава 
нещата в него (хора, музика, бизнес) 
от първа ръка. Негови парчета са 
излизали в най-големите и важни 
световни компилации, на ти е с много 
световни имена и дори легенди като 
Пол Оукънфолд или Мат Дейри вър-
тят с удоволствие негови неща.

В момента Стан е на световно 
турне, носещо името на месечното му 
радиошоу Awakening (Пробуждане) 
и след Бразилия, Русия и Украйна 
паралелно протече и българската 
част от това турне, което финишира с 
грандиозен лайв гиг с много гости и 
музика на живо на 24 септември във 
Военния клуб в София. Докато Стан се 
радва, че радиошоуто му е най-те-
гленият подкаст за България в iTunes 
(макар че се излъчва и ефирно от 
„Радио Нова”), използвам случая да го 
поразпитам как едно момче на 19, чи-
ето семейство емигрира в САЩ през 
90-та, успява да пробие в световния 
музикален бизнес. 

стан Колев: Музикалният бизнес 
в момента запада в цял свят. Първо, 
с безплатните тегления и, второ, с 
цялата тази комерсиална музика, 
която напира. Погледнете какво 
става в Америка само – всички хип-
хоп изпълнители са се втурнали да 
правят хаус парчета с Давид Гета. А 
продуцентите вече не правят пари 

от издаване на музика. Като пуснеш 
нещо, и на другия ден го има вече 
навсякъде безплатно. 

При това положение човек си зада-
ва въпроса „Защо правиш музика – за 
забавление ли или за какво”. И даже 
моите приятели (и колеги) - Крис 
Рийс, ме питат: „Стан, ти защо издаваш 
толкова много, бе?” И аз отговорих: 
„Аз го правя, за да докосна хората 
по някакъв начин, да ги накарам да 
бъдат позитивни.” Пари не се правят, 
естествено. Но получавам имейли 
от хора, които ми пишат: „Обичам 
музиката ти!”, „Твоята музика ме прави 
щастлив!” Ето това ме кара да продъл-
жавам.

Ники Русиновски: Къде са парите 
в музикалния бизнес тогава?

стан Колев: Парите в музикалния 
бизнес в момента са в телевизията 
и киното! И в участията на живо. Но 
и участията вече замират – криза е, 
хората не дават вече много пари да 
ходят по партита и клубове. Докато от 
тв и киното се правят пари.

Как успя да вкараш свой трак в 
сериала „От местопрестъплението: 
Маями”?

стан Колев: Продадох парчето на 
един английски лейбъл. Оттам пък го 
купи американската компания CBS за 
сериала. И вече 6-7 години това парче 
се върти заедно със сериала и аз още 
правя пари от него. 

Сериалът е известен, повтаря се 
по цял свят и те си плащат редовно. 
Минаха 3 години – толкова ми беше 
договорът - и те помолиха да го 
подновим, за да може да продължат 
да го излъчват. А аз им казвам: „Вижте, 
аз имам и други, по-нови парчета, за 3 
години съм стигнал много по-напред. 
Искате ли да ги чуете, може нещо да 
ви влезе в работа?” 

Жената в CBS, с която контактувах, 
просто вдигна рамене и ми каза, че тя 
не се занимава с това, прати ме при 
музикалния директор. Аз му дадох 
нови, много добри парчета и той 
каза: „Страхотни са, да!”... и дотук. Това 
беше.

Няма ли никакъв друг начин?
стан Колев: Е, иначе в Интернет е 

пълно с компании и лейбъли, които 
ти казват „Дай ни твоите парчета и 
ние ще ги пласираме във филми, 
сериали, реклами.” Но и те не вършат 
работа. Повечето са просто измамни-
ци: „За да ти вкараме парчето в някой 
филм, изпрати ни $5 (или $10, $20).” 

И да пратиш, няма гаранции, нищо 
не се случва – те събират от мили-

они хора по 5$ и повече нищо друго 
не правят. Единственият начин да 
пробиеш е да контактуваш директно 
с човека, който взема решенията, да 
вкара това или онова парче някъде – 
така, както аз направих със CBS.

Същото парче, но в ремикс, излезе 
и в компилацията Buddha Bar. След 
това от Buddha Bar са харесвали и са 
ми искали и други мои парчета, но 
така и не ги взеха. Продължавам да си 
мисля, че е, защото вече контактуваха 
лично с мен, а не с въпросния влияте-
лен лейбъл. Първия път харесаха още 
едно парче, издадено от този лейбъл, 
но той междувременно банкрутира 
и песента не влезе в окончателната 
им селекция. Сега поискаха едно от 
последния ми албум Grace Light. 

Самият Равен, който от години пра-
ви компилацията, ми писа в MySpace 
с молба да му го дам, но и то пак не 
влезе в окончателната селекция за 
новата компилация на Buddha Bar. 
Равен селектира за всяко издание 
по 100 парчета, а кои точно 30-40 ще 
влязат накрая е въпрос на преговори 
и договорки, които често нямат нищо 
общо с музиката.

Значи за тебе си остава загадка 
как се влиза в А-лигата на големи-
те?

стан Колев: Или трябва да си в 
много голям лейбъл, който има много 
връзки и контакти, или трябва да си 
много... лепкав. Направих си собствен 
лейбъл по една-единствена причина 
– да мога чрез него да издавам пар-
четата си веднага и да ги продавам на 
други големи лейбъли. 

Иначе минава над година и полови-
на, докато те ти издадат някое парче. 
А след година и половина то вече е 
безнадеждно остаряло - семпли, звук, 
всичко вече е старо и не е в актуални-
те тенденции.

От това има ли някакъв финан-
сов смисъл?

стан Колев: Имаше – преди 5 годи-
ни, да кажем. В последните 2-3 години 
вече не – заради безплатните тегле-
ния. Сега един лейбъл може да се 
издържа не от продажби, а основно 
от пласиране на музика във филми, 
сериали, компилации, реклами, игри. 
Иначе затваря. 

Друг мой познат, Ерик Морило, 
който също има къща в Маями, преди 
време продаде едно свое парче на 
филма „Мадагаскар”. Това е хитът му 
от 90-те – I Like To Move It (подписан 
като Reel To Real – бел. авт.). Е, от 
продажбата на това старо парче той 
направи 2 милиона долара! Платени 
в аванс. И за продължението пак му 
взеха същата песен, така че към тези 
два милиона той получава допъл-
нително роялтис (отчисления за 
авторски права при използване на 
произведението – бел. авт.).

Ти как започна?
стан Колев: Беше 94-95-а. Купих си 

първия лаптоп Sony и приятели ми 
дадоха една програма – „Eто с това 
можеш да правиш музика.” А то беше 
някаква детска игра, не професио-
нална програма, казваше се MixMan. 
Излизат два грамофона и на всяка 
плоча има по 6 точки, на които можеш 
да сложиш семпли. Сложих някакви 

звуци, пуснах и - я, то се получава 
нещо. Пък аз съм свирил на барабани 
и имам идея за музика все пак. 

По това време работех в един 
диско клуб като барман и бях на ти 
с диджеите. Направих една песен, 
направих се на нахален и ги помолих 
да я пуснат. Те я пускат и, да, хората 
танцуват. Даже казаха „ама много 
хубаво парче”. Тогава си казах „супер, 
значи аз ще почна да правя музика”. 

Потърсих нещо професионално 
и попаднах на първата версия на 
Cubase. Тогава нямаше MIDI-та или 
функции synchronize, всичко си беше 
изсвирено на живо. Ефекти нямаше, 
нищо нямаше. Прехвърлях едно от 
една програма в друга... Много време 
отнемаше и беше мазало. И така по-
лека почнах да правя музика. Оттам 
нататък пък си казах „щом правя 
музика, мога да съм не барман, а DJ” и 
постепенно влязох в играта.

Как стигна до тази твоя толкова 
характерна музика – прогресив 
хаус с български фолклорни вока-
ли?

стан Колев: Пак с MixMan! С него 
можеше да се семплира, а майка ми 
беше донесла дискове с българска 
народна музика – само вокали, без 
инструменти отзад. Един ден както си 
правех музика и отзад вървеше бъл-
гарски фолклор от уредбата, чувам, 
че си пасват перфектно. Веднага го 
семплирах, смесих и комбинацията 
беше страхотна, направо настръхнах! 

Оттогава започнах да събирам 
такива вокали. Но се оказа много 
трудно. Ти правиш някаква музика 
и трябва да намериш семпъл, който 
да пасне. Тогава ми хрумна, че ще 
е по-лесно да намеря някой, който 
да ми ги изпее. Така се запознах с 
български фолклорни певици и като 
направя парчето, ги моля „изпей ми 

това и това”. Това се оказа успешен 
модел. Хубавото е, че тази музика 
страшно се харесва на хората – и тук, 
и в чужбина.

Как реагират?
стан Колев: Първата им реакция 

е шок! Комбинацията между българ-
ски народни вокали и хаус музика е 
толкова въздействаща, че просто ги 
шокира. Аз не правя само хаус, правя 
и лаундж, но точно тази комбинация 
от BG фолклор и хаус е уникална за 
мен. Затова продължавам да го правя. 
И знаете ли, напоследък все повече 
продуценти започват да използват 

BG мотиви. Направихме си и експе-
римент. 

Миналата година пуснахме нався-
къде, където се сетихме, безплатно 
„Малката мома” (истинското й име 
е Event Horizon, но е така известна 
заради припева на Албена Вескова 
– бел. авт.). И после хората я запя-
ха. Пускам я в клубовете, спирам 
музиката и хората продължават да я 
пеят сами! Невероятно, беше много 
магнетично! 

Това е и най-якото парти, на 
което съм пускал в България преди 
сегашното ми турне – в клуб „Плазма” 
в Пловдив. Свирих 5 часа и полови-
на и не можем да спрем. Спираме 
музиката и те не искат да си тръгнат. 8 
часа сутринта е, а 30-40 човека стоят 
и искат още... Тази година повторихме 
упражнението в „Плазма”. В начало-
то на входа имаше опашка от 200 
човека, дори аз самият не можах да 
вляза, а залата вече беше препълне-
на. На сутринта отново след 5-часов 
сет в клуба бяха останали около 400 
човека, които определено не искаха 
да ме пуснат да си тръгна.

А по света?
стан Колев: Удивителното е, че 

същото е и по света. Където и да 
ида, щом пусна български вокали, и 
хората вдигат ръце – без да знаят из-
общо какво е това, какъв е този език, 
просто им въздейства. На партито 
на Global Underground на миналого-
дишната конференция в Маями си 
записах  сета – с всичките викове на 
хората, които се кефят. Тогава сви-
рихме аз, Уоли Лопез, Султан и Дарън 
Емерсън. 

Това беше първото парти, на 
което голям лейбъл ме кани да го 
представям, и бях много щастлив. 
Жалко, че не го записахме цялото 
и на видео, има само малки откъси 

от него. Пуснах дори и това парче, 
което направих с Белослава преди 8 
години. Направих му ремикс и сега то 
излезе в Global Underground, така че 
Белослава я има вече и с логото и в 
каталога на Global Underground. Това 
си е успех не само за български, но и 
за всеки световен артист.

Какво те мотивира да правиш 
такава музика?

стан Колев: Чета разни интервю-
та на други диджеи. И като прочета 
„ми аз искам да бъда запомнен като 
велик DJ и продуцент”, винаги се чудя. 
Бъди запомнен като някой, който е 
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направил нещо 
за хората, който е 
докоснал някого. 
Ама бил си извес-
тен, велик – това 
е само его, нищо 
не остава след 
него. Направи 
нещо стойностно, 
например музика, 
която те кара да 
настръхнеш. Това 
е истинската му-
зика. А не онази 
на номер едно в 
класациите. 

В момента тек 
хаусът например 
е много на мода. 
Това е един лууп, 
който върви през 
цялото време, спират го за малко, 
слагат малко филтър и продължава. 
Има и добри неща в този стил, които 
ми харесват, разбира се. Но като цяло 
не го разбирам. Макар че има прогрес. 
В последните 10 години беше първо 
трайбълът, после минимълът, след 
това електрото – сега е тек хаусът, 
който поне в сравнение с тях е много 
добре, особено както го правят напо-
следък.

Ти като DJ какво конкретно 
пускаш?

стан Колев: Предимно моя музика, 
дийп прогресив хаус и тек хаус. Пускам 
и много музика, подобна на моята – 
нито е точно прогресив хаус, нито тек 
хаус, по средата между двете е. Много 
трудно се съчетават, те са различни 
неща, но благодарение на хубавите 
вокали те някак успяват да се съчетаят. 

