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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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Преди 7 години едно двойно убийство потресе 
предградието на Атланта Мариета и цяла България. 
Студентката Лора Николова и нейният американски 
приятел Андрю бяха намерени в локва кръв в тяхната 
къща. 36 часа по-късно заподозреният убиец и него-
вата съучастничка бяха арестувани. Делото влезе в 
съда след огромно закъснение - едва преди месец, 
но донесе светкавично правосъдие за семействата на 
жертвите. Целият процес продължи 8 дена, а на съ-
дебните заседатели отне около половин час да вземат 
своето решение. Какво предстои за убиеца може да 
разберете на страница 13. Въпреки че осъденият идва 
от семейство на известен в Атланта проповедник, а 
една от жертвите е нелегална имигрантка, амери-
канската Темида успя да даде заслужената присъда. 
Една от нашите читателки във Facebook коментира, че 
точно такива съдии и прокурори трябва да внесем в 
България.

Следяхме тази история толкова отблизо и подроб-
но, за да видим отблизо как действа американското 
правосъдие – дали делата са като по филмите (почти, 
с някои допълнителни по-скучни елементи) и как се 
взима решението. Правосъдието се оказва сериозен 
проблем на нашата родина. Само преди две седмици 
България беше разтърсена от улични бунтове срещу 
беззаконието там. В Чикаго тази неделя няколко 
имигранти тук се опитаха да организират съпричас-
тен протест, но едва десетина души откликнаха на 
поканата. Репортаж от събитието може да намерите 
на страница 9.

Протестите срещу корпоративната алчност в САЩ 
обаче се разрастват и събирания вече има във всеки 
по-голям град. Как хакерите също се включват в бунта 
срещу неравенството може да прочетете на страница 
6.

Хакери атакуваха профила на гражданския канди-
дат за президент Меглена Кунева, което ни накара да 
проверим как кандидатите за „Дондуков” 2 се предста-

вят във Facebook. Резултатите – на страница 15. В този 
брой ви представяме и кандидата за президент на 
БСП Ивайло Калфин, който като бивш външен минис-
тър дава и своята прогноза кога и дали ще отпаднат 
американските визи за българи. Интервюто с него 
може да намерите на страници 16-17.

Покрай изборите външното министерство и ЦИК 
не спират да си навличат гнева на българите по света. 
Първо създадоха абсурдни технически изисквания 
за подаване на заявления за гласуване, което доведе 
до рекордно малко избирателни секции в чужбина 
(освен в Турция), а сега забъркаха скандал с личните 
данни на емигрантите. Темата обобщаваме на страни-
ца 4.

През изминалата седмица светът се раздели с един 
от гениите на нашето време – Стив Джобс. Подробнос-
ти за неговия живот, изобретения и смърт ви предло-
жихме на нашия сайт www.BG-VOICE.com още когато 
излезе новината. В този брой посветихме рубриката 
„Казана дума” на някои от по-малко известните, но 
интересни мисли на съоснователя на Apple, който 
промени нашето ежедневие и начина, по който общу-
ваме. Може да ги видите на страница 25.

Една от моите любими е: „Вашето време е ограни-
чено, затова не живейте ничий друг живот. Не бъдете 
заложници на догмата, което означава  да живееш с 
мисленето на други хора.” Джобс каза това в просло-
вутата си реч пред завършващия клас на „Станфорд“ 
преди няколко години. Цялата реч може да гледате на 
www