Иначе музиката, която аз правя, е 
малко повече дийп или по-лаундж 
дори. Но правя и парчета „за голямата 
зала”, по-енергични и хитови, не може 
без такива, когато свириш на живо.

Би ли ремиксирал някой българ-
ски изпълнител?

стан Колев: Абсолютно! Бих го на-
правил обаче, ако ми харесва песента. 
Няма да го направя заради парите.

О, те българските изпълнители 
едва ли биха могли да ти платят, не 
се притеснявай...

стан Колев: Аз и безплатно бих го 
направил, ако ми харесва и имам въз-
можност. Преди три години всъщност 
направих ремикс на Mindtrips, които 
много харесвам.

Познаваш ли българската музи-
кална сцена?

стан Колев: Основните хора в моя 
бранш – да. С всички тях съм работил 
и сме в чудесни отношения. Но имам 
впечатлението, че в България по 
принцип леко ме игнорират.  Зимата 
пак правих едно турне тук и се оказа, 
че няма клуб в София, който да прояви 
интерес да свиря в него. Представяш 
ли си – BG турне без дата в София, 
затова мениджърите ми от Relaxator’s 
поеха нещата в свои ръце и направиха 
грандиозен финал на това турне във 
Военния клуб.

Принципно страшно много се рад-
вам, като виждам, че има и други хора 
като мен – например един Кинк, който 
сериозно обикаля навън и го харесват. 
Но дори и той май не е много известен 

в България извън средите на профе-
сионалистите.

Защо другите националности – 
гърци, руснаци, евреи – толкова 
силно се поддържат един друг, 
когато са извън родината си, а ние 
не? Въпрос на манталитет ли е?

стан Колев: Не знам, може би. Но 
аз имам впечатление, че в последните 
3-4 години нещата се променят. Има 
някакво пробуждане у хората, такова 
поне е моето виждане. Хората някак 
започват да се осъзнават духовно, да 
се отърсват от всичките неща, които са 
ги държали в плен досега – правител-
ства, банки, какво ли не... 

Всичките тези кризи и митове за 
2012-а и края на света ги карат да се 
замислят и те започват да си задават 
въпроси като „защо е така”, „какво 
правим тук”. Това събуждане ги прави 
емоционално и духовно по-отворени. 
Като страничен резултат от този про-
цес те стават и много по-възприемчи-
ви към моята музика. 

Разликата с допреди 5 години назад 
например е много ясно забележима, 
поне аз я усещам силно. Затова и 
нарекох радиошоуто си Awakening, на 
името на една моя песен, в която се 
говори за тези неща.

Накрая – малко чисто любопит-
ство. Ти например каква музика 
слушаш?

стан Колев: Джаз. 80-те години. 
Музика за медитация. Това е основ-
ното. Но също и RnB – от старото RnB. 
Дръм енд бейс обичам много, имам 
над 300 плочи с DnB в къщи, които 
никъде ги няма. И си ги пазя, защото 
са безценни, невероятни – то си е 
джаз с дръм енд бейс отдолу. Много 
обичах Prince – още в България като 
бях, си го обичам, той е гений. Става 
дума за първите му албуми, до среда-
та на 80-те, после и той тръгна в друга 
насока. Чил аут също слушам. От хауса 
слушам почти само дийп хаус, но 
много дийп. 

Много харесвам и олд скуул рап, от 
онези джази парчетата, ама те колко 
са... А докато бях още в България, 
умирах за музиката на ФСБ, особено 
първите им албуми. Ходил съм като 
ученик и на техни концерти. Няма дру-
га такава музика в света – прогресив, 
джази. Велики са! Ето на тях ако можех 
да направя един ремикс на някое 
тяхно старо парче – всичко бих дал.
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Неделя, 20:00 (BG)

“Междузвездни войни. 
Епизод V – Империята 
отвръща на удара “
Фантастика, САЩ 1980

Неделя, 21:00 (BG)

“Сватбата на най-добрият 
ми приятел“
Романтична комедия с Джу-
лия Робъртс, САЩ, 1997

Неделя, 23:00 (BG)

„Щамът Андромеда“
Фантастика с Бенджамин 
Брад, САЩ, 2008

Събота, 23.30 (BG)

„Бригадите на тигъра“
Приключенски, Франция, 
2006

Шантавият агент 
Чък се завръща 
по „Нова тв”

Тръгна класация за 
най-забавна реплика от 
“Столичани в повече”

Най-шантавият агент на света – Чък Бартов-
ски, се завръща в третия премиерен сезон 
на едноименния сериал „Чък”. Той ще върви 
от 11 октомври по „Нова телевизия” всеки 

делничен ден от 23.30 ч. (BG) или в удобно за вас време 
от TRIO Television. В края на втори сезон компютърният 
гений, който, без да иска, стана най-важният таен агент 
на правителството, получи поредната доза информа-
ция в мозъка си и бе трансформиран в Интерсект 2.0. 
Сега той не само знае държавни тайни, но е въоръжен 
и със смъртоносни бойни умения. Най-накрая Чък 
може да стане истински агент, но дали ще успее да 
овладее емоциите си в новата си роля на Интерсект 
2.0? Разбира се, няма да се лишим и от неговата парт-
ньорка – секси агентката от ЦРУ Сара Уокър.

В интернет започна класация на най-забавните 
реплики от сериала “Столичани в повече”, чийто 
втори сезон тръгна тази седмица по bTV. Фено-
вете имат възможността да гласуват  на сайта 

http://www.ekrana.info/ . От първия сезон класацията 
засега се води от: Калина към сервитьорката: “Едно уиски, 
12-годишно”. Сервитьорката: “Как 12-годишно?! Та тя, 
кръчмата, работи от 3 години.” – 26.6%

Втора е - Йордан: “Славейче, аз не можах да разбера. 
Сега аз ли съм кмет?” Славка: “Йордане, НИЕ сме кмет!” – 
23.3%

Следвани от - Яна: “Тате, ти сега, като си кмет, ние вкъщи 
ще умрем от глад.” Славка: “Яно, какви ги приказваш?” 
Яна: “Ами кой ще готви?” Славка: “Спокойно, той няма да 
отиде на работа, преди да е сготвил.” – 21.3%. “Столичани 
в повече” е в ефира на bTV в сряда, 12 октомври, от 21.00 
(BG) или on demand от TRIO Television.



Канадец 
извърши 
11-годишна 
обиколка на 
света пеша

Канадецът Жан Беливо, 
баща на две деца, се 
върна в родината си 
11 години след като я 
напусна, за да извърши 
околосветско пътешест-

вие, но в истинския смисъл на думата. 
Беливо обиколи планетата пеша, като 
по този начин според признанията му 
успял да пребори депресия, причинена 
от неуспехи в личния си бизнес. AFP 
съобщава, че тази седмица роденият в 
Монреал търсач на силни усещания се 
намира “само” на 290 километра от род-
ния град и според плановете ще прис-
тигне там към средата на октомври.

Беливо пое на обиколката на 18 ав-
густ 2000 г. в деня на своя 45-и рожден 
ден. Той решил, че единственият начин 
да не се побърка след провали в бизнес 
начинанията е да обиколи земното къл-
бо пеша. Двете му деца от първия брак, 
които той отглеждал, и жената, с която 
е живеел към онзи момент, дори и не 
помислили да го разубедят. Сега той 
планира отново да заживее с тях, стига 
и те да искат същото.

За 11 години канадецът преминал 
около 75 000 километра и прекосил 64 
държави. Единственият му багаж била 
малка раница със спални принадлеж-
ности и 4000 канадски долара. Случва-
ло му се да нощува на улицата, в приют 
за бездомни, но понякога го канили на 
гости негови нови приятели в различни 
страни. По думите му за всичките тези 
години той се разболял само един път, и 
то в Судан.

В Етиопия Беливо бил арестуван и 
вкаран в затвор за един ден. А в ЮАР 
го нападнали двама пияни младежи. 
Но пък имал и интересни премеждия. 
Като това да опита различни екзотични 
ястия, каквито надали би му минало и 
през ум да пробва в Канада. В Африка 
го гостили с манджа от насекоми, а в 
Южна Корея – супа с кучешко месо. Но 
пък в Китай го изненадали със змийско 
печено.

След като си отпочине и дойде на 
себе си, смята да се заеме с написване-
то на книга, в която да опише всичките 
си приключения. Канадецът също така 
смята да изнесе лекции за странства-
нията си, като очаква покани от различ-
ни учебни заведения.

Беливо е поредният авантюрист, кой-
то предприема нещо толкова чудато. 
Миналата година бившият капитан от 
британската армия Ед Стефърд стана 
първият човек на планетата, който успя 
да преодолее почти 10 000 километра 
от извора, та чак до устието на най-пъл-
новодната и втора по дължина река в 
света, Амазонка.
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супер дискотека в Шаумбърг 
примамва клиенти с BG музика

Raven -nай-новата диско-
тека в северозападните 
квартали на Чикаго 
планира да привлече 
клиентела с партита 
строго ориентирани към 

големите етноси. Всеки уикенд ще се 
редуват поляци, мексиканци, българи, 
гърци и руснаци. 

Клубът, който преди време се казва-
ше „Heat”, предлага безплатен паркинг и 
удобно разположение.

На първия етаж разполага с три 
бара и голям дансинг, който е покрит 
с въртящи се светлини  и периодични 

пориви на пушек-машини. Друго освет-
ление идва от големи, старомодни по-
лилеи,  и висящи жици със светлини по 
краищата. Украсата се съчетава с името 
на клуба „Raven” (гарван), като части от 
стените са боядисани в бяло и са с огро-
мни черни пера на гарван. Омекотени 
пейки и извити сепарета в сметанов и 
кафяв оттенък, предлагат удобни места 

в близост до баровете и 
дансинга.

Вторият етаж се отли-
чава с още три бара и 
стъклен балкон, който 
предоставя изглед на 
всички действия по-долу. 
На горния етаж обикно-
вено се правят партита 
на известни личности 
и тяхното обкръжение. 
Има затворена ВИП-
стая и дивани, където 
гостите могат да виждат 
и да бъдат видени от 
останалата част на клуба. 
Оскъдно облечени „Go-

Go“ танцьорки изпълняват секси танци 
на малка сцена на първият етаж и зад 
стъкло в един от баровете на горния 
етаж. Ди Джейският подиум разполага 
с гигантски знак с името на клуба, с LED 
панели, благодарение на които буквите 

постоянно променят цветове 
си  и светлината излиза през 
стъклената фасада, така че е 
невъзможно да пропуснете 
клуба от пътя. 

Raven е имал изпълните-
ли  като Миа Мартина, Крис 
Уилис, Трей Сонгс, Лудакрис, 
Майк „Situtation” от Джърси Шор,Ейкън, 
Ник Хоган и Анджелина от Джърси Шор. 

На 22 октомври (събота) клубът ще е 
домакин на българското „Поп Фолк Ме-
гамикс Парти“ като предоставя втория 
етаж. Орга-
низаторите 
обещават спе-
циални цени 
на уискито и 
водката, както 
и подаръци 
за всички 
присъстващи. 
Български 
бармани и 
сервитьорки 
са осигурени 
специално за 
случая. Гост ще 
бъде DJ Pafff, 
който ще из-
ненада всички 
с перфектен 

микс от нови хитове и класики. 
Работното време на клуба е от 

9рм до 3ам. Адреса е 616 E Golf Rd, 
Schaumburg, IL.
За повече подробности вижте стр 7.



357 жени по 
бикини поставиха 
рекорд

357 жени, облечени само по 
бански от две части, поста-
виха световен рекорд за 
най-големия бикини парад 
в света. Това се случи на 
плажа на Златния бряг в 

Австралия.
Събитието беше организирано от 

местния вестник „Голд кост бюлетин”. 
Облечените в бански от две части жени 
започнаха парада си от МОЛ на Златния 
бряг, след което преминаха изисква-
ното разстояние от 1,6 км по брега на 
плажа Сърфърс парадайз. 

’’Инициативата показва, че освен кра-
сиви плажове, ние си имаме и прекрас-
ни млади и здрави жени, които обичат 

да се забавляват”, казват организато-
рите. 

Представители на Книгата на рекор-
дите Гинес присъстваха на събитието, 
за да потвърдят, че парадът на 357 
жени е поставил нов световен рекорд. 

Според говорител на Книгата, рекор-
дът дори можело да бъде по-впечатля-
ващ, тъй като първоначално по плажа 
тръгнали 361 дами. 

Впоследствие обаче четири от тях 
били дисквалифицирани, защото изоб-
що не носели бикини.

Предишното върхово постижение 
беше постигнато на Каймановите 
острови през юни 2010 г. от 331 участ-
нички.
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ТОЧКОТЕРАПИя

Дизайнерите намериха вдъх-
новение в идеалната окръж-
ност, за да създадат най-тър-
сения десен през студените 
месеци. Тази година всичко 
ще е на точки, а размерът 

има значение. Това е неочаквано-добрата 
комбинация на стартиралия сезон на ниски-
те температури. Да видим в подробности 
какви точкови вариации са подготвили 
специалистите:

Марк Джейкъбс залага на малки капчи-
ци и покрива с тях моделите си от глава до 
пети. Буквално. Не само дрехите, но и всички 
аксесоари – от шапките до чорапогащника и 
чантата.

Стела МакКартни пък вижда жената като 
секси красавица с деликатно разголено тяло, 
разбира се, покрито с точки.

В колекцията си Диане фон Фюрщенберг 
залага на блестящи златни кълба върху изку-
сителката на нощта.

СТеЛа МаККаРТИ

анна СуИ

ДоЛЧе И ГаБана

МаРК 
ДжейКъБС
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Титаните на рока от 70-те още забиват
Дори и младите познават златните им хитове, 
а те не искат да остареят и записват нови

Основното правило 
на рокендрола 
гласи: Живей 
бързо, умри млад. 
В България сило-
вите групировки, 

появили се веднага след края на 
комунизма, си го откраднаха и 
твърдяха, че е тяхно мото. Но това 
не е истина. Не са го измислили те. 
Впрочем като всяко правило и това 
си има изключение. Даже не едно, 
а няколко – рок динозаврите от 
70-те години на миналия век, които, 
макар и да живеят бързо, и днес са 
живи повече от всякога и дори и не 
помислят да слязат от сцената. Те 
забиват вече по 30 и 40 години.

Разбира се, редиците им са 
пооредели. Все пак сексът, нарко-
тиците и рокендролът си казват 
своето точно както това правят 
времето и алкохолът.  Но емоцията 
не ги е напуснала, нито желанието 
да правят добра музика.

Група AC/DC е сформирана през 
1973 г. от двама братя шотландци 

Малкълм и 
Ангъс Янг. Към 
тях се присъ-
единяват още 
басистът Лари 
ван Крид, вока-
лът Дейв Евънс 
и барабанистът 
Колин Барджес. 
В началото се 
изреждат още 
няколко души, 
като най-про-
блемни са 
басистите. Това 
продължава до 
момента, когато 
в AC/DC не се 
появяват Марк 
Евънс и Фил Рад. 
За тяхна най-голяма класика 
и до днес се приема албумът 
“Highway to Hell”, издаден осем 
години след началото - през 
1979 г. През 1980 към група-
та се присъединява и Браян 
Джоунс, който помага за друг 

знаменит албум - “Back in Black”. През 
2008, след почти осемгодишна пауза, 
AC/DC напомниха отново за себе си с 
тавата “Black Ice”. А през октомври съ-
щата година предприеха и 18-месечно 
турне.

През 1967 г. няколко студенти се съ-
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бират, за да направят младежка група. 
Уж на шега, но така се ражда Chicago. В 
първоначалния състав влизат кита-
ристът Тери Кат, Робърт Лем на кла-
вишните, барабанистът Дени Серафин, 
басистът Питър Сетера, саксофонистът 
Уолтър Паразейдър, Джеймс Панкоу 
– тромбони, и Ли Лафнейн. За следва-
щите 13 години групата няма пропуск 
– ежегодно издава по един албум. 
Продали са над 120 милиони плочи. Пет 
от тях са обявявани за най-добри. 21 
парчета са влизали в топ 10 на музикал-
ните чартове по света. Но това никак 
не ги е уморило. Днес групата е в малко 
подменен състав, 
но продължава да 
се изявява. На кон-
цертите постоянно 
ги карат да свирят 
класическите си 
хитове, сред които 
са “Baby, What a 
Big Surprise” и “If 
you Liеve Me Now”. 
Преди три години 
Chicago направиха 
едно забележител-
но турне с Earth, 
Wind and Fire.

The Eagles не са 
и подозирали каква 
шеметна кариера 
ще имат като група 
по времето, когато 
са стартирали. Пър-
вите им изяви са 
били като подгря-
ващи музиканти за 
турнетата на Линда 
Ронщат. Идеята 
дори не е била 
да правят група. 

Просто мениджърът на Ронщат имал 
навика да събира различни музиканти, 
които да свирят заедно, преди тя да се 
появи на сцената. От тези му опити не 
се получавала непременно група, но 
само до момента, когато събрал на една 
сцена Глен Фрай, Барни Ледън и Ранди 
Майснер. Фрей поканил от своя страна 
Дон Хенли и се получил най-големият 
им хит “Hotel California”. През 1972 изда-
ват първия си албум, който кръщават 
скромно Eagles. Шест от плочите им 
стават платинени. В тях са и другите 
им две големи парчета, които и днес 
всеки може да изтананика: “Desperado” 

и “Heartache 
Tonight”. 1980 е 
тъжна за Eagles 
– тя се разпада.

Но 14 годи-
ни по-късно 
музикантите се 
събират отново, 
за да запишат 
нов албум - 
“Hell Freezes 
Over”. Който 
не се оказва 
последен. През 
2009 тръгват 
на турне, за да 
промотират 
записания през 
същата година 
диск “Long Road 
Out of Eden”.

Великите 
Aerosmith дати-
рат от началото 
на 1970 г. В Бос-
тън се събират 
Джон Пери, 
Том Хемилтън, 
Стивън Тайлър, 
Джо Крамер и 
Реъм Табано. Пет 
години по-късно 
вече са известни 
в целия свят, 
защото първият им албум “Toys In the 
Attic” се превръща в най-модерното рок 
увлечение на младото поколение.

Пери обаче има друго влечение – 
наркотиците, което го изхвърля от 
групата в 1979, но се връща през 1984 г. 
В целия свят фенове на Aerosmith са си 
купили 150 млн. копия на техни плочи 
и дискове. Това прави групата рекор-

дьор по платинени и златни плочи сред 
всички останали банди в САЩ. Попитай-
те който и да е рок фен и той веднага 
ще ви запее “Dream On”, “Walk This Way”, 
“Dude (Looks Like a Lady)” или пък “Cryin’” 
– великите хитове на бандата. През 
2009 те тръгнаха на турне, което обаче 
бе отменено набързо, след като Тайлър 
падна от сцената и се рани лошо.

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.
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Google Chrome - трън 
в очите на Microsoft

Windows Phone 
спря да следи 
потребителите си

Новата Facebook 
стена не се появи

В края на миналата седмица от Microsoft 
случайно успяха да маркират браузъ-
ра Chrome като злонамерен софтуер в 
Microsoft Security Essentials. Това съобщи 

специализираната преса. В резултат много потре-
бители по цял свят, които ползват операционни 
системи на Microsoft, не само 
не са можели да ин-
сталират при- ло-
жението, 
но където 
вече е било 
инсталира-
но, е било 
премах-
нато след 
предупреж-
дение за 
изчистване на 
злонамерен соф- туер. 
Браузърът е бил иден- тифициран 
като приложение от групата „лош” софтуер Zeus, 
но впоследствие от Microsoft са пуснали ъпдейт, 
с който са поправили грешката си. В момента на 
официалната им страница дори може да се види 
и извинение към потребителите. “Не можем да 
твърдим, че става въпрос за умишлен блокаж, но 
за кратък период от време браузърът на Google – 
Chrome, е бил маркиран като зловреден и не е бил 
наличен за инсталиране. Извиняваме се на всички 
наши потребители за това”, пише там.

За съжаление, а може би за радост по-
редните промени във Facebook не бяха 
задействани в началото на октомври, 
както бе обещано. Timeline, новият изглед 

на Facebook профилите, за който BG VOICE писа в 
предния брой, се отлага, но не заради протести 
на потребителите, а заради съдебно дело. То е за 
запазена марка, а жалбата е подадена от малкия 
и неизвестен никому сайт timelines.com. Неговите 
собственици настояват, че Facebook нарушава ав-
торските им права, макар двете линии на времето 
да нямат нищо общо, твърдят специализираните 
издания. Разбира се, от Facebook обявиха, че очак-
ват да спечелят делото скоро. Което означава, че 
поне още няколко месеца свикналите със сегашния 
класически изглед на Facebook ще продължават 
да му се радват. Все пак за търсачите на нещо ново 
в мрежата и в момента е пълно с указания как 
Timeline да се активира още сега.

Последният ъпдейт на новата платформа 
на Microsoft, Mango, вече не включва 
неприятния механизъм за събиране 
на информация за местоположението 

на потребителите му, без те да са информирани за 
това. Приложението за ка- мерата например 
изпращаше точната ге- олокация на 
всеки, който го ползва, без дори 
да е направил и една 
снимка, съобщава 
HiComm. 

Медиите 
цитират Ра-
фаел Ривера 
- създате-
лят на ин-
стру- мента 
за ха- кване 
на Windows 

Phone, 
който 

споделя, че в 
новата версия 

този алгоритъм 
вече не е наличен. 
Ривера твърди, че всички 
големи плат- форми разполагат с 
такива механизми за проследяване, кои-
то биват отстранява- ни едва след публичното 
им обявяване.
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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

ВЕЗНИ
През октомври 

ще имаме няколко 
планети, преби-
ваващи в знака на 
Везните. 

Планетата на 
любовта и красо-
тата Венера, също 
Меркурий, Сатурн и Слънцето. 

Голямата активност и успехи са кон-
центрирани в следните области:
 управление на групи, участия в 

различни сдружения
 стартиране на нови проекти и пла-

нове за бъдещето
 документи/договори, свързани с 

недвижима собственост
 публични представяния, презен-

тации
Трябва да сте много добре подготвени 

около 6 октомври със структурата и ор-
ганизацията на делата, които започвате. 
Нека всичко да е изготвено в детайли  
и задачите да са разпределени. Изне-
надващи финансови новини очаквайте 
около 9-10 октомври. Пълнолунието на 
11 октомври ще увеличи стреса в парт-
ньорствата и акцентът ще падне върху 
вашите нужди и претенциите на другите 
към вас. 

Една част от Везните ще се отправят 
на път, а други ще подпишат важни доку-
менти, свързани с тяхна недвижима соб-
ственост или офис, база, месторабота. В 
дните около новолунието (26 октомври) 
може да разчитате на общите финанси 
(ваши и на партньор), за да разширите 
владенията си. Използвайте вашата кре-
ативност, за да намерите нестандартни и 
печеливши решения. Много е важно да 
бъдете практични този месец и да не се 
поддавате на илюзии, които биха отнели 
добрите ви финансови шансове през 

периода.

сКОРПИОН
През октомври 

Слънцето ще 
пребивава в знака 
на Везните и ще 
попадне в

сектора от ва-
шата карта, който 
обхваща:

 всички тайни и секрети, вашият ду-
шевен живот, търсенето на душевен мир 
и баланс на личността, самоанализ

 контакти с болници или страдащи 
хора, лица, които имат нужда от вашето 
милосърдие
 лични проблеми, свързани с карие-

ра и обществен статус
 лични ограничения и анализ на 

партньорските отношения
Тенденцията за уединение и размисъл 

ще приключи около 9-10 октомври. Чу-
десен период за различни проучвания, 
разследвания и търсене на информа-
ция. Предложението за договор, сделка 
или работа на 6 октомври все още е 
неофициално и не бързайте да „изпус-
нете питомното, за да гоните дивото”. 
Придържайте се към фактите и сигурна-
та информация, за да вземете адекватни 
решения. Пълнолунието на 11 октомври 
ще доведе до импулсивни действия, 
свързани с приключване на определена 
рутинна програма, работен проект или 
здравни проблеми и притеснения.

Потърсете правата си или други 
бенефити, свързани с плановете ви на 
16 октомври, тогава има възможност 
за помощ от авторитетни лица или 
организации. 

Новолунието на 26 попада в начало-
то на вашия знак и нивото на вашата 
емоционалност и сензитивност ще се 
повиши. Обмислете финансовите дого-
вори, които ви предстоят, и промените 
в партньорствата, които са ви нужни. С 
търпение и постоянство ще достигнете 
набелязаните цели.

сТРЕЛЕЦ
Октомври е 

вашият месец за 
действие и раз-
лични инициативи, 
драги Стрелци. Ва-
шите шансове този 
месец са съсредо-
точени в следните 
житейски области:
 социални контакти и възможности 

за изява
 финансови постъпления от извър-

шена работа
 групови проекти и дейности, свър-

зани с различни асоциации
 приятели и общи мероприятия
 детайлни планове за бъдещето, 

надежди и мечти
Групов проект или инициатива ще се 

разшири и ще се окаже твърде голяма 
хапка за вас в настоящия момент. Не се 
претоварвайте, а се опитайте да включи-
те и други заинтересувани, за да разпре-
делите задълженията. Вашето внимание 
ще се насочи към групови асоциации 
и приятелски групи. Около 6 октомври 
ще бъдете потърсени за съвет и помощ. 
В дните от 7 до 12 октомври ще бъдете 
под влиянието на силни творчески им-
пулси, които ще ви окуражат във вашите 
мечти и стремежи занапред. Очаквайте 
забавления и приятни емоции при 
пълнолунието на 11 октомври. Чудесен 
период за романтика, презентации и и 
социални мероприятия. Новата Луна в 
Скорпион на 26 октомври ще ви зареди 
с неудържими желания за пътуване, изя-
сняване на фамилни секрети и сключва-
не на тайно споразумение. Проверете в 
детайли дали ще ви донесе очакваните 
бенефити и просперитет. Разчитайте на 
добрите си приятели този месец - ще ви 
дадат откровено мнението си и ще ви 
помогнат да се ориентирате правилно в 

ситуацията около вас!

КОЗИРОГ
През октомври 

Слънцето в знака 
на Везните преби-
вава в сферата на 
вашия хороскоп, 
която отговаря за:
 вашия общест-

вен статус
 собствен бизнес, кариера
 държавни инстанции, авторитетни 

личности
 родители
 поемане на някаква отговорност
 почести, популярност
В началото на месеца (1-3 октомври) 

е възможно да се нагърбите с повече, 
отколкото сте в състояние да извърши-
те. Очаквайте недискретност и крити-
ка. Запазете себеуважението си, като 
се придържате към консервативни и 
дипломатични тактики. На 9 октомври 
Венера - планетата на симпатиите, соци-
алните контакти и талантите, ще навлезе 
в знака на Скорпиона. Интензивни 
емоции спрямо приятел ще завладеят 
съзнанието ви. Използвайте добрия 
аспект на 13 октомври, за да изясните 
отношенията си. В дните около пълно-
лунието (10-11) остра нужда от промяна, 
касаеща дом или фамилна ситуация, ще 
нажежи емоциите ви. На 13 октомври 
нуждата от поемане на отговорност 
(професионална или лична) ще приземи 
вашата спонтанност. С успех можете 
да преговаряте с авторитети и лица, от 
които зависят вашите планове на 16 
октомври - ще имате зелена светлина за 
проектите и целите си. Не поемайте ри-
скове на 23, ще последват рестрикции и 
бариери. Новолунието на 26 в знака на 
Скорпиона носи заслужено признание 
за вашите постижения и работа. Прес-
тижът и вашето влияние се разширяват 
в посока, отговаряща на дългосрочните 
ви цели. Животът ви се трансформира 
и навлизате в нови колективи и друга 
социална група!

ВОДОЛЕЙ
През октомври 

Слънцето ще бъде 
в знака на Везните 
и ще заема 9 дом 
от вашия хороскоп. 
Ще бъдат акти-
вирани следните 
житейски области:
 образование, тренинги, развитие и 

разширяване на съзнанието
 дела, свързани с роднините на 

партньора
 контакти с хора отдалеч, чужденци
 уреждане на официални документи 

с юридическо съдържание
 очаквани новини, решения и пъту-

вания зад граница
 контакти с личности, занимаващи 

се с религия и философия
Още на 3 октомври някой поставя под 

съмнение ваше мнение или страте-
гия. Отстоявайки себе си, докажете с 
факти правилността на становището си. 
Приемайки това предизвикателство, 
ще можете да разширите вашия опит и 
сферата си на действие. Придържайте 
се към по-консервативни и изпитани 
методи и тактики на 6 октомври. Бъдете 
сдържани на 9-10 октомври и баланси-

райте емоциите си. Спазвайте стрикт-
но правилата и инструкции, касаещи 
документи, пътувания или някакво 
обучение, което уреждате. Пълнолу-
нието на 11 октомври ще ви подтикне 
към внедряване на импулсивна идея, но 
по-добре вземете мнението на хората 
около вас. Опитайте се да се договори-
те, като и вие направите някои отстъпки. 
Ще постигнете по-добри резултати 
чрез малко приспособяване от ваша 
страна. От 14 до 17 октомври бъдете 
сдържани и предпазливи в изказвани-
ята и постъпките си. Не заставайте на 
страната на опозицията - тя е губеща в 
този случай. Около новолунието на 26 
октомври обмислете едно съдружие с 
някой отдалеч (зад граница). Очертава 
се добра възможност за ново развитие 
в кариерата. Вслушайте се в съветите на 
тези около вас - идеите им са практични 
и интересни! 

След 28 октомври ще ви се отворят 
големи възможности, които ще позво-
лят разширяването на вашия бизнес, 

офис или дом!!!

РИБИ
През октомври 

Слънцето от знака 
на Везните попада 
в 8 дом от вашата 
карта и ще акцен-
тира вниманието 
и активността ви 
върху следните 

области:
 общи финанси (бизнес и партньор-

ски доходи)
 вашите персонални ресурси и 

спестявания
 активности, свързани с банки, кре-

дити и заеми
 наследствени имоти и неща, свър-

зани с данъци
Очаквайте интензивни емоции, свър-

зани с общи финанси, още в началото на 
месеца.

Планетата на енергията и действието 
Марс сега работи в областта на днев-
ната ви рутинна програма и това ви 
мотивира да се заемате с все повече 
задачи, като разпилявате силите си. 
Концентрирайте се и насочете своите 
усилия само в приоритетните неща за 
вас. Около 6 вече ще имате структура 
и план, които стриктно ще спазвате и 
тази тактика е печелившата за момента. 
В дните около пълнолунието въпросите 
със средствата излизат на преден план. 
Готови сте да се хвърлите импулсивно, 
без да сте преценили внимателно неща-
та, в идея, която си мислите, че ще ви до-
несе крупна сума. По-добре изчакайте 
няколко дни, за да премине началното 
въодушевление, и потърсете финансова 
помощ от партньор. 

Новолунието на 26 октомври ви 
зарежда със страст и креативност 
относно ваши идеи за близкото бъдеще. 
Конфликт, възникнал в работата или в 
социалната ви среда, ще тревожи ума 
ви. Помощ и подкрепа очаквайте от бли-
зък приятел или ваши роднини. Бъдете 
коректни и не смесвайте приятелството 
с финансите, които са ви нужни! В края 
на месеца ще имате възможност да 
предприемете пътуване, което ще нама-
ли интензитета на емоциите ви и ще ви 
изпълни с радост, нови мечти и планове.
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Нова техника за 
картини демонстрират 
българи в Чикаго

Нова, необичайна 
техника за рисува-
не на картини бе 
демонстрирана от 
българи, които участ-
ват в десетия поред 

Ravenswood 
Artwalk в Чикаго, 
провел се ми-
налата събота и 
неделя. Ивайло 
Йошовски, 
един от пред-
ставилите свои 
творби, прави 
картини от ойл и 
еукастик. „Това е 
нова техника за 
правене на кар-
тини“, споделя 
Ивайло, който 
от дете обича да 
рисува. Двамата 
заедно със съ-
пругата му Ана 
поддържат духа 
на изкуството в 
своето семей-
ство и впечат-
ляват америка-
нците със своите 
произведения.

„Изкуството 
ми доставя огромно удоволствие и го 
правя, защото ми харесва“, споделя Ана 
Йошовска, която от четири години се 
занимава с изработването на „плас-
тилинови“ бижута, вдъхновението за 
които получава от детските книжки. „Аз 

имам три дъщери и с тях често ходихме 
до библиотеката. Там четяхме детски 
книжки и така се роди идеята. Сама се 
научих да правя бижутата, като експе-
риментирах много.“

Общо шестима български творци 
участваха със свои оригинални творби 
в културния фестивал, който иначе про-
тича два пъти в годината. Те демонстри-
раха на американските любители на 
изкуството свои картини, фотографии, 
графики и ръчно изработени бижута.

Художничката Деница Маневска 
представи свои художествени карти-
ни, рисувани с маслени бои, както и 
графики на женски тела. „Аз съм много 
щастлива, че сме част от това важно 
събитие. Надявам се, че повече българи 

ще участват 
следващата 
година“, 
споделя 
Манев-
ска, която 
е също 
собственик 
на худо-
жествената 
галерия 
„М & D“ в 
Чикаго. 

Нов 
участник 
тази година 
бе Петя Ва-
нева, която 
показа свои 
оригинални 
черно-бели 
и цветни 
графики, 
които 
изумиха по-
сетителите. 
„За мен 

изкуството е хоби и го правя с огромно 
удоволствие“, споделя Ванева. 

Сред останалите творци бяха извест-
ният български художник Любо Велков 
и авторката на тези редове, която пока-
за свои художествени фотографии.

ПОКАНА
Уважаеми сънародници,

Заповядайте на представянето 
на книгата

Българските Църковни 
Общини в Америка и 

Чикаго,
което ще се състои на 

9 Октомври от 1:30 часа 
в малката зала на църквата 

Света София
Авторът

Г. Иванов от години събира документи, 
интервюта с героите на църковните истории, 
дразги и съдебни дела в Чикаго.

никоЛета кравченко
nikoleta@bg-voice.com

снимка: Авторът
Оригиналните графики на Петя Ванева, представени в 
Ravenswood Artwalk
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Да ви е сладко,
Емануела

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Продукти за  6 порции:3 яйца; 1 ½ чаша настърган 
пармезан; 1 lb панчета; 1 lb спагети (1 пакет); 

2 с.л. зехтин;1чаша готварска сме-
тана;черен пипер;

сПАГЕТИ КАРБОНАРА

Класика в италианската кухня, тези спагети са съчетание на панчета (италиански бекон), пармезан и сметана. Ястието е 
истинско удоволствие за ценителите на вкусотиите, приготвени бързо, лесно и с малко на брой продукти.

В купа разбъркваме яйцата, пармезана и сметаната. Оста-
вяме настрана.

В тиган запържваме панчетата, вече нарязана на малки 
парчета (около 20 минути).

През това време сваряваме спагетите, като се съобразява-
ме с инструкциите на опаковката.

Разбъркваме сварените спагети с вече препържената пан-
чета. Отстраняваме от огъня и заливаме спагетите с пригот-
вената яйчена смес. Разбъркваме много добре. Овкусяваме 
с черен пипер. Сервираме ястието веднага, гарнираме с 
настърган пармезан.
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ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ 
БОГ

ГРАД  В 
АВСТРАЛИЯ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Каравана. Апарат. Тел. “На лов”. Нане. Лен. Мадан. Ливер. МЕНА. Инари. Ара. Катинар. Рапан. Талин. Ливан. Ба. Ни. Итака. Икона. Кон. Натан (Жак). “Нана”. Лам. Матам. Ратин. “Ала”. Емине. Ака. Кирасир. 
Котел. Раман (Чандрасекхара). “Карин”. Пи. “Ти”. “Алото”. Икеда. Нар. Танат. Вата. Бар. Кавал. Колар. Теле. Акари. “Ана”. Канарин. Новак (Витезслав). Сарин. Лимон. “То”. Ре. “Имола”. Атаман. Вин (Вилхем). Варан. Ниви. 
Вар. Кокал. Пират.
ОТВЕСНО: Математика. Ирина Тасева. “Ренета”. Омара. Арена. Ир. Вал. Нилин (Павел). Ламар. Ларин (Борис). Манит. Масал. Керим (Усин). Вана. “Анана”. Инота. Иново. Надир. Катер. Таван. Лак. Калан. ЛАТАМ. Конак. 
“Лара”. Онари. “Амика”. Алани. Ал (Данил). Кав. Равин. Норит. Роман. Липак. Ретик (Георг). Кивот. Рани. Анона. Енево. Анани. Раван. Натал. Далак. Мир. Ланер (Йозев). “Баник”. Патан. Тава. Тераса. Анати. Арагонит.



Женитбата е като да идеш на 
ресторант с приятели - поръчваш си 
каквото ти харесва, а после гледаш - 
тяхното е по-хубаво.

  
Младоженци на сватбено пътешест-

вие се разхождат из Сицилия. Внезап-
но иззад някакъв храст изскача мъж с 
рязана пушка:

- Парите или живота!
- Нямаме пари, аз се ожених по 

любов! - отговаря съпругът.
Гангстерът оглежда дамата и кора-

восърдечно казва:
- Тия ги разправяй на друг!

  
Три деца си говорят:
- Аз искам да стана пилот на само-

лет! - казало първото дете.
- Аз искам да стана шофьор! - казало 

второ дете.
Третото дете казало:
- А пък аз искам да порасна.

  
Малкият Петърчо гледа тегленето 

на тиражите от тотото и гордо казва:
- Татко, ти си страшен! Тия от тотото 

никога не могат да познаят кои точно 
числа задраскваш! 

  
- Дядо, вярно ли е че на лошото 

трябва да се отговаря с добро?
- Да, така е.
- Тогава дай пари да си купя сладо-

лед! Счупих ти очилата.

  
Мал ки ят То ш ко пи та май ка си:
- Ма мо, ка жи ми как се за по з на с 

та т ко?
- То не е за ка з ва не на мал ки де ца, 

но щом тол ко ва на с то я ваш, ще ти го 
ка жа. Ве д нъж хо дих по бре га на ре ка 
То пол ни ца, вне за п но се по д х лъ з нах 
и па д нах в дъл бок вир. По ч нах да 
по тъ вам, да се да вя, да кре щя. В то зи 
мо мент не по з нат млад мъж се хвър ли 
във во да та и ме спа си. По лу чи се та ка, 
че след го ди на се оже ни х ме.

- Чак се га раз би рам за що та т ко не 
ис ка да ме учи да плу вам.

  
- Коя да та сме днес?
- Не знам!
- То га ва виж във ве с т ни ка.
- Ня ма сми съл! Той е вче ра шен...

  
- Же на та е не що мно го ху ба во, ко га-

то не ти е же на.

  
- По-до б ре с мал ка же на в кре ва та, 

от кол ко то с го ля ма мо ти ка 
в ръ ка та.

  
- Къ де има без п ла т но 

си ре не?
- Са мо в ка па на...

  
Раз го вор ме ж ду ти к ви:
- Вси ч ки ме чу кат, ни кой не ме ку-

пу ва!

  
- За що из ва ди и по с ле д ния ми зъб 

бе, до к то ре?
- За да не се зъ биш на здра в на та 

ре фор ма.

  
Слу ч ва се пра з на пу ш ка да гър ми, 

но не и пра з на гла ва да ми с ли.

  
В бан ка та на х лу ва мъж с ма с ка и пи-

с то лет. Той по да ва бе ле ж ка на ка си ер-
ка та. Из п ла ше на, тя връ ща бе ле ж ка та 
и уч ти во ка з ва:

- Без к рай но съ жа ля вам, го с по ди не, 
но ки ло бра ш но, два ли т ра мля ко и 
де сет яй ца мо же те да по лу чи те в ма га-
зи на от с ре ща, не при нас...

  
Учи тел ка та:
- Иван чо, на теб не ти ли ми на ват 

ми с ли през гла ва та?
- Те ми ми на ват, но аз не мо га да ги 

хва на!

  
По ка ни ли Иван чо на тър же с т во, 

след ко е то има ло ко к тейл. Но на ли ня-
мал опит, до ка то се ог ле да, за не го ни-
що не ос та на ло. Ка то се при б рал,же на 
му го по пи та ла как е ми нал ко к тей лът.

- По к рай мен - от го во рил ядо са но 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Иван чо.

  
На бан кет в крал с ки 

дво рец по с ла ник на ед на 
чу ж да дър жа ва спо рел с 
из ве с тен учен за раз ли-
ка та ме ж ду две те ду ми 
„пра щам” и „из п ра щам”. 
Той твър дял, че две те ду ми са с 
ед на к во зна че ние. Уче ни ят от-
ри чал то ва твър де ние и ко га то 
по с ла ни кът му по и с кал да се 
обо с но ве, уче ни ят по пи тал:

- При мер? До б ре. Вие сте пра-
те ник на ва ша та дър жа ва.

- Да, раз би ра се, че съм пра-
те ник.

- Но не сте из п ра щач на ва ша та 
дър жа ва, на ли?

Спо рът при к лю чил в по л за на уче-
ния.

  
Си нът на Со ло мон е сту дент в сто-

ли ца та. Един при я тел на се мей с т во то 
му ид ва на го с ти у тях:

- Тря б ва да ви ка жа, че ва ши ят син 
е ста нал го лям кал па за нин. Най-мал-
ко де сет пъ ти съм го ви ж дал в го ле-
ми ре с то ран ти да яде ме со от сви ня 
и да це лу ва кел нер ка та!

- А вие ка к во ис ка те от мом че-
то? - ядо с ва се ба ща та. - Да це лу ва 
сви ня та и да изя де кел нер ка та ли? 
Ако е на п ра вил та ка, на и с ти на бих се 
съ г ла сил, че мо ят син е кал па за нин.

  
- Ка к ва е при ли ка та ме ж ду же на та 

и тай фу на?
- И две те от на ча ло ду хат и след то-

ва ти от на сят къ ща та.

  
Ка та джия спи ра лу к со зен ав то-

мо бил за про вер ка. Про вер ка та е 
ос но в на - по жа ро га си тел, ап те ч ка, 
ко ла ни, вси ч ки ви до ве до ку мен ти, 
про ба за ал ко хол и т. н.

Ока з ва се, че шо фьо рът е аб со лю т-
но из ря ден. Ка та джи я та ка з ва:

- Слу шай ка к во. Да те чер пя ед но 
пи тие, а? Ту ка в ко ла та имам ед на 
бу тил ка.

- Ама мо ля ви се! Аз все пак шо фи-
рам в мо мен та.

- И все пак ня ма ли да пий неш ед-
но?

- Не!
- Ка к то щеш, из бо рът е в твои ръ це. 

За шо фи ра не в не т ре з во съ с то я ние 

гло ба та е 100 ле ва, а за не по д чи не-
ние на кон т ро лен ор ган - 200 ле ва.

  
Си нът да ва на ба ща си бе ле ж ни-

ка, в кой то има за бе ле ж ка: „Ни що не 
знае!”

Ба ща та на пи сал от до лу: „Ако зна е-
ше, ня ма ше да го пра щам на учи ли-
ще!”

  
Иван чо по лу чил ко лет, но ка то го 

раз т во рил, вси ч ко би ло ок ра де но. 
Ос та на ла са мо лу к со з на та опа ко в ка.

- Под лу к со з на та опа ко в ка ви на ги 
се крие кал па во съ дър жа ние - на ли 
та ка се оже них - ус по ко ил се Иван-
чо.

  
- Го с по жо, ку пи те си плат на ра йе-

та, за да сте еле ган т на.
- А вие за що си ми с ли те, че ку пу-

вам плат за яде не?

  
- Съ ну вах стра  шен сън - че са ни 

ог ра би ли! - ка з ва же на на мъ жа си.
- Да бе ше съ ну ва ла ху бав сън - че 

ние сме гра би ли - ка з ва мъ жът.

  
- Ако не ис каш да из пи еш си ро па 

за ка ш ли ца, ще из ви кам ба ба Ме ца.
- Ма мо, и тя ли ка ш ля?

  
- Мо же ли за един ша мар да те из-

го нят от учи ли ще?
- Мо же, щом си уда рил ди ре к то ра.

  
Иван чо пи та Ма рий ка:
- До се га има ла ли си не що об що с 

ня кой мъж?
- Да, ед но мал ко мо ми чен це.

  
Ди ри ген тът на хо ри с т ка:
- Ти по ни жи с цял по ло вин тон!

  
Во е нен се при би ра от ра бо та и 

вли за в ба ня та. Же на му го ча ка ла в 
ле г ло то и му ка з ва:

- Скъ пи, ид вай, ча кам те!
От ба ня та се чу ло:
- Мир но! Ра в нис! Во до ра в но!

  
- Мо ля за съ вет - но щем се бу дя на-

сън и ви кам: „Ива не, Ива не!”, а мъ жът 
ми се ка з ва Ма рин. Той се съ бу ж да и 
ме уд ря по гла ва та. Има ли пра во?

- Ня ма пра во, за що то вие се об ръ-
ща те към друг чо век! - ка зал ад во-
ка тът.

  
- Ка к ва е при ли ка та ме ж ду гро з на-

та же на и де бе ла та кни га?
- Ка то при ви к не чо век с тях, пре с-

та ва да же лае не що дру го.

Виц в снимка

Когато умрял Майкъл 

Джексън,новината бързо се 

разпространявала. Влиза един 

пич в една кръчма в Перник и 

още на входа съобщава:

-Абе знаете ли кой умре? 

Всички казали: 

-Не? 
-Е па умре Майкъл Джексън! 

От маса в дъното, видимо 

разтревожен, станал Вуте и с 

треперещ глас промълвил: 

-А Миле Китич добре ли е?!..



Анонимните 
татковци

Той отива при 
доктора винаги 
сам. Изчаква 
далеч от вратата на 
кабинета, макар че 
пред него никога 

няма опашка. Пристъпва плахо 
като гузно дете. После, като 

влиза бързешком поглежда 
през рамо дали някой не 

го е видял. Това е донорът 
на сперма – студентът, 

останал без пари. Ка-
бинетът е в банката за 

сперма в болницата 
„Майчин дом”. Два-

десетинагодишен 
мъж разказва: 

„Давам сперма 
повторно, 
беше ми 
трудно само 
първия 

път.” Оказва се, че 
е студент по 

медицина в трети курс. 
За възможността да прода-
ва еякулат научава от свои 
колеги. Дълго обмислял дали 
да го направи. Решението 
взел по финансови причини. 
Като него са постоянни до-
нори над 70 мъже в разцвета 
на силите си, все студенти. 
Анонимността на татковците 
е гарантирана от няколко 
закона и разпоредби. Но 
най вече от медицинския 
екип на Банката за сперма 
при Акушеро-гинекологична 

клиника „Майчин дом” към 
софийската Медицинска 

академия. 
„Желаещите да прода-
ват сперма са много, 
но взимаме само 
надеждни и провере-

ни хора”, споделя доктор Ромил 
Станиславов, шеф на клиниката. 

„Предпочитаме предимно студенти, 
защото те са амбициозни, дисцип-

линирани, с по-висока култура от 
останалите, мотивирани и с чувство за 
отговорност. 
За да продава спермата си, един бъл-
гарски гражданин трябва да удовлетво-
рява изисквания, подобни на тези за

снимки в 
италиански сериал

Подбират ги по ръст, овал на лицето, 
нос, цвят на очите като тези на бъ-
дещите родители. Кръвната група и 
дори резус факторът също трябва да 
съвпадат. После кандидатът за донор 

задължително минава редица изслед-
вания, между които за СПИН, хепатит, 
венерически болести, за онкологични 
и генетични заболявания. Изисква се 
бележка за психичното му здраве. От 
класацията за донорство отпадат още 
хипертониците, хората с нарушено 
зрение, сърдечни и бъбречни заболя-
вания. Дори когато желаещият за донор 
отговаря на тези изисквания, не може 
да бъде сигурен, че ще бъде одобрен.  
За донорите в спермалната банка са 
обзаведени 4 кабинки, преградени една 
от друга с плюшени завеси. Табуретка и

снимки с 
разголени 
красавици

прикрепени с кабарчета към стена-
та, и няколко еротични списания са 
единствените практически помагала. 
Ограничения в опитите няма. Повтаря 

се отново и отново, докато се получи. 
За една порция еякулат дарителят 
получава 36% от минималната работна 
заплата, което към днешна дата прави 
43.20 лева. Един и същ мъж може да 
бъде използван за 3 забременявания. 
Така се намалява вероятността да се 
срещнат децата след години...  
„Тези деца обикновено заприличват 
досущ на родителите си - походка, 
миманс, начин на изразяване, които се 
предават при продължително съжител-
ство. Забележително е и това, че всички 
те са изключително красиви, находчи-
ви, с много природни дарби, защото са 
желани и им се отделя много внимание, 
грижа и нежност”, споделя наблюдения-
та си лекарят.

Горица анГеЛова

Млад донор на сперма досега е станал баща на най-малко 75 
биологични деца. 33-годишният адвокат Бен сайслър дарил 
преди години, още докато учел, семенна течност на банка за 
сперма във Вирджиния, съобщиха медиите. Наскоро благода-
рение на тв-предаване за донорите на сперма в сАЩ, Бен раз-
брал, че е баща на над 70 деца. Има съмнения, че числото може 
да набъбне дори до 120-140 деца. съпругата му е в шок, защото 
Бен дори не й казал, че някога е бил донор на сперма.

Баща не знае, че има над 70 деца

“Това е стаята ви. Просто поставете спер-
мата си тук и избръмчете, когато сте готови” , 
карикатура Скот Хилбърн, “Картуунскот”
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Първата широко обсъждана връзка на Роналдо беше с бразилския модел и ак-
триса Сюзън Уернър, която сега е щастливо омъжена за вратаря на „Милан” Хулио 
Цезар. Въпреки двете си деца, Сюзън винаги може да украси която и да е корица на 
мъжко списание и да ги откъсне вниманието им дори и от най-интересното дерби

Новият селекционер ще гради отбора 
около Благо Георгиев и стилиян Петров

Временният национален 
селекционер Михаил 
Мадански даде първа 
пресконференция на но-
вата си длъжност. На нея 
той бе заедно с капитана 

Стилиян Петров. Мадански заяви, че би 
градил новият отбор именно около Сти-
лиян и Благой Геор-
гиев. Той допълни, 
че към момента не 
може да говори за 
Мартин Петров и 
Димитър Бербатов, 
но ако продължи 
да е селекционер, 
тогава ще се разбе-
ре мнението му по 
въпроса. 

„Надявам се да 
говорим повече за 
футбол и по-малко 
за сватби. Каузата 
национален отбор 
е над всичко. При-
съствието на капитана Стилиян Петров 
трябва да ви покаже, че тази кауза е 
над всичко. Целта в прсдстоящите два 
мача е да се опитаме да покажем ново 
лице на отбора. Много е трудно за две 
тренировки да изградим някакъв стил 
на игра. Надявам се на достойно пред-
ставяне срещу Украйна и победа срещу 
Уелс”, каза Мадански.

аЛександър МиХов
alexander@bg-voice.com

Михаил Мадански

Футболни съпруги

„Ето какво е предимството да имаш 
капитан, който говори. Това е поемане 
на отговорност и капитанът трябва да 
прави така. Мога само да кажа, че за 
тези два мача Мартин Петров и Дими-
тър Бербатов ги няма. Когато аз трябва 
да взимам решения, ще разберете. 
Много се ядосвах, когато някои едва 
ли не изкарваха националния отбор за 
сбирщина от олигофрени. Аз виждам в 
тези момчета залог за бъдещето. Не ис-
кам да съсипваме малкото талант, който 
имаме, с празните си приказки. Ако 
подпиша договор като треньор, никога 
няма да чуете от мен, че футболисти-
те са слаби. Не съм съгласен с някои 
мои колеги, които подписват договор, 
знаят с какви футболисти ще работят, 
но при първа загуба твърдят, че нямат 
материал. Според мен разполагаме с 

добри футболисти - Стилиян Петров, 
Благой Георгиев, около които ще 
градим отбора. В момента имаме 10-12 
футболисти на възраст 20-22 години. За 
тях ще бъде много по-лесно да играят 
с някой като Стилиян до себе си. Моята 
формула е двама-трима футболисти над 
28 години и заедно с тях млади момче-
та. Смятам, че 1-1,5 години са достатъч-

ни за изграждането на отбор”, уточни 
селекционерът.

„Непоправим оптимист съм. През 
последните 3 години съм треньор 
на юношеските и младежкия отбор. 
Класирах за последен път юношеския 
национален отбор на Европейско 
първенство. Сега повечето от тези 
футболисти са титуляри в „А” група. Ако 
се страхуваме да ги хвърляме в огъня, 
те ще си останат вечните таланти. Аз 
познавам добре техните качества”, каза 
Михаил Мадански.

„Най-доброто, което се случва на 
пресконференцията е, че вече 30 мину-
ти не сме говорили за сватба. Чувствам 
голямо израстване в журналистите. 
Искам футболистите да са приятели 
по време на мача, а не да си подават 
като врагове. Каквото искат да правят в 
личния си живот. Искам в този отбор да 
властва позитивното мислене”, каза Ма-
дански по повод сватбата на национала 
Валери Божинов с Николета Лозанова 
в неделя, което се пада между двете 
срещи на националния отбор.

Появи се нов кандидат за 
мястото на Лотар Матеус

Нов силен кандидат за 
национален селекционер 
на България се появи 

днес. Медиите в България пишат, 
че това е наставникът на ЦСКА 
Милен Радуканов, който през по-
следната година постигна добри 
резултати с червения клуб.

Поради тази причина отговор-
ни фактори във футбола вече 
лобирали за Радуканов, но все 
още не е ясно как ще реагират 
босовете на армейците Димитър 
Борисов и Иво Иванов - дали те са 
склонни да жертват ЦСКА в името на България.

Въпреки това запознати с делата на футболния съюз твърдят, че на този етап 
трима човека имат реални шансове за овакантения от Лотар Матеус пост. Това 
са временният селекционер на България Михаил Мадански, наставникът на 
Литекс Любослав Пенев и новият старши-треньор на ЦСКА Милен Радуканов.

стилиян: Мачът с Украйна 
е преместен, за да не ни 
освиркват

От БФС са преместили контролата между националния ни тим и Ук-
райна да се играе в Киев, а не в България от страх националите да не 
бъдат освирквани. Това призна капитанът Стилиян Петров, цитиран 
от Спортал. „Доколкото разбрах, мачът с Украйна е бил преместен 

в Украйна, защото е имало опасения, че тук ще ни освиркват и няма да има 
публика. Това ме обижда”, каза Стилиян, който призова да се гледа с по-голям 
оптимизъм на 
новото начало 
в тима.

Както е 
известно, днес 
временният 
национален 
селекционер 
Михаил Ма-
дански обяви, 
че ще гради 
новия отбор 
върху Стилиян 
Петров и Благо 
Георгиев, а 
останалите ще 
са футболисти 
под 28-годиш-
на възраст.
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РАБОТА
Chicago + suburbs

J’s Tailoring is looking for professional 
PART TIME SEAMSTRESS! Call Yolanta at 
630.833.5633
ТЪРсЯ ШОФьОР за работа в TAXI 7. Не се 
изисква никакъв сертификат. Шофьорска 
книжка е достатъчно. Компанията е само с 
черни Lincoln Town Cars и повечето от биз-
несът й е в Шамбург, но обслужва и всички 
други събърби. Тел 773-827-7827 
ТЪРсЯ ШОФьОР ЗА ЛОКАЛЕН STEDY 
КУРС ЗА FEDEX GROUND. ДОБРО ЗАПЛА-
ЩАНЕ. 312-203-2474 
Предлагам РАБОТА ЗА сТРОИТЕЛНИ 
РАБОТНИЦИ с опит. Изисквания: Driver 
licenses, basic tools
Предишен опит в България е предимство. 
224-595-7923
ТЪРсЯ TRUCK DRIVER, който в или око-
ло Аtlanta Ga, 38 цента на миля, 2007 
volvo 780, минимум 2 години опит и чист 
draiving record, 3000miles/week. Тel 404 
405 7318 Валери

Търсим ТАКсИ, ЛИМО ШОФьОРИ - 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. Лоял-
ност, 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

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-

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

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

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

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

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

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

Transportation company is looking 
for an EXPERIENCED DISPATCHER! 
847 312 6284 and 847 312 7461 

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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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

ТЪРсЯ сТУДИО или малък едностаен 
апартамент близо до синята линия. Тел 
312 731 7176 и 312.399.5045
сТАЯ ПОД НАЕМ за шофьори в Des Plaines, 
350$, от 1ви ноември. Тел:6173193461 
Давам сТАИ ПОД НАЕМ в Schaumburg и  
Shiller Park. Тел: 708 415 0590
Давам под наем ПРОсТОРНА сТАЯ в 
Schaumburg. Тел: 708 415 0590

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 АПАР-
ТАМЕНТ в Hoffman Estates, IL. Golf Rd /
Higgins Rd. $700 на месец. Добър кредит 
– без депозит. 847. 298. 1812
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
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 до-
пълнително. Близо до I 90, IL 53, Woodfield 
mall. Teл. 847-312-5630
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
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

ЛОГОПЕДИЧНИ ЗАНИМАНИЯ за деца с 
билингвистични проблеми,заекване,аути
зъм,синдром на Даун, Х-чуплива хромозо-
ма, ДЦП и др.Mount Prospect 773 899 16 21. 
РЕФИНАНсИРАЙТЕ сЕГА. Супер ни-
ски лихви. Специални програми за хора 
с нисък кредит скор, нисък доход и др. 
Безплатно одобрение в рамките на 24 
часа. Финансиране до 10 бизнес дни. Тел 
312.731.3893
Мога да ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в 
Rosemont. Бивша учителка с 25 год прак-
тика. 847.660.3603

ELECTRICAL CONSTRUCTION. 
Commercial & Residential. 312.451.6248
Момче на 24г. ТЪРсИ МОМИЧЕ ЗА БРАК 
с цел документи! Добро заплащане! 952-
846-9142 - Добс
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 

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

TЪРсЯ сЪКВАРТИРАНТ за са-
мостоятелна стая в 2 bdr апарта-
мент на Foster и Reserve, близо до 
Pavilian apts. стоян – 773.510.9024 

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

Давам под наем обзаведена 
стая със самостоятелна баня в 
Arlington Heights. От 1ви ноем-
ври. Тел за контакт 773 672 9954 
Люба. 
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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 тър-
си 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 компю-
търа! Възстановяване и прехвърляне 
на информация. Ниски цени!!! Arlington 
Heights и района. 773-742-5642
Предлагаме ДИсПЕЧЕРсКИ УсЛУГИ 
за ОWNER OPERATORS на AВТОВОЗИ, 
DRYVAN, REEFER, FLATBED, STEPDECK., 
RGN, LOWBOY, DOUBLE DROP. ЦЕНА ПО 
СПОРАЗУМЕНИЕ TEL. 630-376-6340. 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 
КНИЖКА. ID Card. Без Social Security но-
мер, без виза, без изпит. За туристи, сту-
денти, временно пребиваващи. Валидна в 
САЩ, България, Европа и др. страни за 10 
год. Tел (847) 854- 8094.
VISA CREDIT CARD. Получаване на кре-
дит карта веднага. Единствено условие: 
social security номер. Ако Вие нямате кре-
дит история, тази карта е за Вас! Тел: 847-
436-8094.
КОМПюТРИ-ПОПРАВКА, консултации, 
уроци-word, exel, power point, internet, 
email; Гражданство-подпълване на до-
кументи и уроци за тест; Англииски за 
начинаещи; Driver licence-писмен тест. 
Обадете се/оставете съобщение за по-
вече информация. 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. 

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. 

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, 
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 
солфеж във вашия дом. Повече от 20 
години професионален опит. Всякакви 
възрасти. От beginners to advanced levels. 
847-322-7258 
HOME INSPECTOR. Казвам се Дейвид и 

приемам апойнтмънти 7 дена в 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: инсталира-
не на standby генератори за вашето спо-
койствие, ако електрическото захранва-
не е прекъснато. 773 988 2324
КЕШ преди банкрут от кредитни карти 
дотолкова, колкото е кредитната линия 
на картата. За повече информация по-
търсете 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 

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!

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

детска учителка. Прекрасни условия в 
близост 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 
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, решава-
не 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 FORD TAURUS 96 година, 
зелен, в много добро състояние. 120 000 
мили, повечето части са сменени с нови. 
$ 1800. За контакти: Марин Маринов 773 
817 0216.

Продавам НONDA ACCORD 1994 год., 2 
врати, на 129 000 мили, vв добро състоя-
ние -$1600- tel.773 600 6216
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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Кристъл продава 
годежния пръстен на 
Хю Хефнър

Актьорите Аштън Къчър и 
Деми Мур за пръв път се по-
явиха заедно миналия петък 
вечерта, за да присъстват на 

сбирка в център за учение на Кабала. 
Близостта си те демонстрираха, след 
като в медиите избухна скандал, че 
звездата от сериала „Двама мъже 
и половина” е изневерявал на 15 
години по-възрастната си половинка. 
Любопитното е, че и Аштън, и Деми 
продължавали да носят сватбените 
си халки, с което подсказват, че все още не са взели окончателното решение да 
сложат край на 6-годишния си брак. Къчър и Мур пристигнали поотделно, но 
според очевидци си тръгнали заедно от Кабала центъра в Лос Анджелис.

Близки на звездното семейство разказали, че проблемите в брака на актьор-
ите започнали, след като 33-годишният актьор изневерил на сексапилната брю-
нетка с 23-годишната Сара Лийл. Съпрузите дори цяло лято посещавали брачен 
консултант в центъра по Кабала, който да им помогне да спасят връзката си.

Приятели на актьорите разкрили още, че след завръщането си в Лос Андже-
лис от Ню Йорк, където промотираше новия си филм, Деми Мур е отседнала 
при съпруга си в семейния им дом. Какво са си говорели двамата не е ясно, но 
според обкръжението им актрисата е „много тъжна, наранена и засрамена” от 
разкритията за мъжа й, пише БГНЕС.

Собственичката на модна аген-
ция “Визаж” Жени Калканджие-
ва отново се вживя в ролята на 
модел за фотосесия на есенни 

тоалети. Откакто бе зарязана от Малкия 
Маргин и после се взе с доста по-младия 
от нея Тачо, когото бе подбрала да прили-
ча досущ на Маргина в лице, тя не се бе 
качвала на модния подиум. Калканджи-
ева се навлече в кожи с различни типове обработки, велур и пух в актуалните 
за сезона гами. Сесията бе заснета в няколко интериора на известен софийски 
клуб и започна в 10:00 часа сутринта, за да продължи до 01:30 на другия ден. 
Бившата манекенка позира съвместно с топмоделите на „Визаж” Кристина 
Несторова и Александър Димитров пред обектива на модния фотограф Диляна 
Флорентин, се разказва в репортаж на dir.bg от фотосесията.

Петимата мъже с най-очарователни усмивки в България класира в. “Мо-
нитор”. Първото място заема актьорът Асен Блатечки. Екранният Чарли 
от сериала “Стъклен дом” има широк спектър от усмивки, които често 
му придават палаво хлапашко излъчване. Макар и да пести весело 

настроение, очарователен, когато се засмее, е и режисьорът Андрей Слабаков. Ус-
мивката на Владо Карамазов е прекрасно съчетание от бисерен блясък и момчеш-
ка срамежливост, пише вестникът и го поставя на почетното трето място.

„Аз съм обикновен човек, народен”, признава Георги Мамалев. Такава е и усмив-
ката му. Затова е четвърти. Най-приятната изненада в сериала „Седем часа разлика” 
и към момента водач в класацията за най-харизматичен антигерой Калин Сърме-
нов също е сред мъжете с най-очарователни усмивки у нас. “Монитор” го класира 
пети.

Бившата годеница на Хю Хеф-
нър – чаровната манекенка 
Кристъл Харис, пусна годеж-
ния си пръстен от богаташа 

на пазара, съобщават американски 
таблоиди.

25-годишният модел се раздели със 
собственика на „Плейбой” броени дни 
преди двамата да минат под венчилото. 
Въпреки че раздялата им бе повече от неприятна за 85-годишния любовчия, 
Кристъл продължава да налива масло в огъня. Според редица американски из-
дания миналата седмица Харис пуснала на пазара 3,39-каратовия си диамантен 
пръстен, който “Кристи`с” очакват да продадат за близо $30 000. 

„Харис не може да гледа пръстена, защото й носи лоши спомени”, сподели в 
интервю близък до блондинката източник. Търгът на “Кристи`с” е планиран за 11 
октомври.

Организаторите на протест 
срещу консервативните 
щатски закона на Юта 
заявиха, че са подобрили 

рекорда за най-много хора, практику-
ващи джогинг по бельо. Гордостта им 
обаче не трая дълго. След като в края 

на миналата седмица пратиха мате-
риалите си до регулаторния орган на 
„Книгата на Гинес”, получили отчайващ 
отговор, че рекордът им не се при-
знава, защото жените трябвало да са 
с тениски, а не по сутиени или още 
по-зле – по цици, както били някои 

ЖЕНИ КАЛКАНДЖИЕВА 
ПАК сТАнА 
МОДЕЛ

Блатечки с 
най-красива 
усмивка

от участничките. Набраните ентуси-
асти, тичащи из Солт Лейк Сити за 
демонстрацията, били над 5000 мъже 
и жени, като голяма част от дамите 
били по сутиен или пък голи от кръста 
нагоре.

От „Гинес” обаче контрирали, че 
правилата са ясни - мъжете може да са 
по бельо без тениска, но жените – за-
дължително с фланелка. В този случай, 
ако съдиите не приемат промяна в ре-

гламента, актуален рекорд ще остане 
досегашният - от едва 550 души.

„Опитахме се да обясним на хората 
от „Гинес”, че за жените в САЩ да си по 
бельо обикновено е просто бикини 
и сутиен, но те не щяха и да чуят”, 
коментира организаторът на тичането 
Нейт Портър. Той обаче допълва, че 
първоначалната цел е изпълнена - да 
се насочи вниманието към нуждата от 
либерализация на политиката на щата.

ДЕМИ МУР И АшТЪн КЪЧЪР
ОТнОвО зАЕДнО

ГОЛИ ГЪРДИ ПРОВАЛЯТ РЕКОРД 
ЗА ТИЧАНЕ 
ПО БЕЛьО

Ето този сутиен провали готов рекорд
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Пуснаха за продажба 
снимка на Джон 
Траволта отпреди... 
150 ГОДИнИ

свалят реклама с 
Жизел Бюндхен,

силвестър сталоун 
снима в софия

Вратарят на 
“Ман. юнайтед” 
краде понички за 
1.19 лири

Сциентолог и 
колекционер 
на снимки от 
Онтарио, Канада, 

твърди, че е намерил 
фотос на Джон Tраволта 
от неговото предишно 
въплъщение през... 1860 г. 
150-годишната фотография 
на човек, забележително 
приличащ на актьора, 
била пусната за продажба 
в eBay. „Имам тази снимка 
в продължение на години 
и не бях в състояние да се разделя с нея”, споделя продавачът в сайта. „Вярвам, 
че това е кадър на много младия Джон Траволта, направен през 1860”, допълва 

той. Снимката е пусната за $50 000 
и макар с такава голяма цена, се 
предлага с безплатна доставка и 
опакована като подарък.

Това не е първият подобен чудат 
случай, експлоатиращ известността 
на актьор от настоящето за продаж-
ба на архивни фотографии.

Преди време търговец на антики 
твърдеше, че притежава снимка, 
която е доказателство, че Никъ-
лъс Кейдж е повече от обикновен 
актьор - той бил вампир, живял по 

време на Гражданската война в САЩ. Тя бе пусната за продажба с цена $1 млн., 
като се казваше, че е сто процента истинска и била взета от човек, живял в Бри-
стол, Тенеси, по време на войната.

Бразилското министерство за 
жените призова тв реклами-
те със супермодела Жизел 
Бюндхен по бельо да бъдат 

забранени. Според чиновниците те 
„подсилват погрешния стереотип за 
жените като секс обекти”. В рекламата 
оскъдно облечената Бюндхен разсей-
ва съпруга си в секси бельо, докато 
му съобщава лоши новини като 
тази, че му е ударила колата, пише 
“Хотнюз”. Министерството отдавна си 
извоюва репутация на изключително 
стриктно. През 2010 г. то издейства 
например забрана на реклама на 
бира с Парис Хилтън.

Рекламата „не зачита напредъка 
в прекратяването на сексистките 
практики. Тя също така представлява 
дискриминация срещу жените”, съоб-
щи министерството в комюнике.

Рекламата изпраща послание, 
„че чувствеността може да разтопи 
всеки мъж” и „окуражава бразилките 
да използват чара си, за да омекотят 

реакцията на съпрузите си”, допълват 
от ведомството.

Компанията за бельо „Хоуп” от своя 
страна реагира с официално съоб-
щение, в което посочва, че клипът 
и билбордовете с Жизел имат „ясна 
цел - да покажат по приятелски на-
чин, че естествената чувственост на 
бразилските жени, която е известна 
в цял свят, може да бъде ефективно 
оръжие при съобщаването на лоши 
новини”. Компанията уточнява, че е 
наела Бюндхен, една от най-успешни-
те манекенки на Бразилия в света, за 
да покаже, че не става въпрос за ико-
номическа зависимост на жените. „Би 
било абсурдно ние, които си изкар-
ваме прехраната от предпочитанието 
ни към жените, да заемем позиция, 
която обезценява клиентките ни”, 
допълни модната марка. Съветът по 
рекламата е контролиран пряко от 
президентката Дилма Русеф, първата 
жена - президент на страната, която 
при това е и от български произход.

Холивудската 
звезда Силвес-
тър Сталоун 
пристигна в 

София, за да се включи в 
снимките на филма „Непо-
бедимите 2” (Expendables 
2), по който от една сед-
мица вече работят в „Ню 
Бояна Филм”. Режисьор 
на лентата е Саймън Уест, 
познат от „Въздушен 
конвой”, „Лара Крофт” и 
„Механикът”, съобщиха от кинопродукцията. След „Конан Варварина 3D” това е 
поредната международна мегапродукция, която ще се реализира в България, 
с бюджет над 80 милиона долара.

Снимките ще продължат около три месеца, като през следващите седми-
ци се очаква да пристигнат и други знаменитости като Брус Уилис, Джейсън 
Стейтъм, Арнолд Шварценегер, Чък Норис, Долф Лундгрен, Жан Клод ван Дам. 
Във филма ще участват и стотици българи – актьори, каскадьори, технически 
екипи, компютърни специалисти, статисти.

Оперен, но крадлив

В изключително конфузна ситуация е попаднал новият вратар на 
19-кратните шампиони на Англия “Манчестър Юнайтед” – Давид де 
Хеа. 20-годишният страж бил заловен от охранителите на верига-
та от супермаркети 

„Теско” в опит да открадне поничка 
на стойност… 1.19 английски 
лири. Вратарят, който прибира по 
70 000 паунда на седмица, си взел 
закуската от щанда на „Криспи крийм”, 
след което се опитал да излезе 
от магазина, без да плати. Той и 
още двама негови испански прияте-
ли, които проб- вали да сторят 
същото, веднага били задържани 
и откарани в стая за проверка на потребители, заловени да отмъкват нещо от 
магазина. Според очевидци на ситуацията Де Хеа останал доста засрамен от 
случилото се и побързал да се извини.

обиждала жените
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К
андидат-
кметицата 
на Варна 
от партия 
„Зелените” 
архитект Калина Павлова бе набъркана в 
грандиозен секс скандал, който вероятно 
ще й коства отказ от надпреварата. В ин-
тернет бе разпространено особено видео, 
озаглавено “Предизборна агитация”, в 
чийто начален и последен кадър се вижда 
нейното лице. Клипът трае минута и поло-
вина. Млад мъж снима Калина да пие бяло 
вино в домашна романтична обстановка и 
после да си играе с мъжкото му достойн-
ство. Той я пита дали й харесва това, което 
са правили, а тя закачливо потвърждава: 
„Да, рядко се срещат такива хора, но...” и 
тук клипът свършва.

Според “Афера” мъжът е някой си Галин 
Колев-Къдравия. Той самият признал, че 
не само познава Павлова, но и доста бил 
хлътнал по нея. По думите му тя го използ-
вала, за да сплашва разни хора от бизнес 
средите, които й били неудобни. Близки 
до архитектката пък твърдят, че това е до-
лен монтаж и кандидат-кметицата никога 
не е участвала в подобни клипове.

Павлова стана известна в България с 
поредица от обвинения срещу кандидат-
президента на ГЕРБ Росен Плевнелиев. 
На пресконференция преди седмица тя 
съобщи, че разполага с доказателства, 
които уличават Плевнелиев в корупция, 
но така и не ги е показала все още. Във Ва-
рна предполагат, че някой се е опитал да 
запуши устата на Калина Павлова, пускай-
ки в мрежата подобно видео, след което 
всякакви документи, извадени от нея на 
бял свят, няма да тежат на мястото си.

соня Васи копира Мадона 
– влюби се в младок

стивън Кинг пише 
продължение на „сиянието”

Появи се 
варненска 
Чичолина

спортисти се снимат голи за 
календар на ESPN

Соня Васи най-сетне ще облече бялата 
рокля. 42-годишната красавица, която 
се прочу с голите си снимки в 
американския „Плейбой”, готви 

сватба и иска да стане майка за втори 
път. Секс бомбата е лудо влюбена в 
българин, по-млад от нея с близо 10 
години. Той се казва Тодор и бил за-
бърсан от нея през лятото на 2009 г. в 
софийски клуб при последното завръщане на емигриралата хубавица в родината.

Васи била запленена от чара на младежа и направила първата крачка. Той 
тутакси откликнал на свалката и още същата вечер с плейбойката консумирали за 
сефте взаимното си привличане, обобщава случилото се в. “Уикенд”.

След бурната нощ двамата си чукнали среща и в Париж. Той работел като фи-
нансов директор в голяма международна компания, а въртял и собствен бизнес. 
Снажният блондин нямал нищо против да зареже всичко в България и да започне 
живота си наново далеч от родината. Убеден бил, че любовта заслужава такава 
жертва. Благодарение на изгората си Тодор бързо се устроил зад океана и сега 
работи като инструктор по тенис на богати американци.

„Просто в един момент разбираш, че това е любовта. Много пъти съм се питала 
кой е човекът за мен, но с Тодор не беше нужно. След като го видях, осъзнах, че 
е моят мъж”, изповядва се Соня, която даже иска да му роди дете. Първата ”Мис 
България” и новият й любим все още не са насрочили дата за сватбата си. Искат 
най-напред да си направят бебе и тогава ще планират венчавката.

Руската тенисистка Вера Звонарьова ще се по-
яви на страниците на календар, издаван всяка 
година от американския спортен телевизи-
онен канал ESPN. Четвъртата ракета в света 

лъсва заедно с 20 други изтъкнати спортисти, на които 
бе предложено да позират пред обективите в скромно 
облекло или по бельо. Според издателите главната цел 
на календара, чието заглавие е Body Issue, е агитиране 
на обществото за здравословен начин на живот. Темата 
на тазгодишното издание е „Тялото, което желаем”.

Освен Звонарьова във фотосесията участват и други 
американски спортистки, между които и гимнастич-
ката Алисия Сакрамоне, спринтьорката Наташа Хейстингс, 
сноубордистката Гретхен Блеър и вратарката на женския 
национален отбор по футбол Хоуп Соло. Силният пол е 
представен от баскетболиста Блейк Грифин, хокеиста Раян 
Кеслер, играчът от НФЛ Стивън Джексън и други популяр-
ни в страната спортисти.

Календарът ще бъде пуснат в продажба този петък (7 
октомври) и според очакванията на ESPN ще се продава 

добре. „Всеки път този продукт е очакван с огромно не-
търпение, независимо че за първи път бе представен едва 
преди 3 години”, споделя главният редактор на календара 
Чад Милмън, цитиран от “Спортал”. За фотосесията мина-
лата година се разголиха баскетболистката Даяна Торази 
от женската НБА, баскет звездите Амаре Студемайър и Тим 
Хауърд, профи голфърът Манило Вилегас от Колумбия, 
американският женски отбор по водна топка и др.

Стивън Кинг отново пише книга и този 
път това е продължението на култова-
та „Сиянието”. Авторът на най-добрите 

хоръри се завръща към своя бестселър, по 
който бе заснет и едноименният филм на 
Стенли Кубрик с участието на Джак Никъл-
сън. Втората част ще се казва “Доктор Сън” и 
в нея Кинг проследява живота на сина Дани 
Торънс. Според сюжета детето медиум вече 
е пораснал мъж, срещу когото се изправят 
група вампири, наречени от Кинг The Tribe.  

Суперуспешният автор на ужаси споде-
ля, че причината да пише продължение на 
„Сиянието” е че „винаги се е питал какво 
ли се случва с детето”. Носят се слухове, че 
Кинг не е фен на версията на Стенли Кубрик. 
Неговото отношение пролича в решението 
той да режисира телевизионния минисе-
риал по „Сиянието”, където доста повече 
се е придържал до оригиналната книга. Може да се очаква, че когато се стигне до 
филмиране на „Сиянието 2”, Кинг отново ще разчита на себе си. Иначе последната 
книга на Стивън Кинг, написана, преди да се захване с продължение на “Сиянието”, 
бе „11/23/63” - за пътуващ във времето учител, който се опитва да спре убийството 
на президента Кенеди.

Плакат от филма, който Кинг не хареса

Калина Павлова

„Мис силикон”: 
Нямам акъл и изневерявам
Нямам толкова акъл, че да уча право. Прекланям се пред 

жени, които хем са красиви, хем са умни. Виждала съм 
такива адвокатки”, сподели в предаването „Станция 
Нова” Лили Иванова, „Мис Силикон 2011”. Въпреки 

настояванията на приятеля си Мартин тя така и не записала да учи 
висше, макар че имала интереси към вътрешния дизайн. Силикон-
ката призна, че има проблем с бащата на детето си, който иска да 
й го отнеме. 43-годишният бизнесмен Мартин Иванов твърди, че 
миската е лоша майка, която не е в състояние да се грижи за дъще-
ричката си. От ефира на „Нова” Лили публично се извини на Мартин 
за това, че го е лъгала, и призова да стоплят отношенията си в име-
то на детето. Тя обаче все пак призна, че не му е била вярна. Имала 
любовна авантюра с грък по времето, когато е била с Мартин. „Да, 
излъгах го, но не се чувствам виновна. Мартин постоянно ме оста-
вяше сама, докато беше със семейството си. Бях самотна и започ-
нах да влизам в разни сайтове за запознанства”, разкри миската.



Полански публично 
се извини на 
саманта Геймър
Знаме-

нитият 
режи-
сьор 

публично се 
извини на Са-
манта Геймър, 
която изнаси-
лил през 1977 
г. На Цюрих-
ския фестивал, 
където бе 
премиерата на 
документален 
филм за него-
вия живот, той 
каза: „Тя се ока-
за двойна жертва - моя и на пресата.” 
В интервю за швейцарска телевизия, 
излъчено миналата неделя, носителят 
на „Оскар” заяви: „Съжалявам от 33 
години, разбира се, че съжалявам.” Той 
се призна за виновен, че е правил секс 
с 13-годишно момиче през 1977, след 
като предварително й дал шампанско 
и наркотици. Първоначално той е бил 
обвинен за 6 престъпления, вклю-
чително изнасилване, но по-късно 
обвиненията бяха намалени, за да се 
спести на тийнейджърката изпитание-
то да се явява в съда.

Полански излежа 42 дни в болница, 
докато е бил преглеждан от психиа-

три, 
но избяга от САЩ, преди да бъде 
осъден през 1978 г., поради опасения, 
че съдията няма да зачете споразуме-
нието с обвинението.

В Цюрих бе представен пълномет-
ражният документален филм „Роман 
Полански: Филм-спомен”, в който ре-
жисьорът говори за себе, за полските 
си корени, връща се към времето на 
Втората световна война. Филмът на 
френския режисьор Лоран Бузеро е 
изграден върху интервюта, взети от 
Полански по време на домашния му 
арест преди две години, и започва с 
кадри от затвора в Швейцария.

Роман Полански в годините, когато 
изнасилил саманта

Чарли Уотс, барабанистът на „Ролинг Стоунс”, каза в интервю, 
че рок динозаврите може би ще направят няколко кон-
церта през идната година, когато ще се навърши половин 
век от основаването на легендарната рок група. Феновете 

им обаче не бива да са крайни в надеждите си и да очакват турне. 
Според Уотс засега се предвижда годишнината да бъде отбелязана с 
издаването на дискове и евентуално с документален филм.

В интервю за френския всекидневник „Паризиен” Мик Джагър 
пък отговори миналата седмица по следния начин на въпроса дали 
догодина „Ролинг Стоунс” ще направят турне: „Може би. Обсъждаме 
този въпрос, но не съм сигурен, че съм готов да тръгна на обиколка 
из стоте най-големи градове в света.” Вестникът обаче твърди, че „Ро-
линг Стоунс” ще имат концерт във Франция, който ще е част от турне 
през 2013 г.

„Ролинг стоунс”

дават надежди за 
концерти догодина

И неговата жертва
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Англичанин нае детектив, за да издири 
българка, разбила сърцето му
Запознали се по време на социализма, което попречило на любовта им

Красивата търновка 
Снежина Терджумано-
ва, пленила преди 38 
години завинаги сър-
цето на англо-австра-
лиеца Дейвид Гарвин, 

който оттогава не спирал да я търси. 
Чужденецът нае детективи и публику-

ва обява в търновски всекидневник 
в отчаян опит да намери любимата 
си. Оказа се обаче, че тя е потърсила 
щастието при българин, но не в роди-
ната си, а в Сан Диего, Калифорния. 
Историята на тази толкова дълга и 
останала неизживяна любов разказва 
в. “Монитор”.

През далечната 1973 г. съдбата сре-
ща българката и чужденеца в старата 
столица. Дошлият като турист в Бъл-
гария Дейвид се влюбва безнадеждно 
в красивата болярка. За съжаление 
обаче по това време подобна връзка 
е била невъзможна и немислима. 
Двамата прекарват две незабравими 
седмици в Търново, след което мъжът 
си тръгва. На раздяла Снежина му по-
дарява своя черно-бяла фотография. 
Днес, 38 години по-късно, Дейвид 
Гарвин отново е в България с мисията 
на живота си – да открие бившата си 
приятелка и двамата отново да си при-
помнят онези красиви две седмици 
през лятото на 1973-та. 

Историята на българката и чужде-
неца много наподобява холивудски 
филм. През юни 1973 г. 21-годишният 

тогава Дейвид пътува от Лондон за 
Сингапур. На летището в Хелзинки, до-
като обменя валута в чейндж бюрото, 
оставя двата си огромни куфара отвън. 
Когато излиза, вижда, че са изчезнали. 
„Бяха над 30 кг. И досега се чудя 

как крадците са 
успели да ги 
вдигнат и да 

избягат 
толкова бързо“, смее се Дейвид. 

Липсата на багаж обаче не 
променя намеренията на младия 
мъж и той продължава пътува-
нето си. Така през Германия и 
Румъния пристига в България. От 
София отива във Велико Търново 
и отсяда в хотел „Янтра“. Там е 

посрещнат от 19-годишната рецеп-
ционистка Снежина. „Още в първия 

момент, като я видях, почувствах, че 
това момиче страшно ме привлича. 
Беше като любов от пръв поглед. Беше 
невероятно усмихната и красива. Знае-
ше перфектно английски. А по това 
време в България малко бяха хората, с 
които можех да си говоря на англий-
ски. С нея станахме големи приятели“, 

връща лентата на спомените Дейвид. 
През следващите две седмици 

Дейвид и Снежина са непрекъснато 
заедно. Тя го разхожда из Велико 
Търново, Арбанаси и околностите и му 
показва природните и културните за-
бележителности. Когато той си тръгва, 
красавицата му дава своя снимка за 
спомен и му казва: „Имам предчувст-
вието, че 

един ден ти 
отново ще се 

върнеш в Търново 
„Исках да й предложа да дойде с 

мен. Но тогава бях млад и нерешите-
лен и така и не събрах смелостта да 
го направя. А и по 
онова време при 
вас беше социали-
зъм и едва ли щяха 
да й разрешат да 
напусне страна-
та. Не исках да й 
създавам излишни 
проблеми с власт-
та. Тръгнах си, стиг-
нах до Истанбул, но 
нещо ме теглеше 
обратно назад и се 
върнах в Търново за още няколко дни. 
Имах толкова силни чувства към тази 
жена, че дори обмислях да остана да 
живея завинаги в България. Но тя ме 
разубеди. Прекарахме още няколко 
дни заедно, след което се разделихме 
окончателно“, спомня си Дейвид. 

Цели 38 години чужденецът таил 
дълбоко в сърцето си силните чувства 
към българката. И накрая решил, че 
трябва да я намери отново. В продъл-
жение на повече от година Дейвид 
пестил пари за новото си пътуване до 
България. След това един ден хванал 
самолета за София. Никой обаче не 
знаел нищо за красавицата Снежина. 
Дори и специално наетият от него 
детектив не могъл да му помогне. 

За себе си Дейвид Гарвин не раз-
казва много. Споделя, че през живота 
си е бил какъв ли не: електротехник, 
санитар в болница, работил е дори и 
в библиотека. Обича пътуванията и 
досега е извършвал 4 пътешествия по 
света.

Хубавицата 
станала 

мениджър в сан 
Диего

Бивш колега на Снежина Терджума-
нова разказва, че тя е жива и здрава, 
но от 25 години е отвъд океана, в САЩ. 
През 60-те години момичето завършва 

във Варна 
висше об-
разование, 
специал-
ност “Меж-
дународен 
туризъм”, 
и работи 
в „Балкан-
турист“. 
Владеела 
още 4 ези-
ка освен 

английски. Мечтата на младата жена 
обаче е да живее и да се развива в 
чужбина. В средата на 80-те по време 
на посещението си в Унгария тя бяга 
през границата и стига до Австрия. Там 
известно време живее в лагер - об-
щежитие за бегълци от соц. страните. 
Докато е в лагера, Снежина пише 
писмо до посолството на САЩ, в което 
обяснява, че иска да живее в Страната 
на неограничените възможности. Мол-
бата й е удовлетворена и оттогава бъл-
гарката е в Америка. В момента работи 
като кетъринг мениджър на летището 
в Сан Диего. За огромно съжаление 
на Дейвид обаче Снежина е щастливо 
омъжена за българин, фитнес инструк-
тор, с когото се запознава в Щатите.

Англичанинът не обича да говори за себе си

Обявата в търновския вестник: “Търси се снежина”

Летището на сан Диего – тук някъде работи българката



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




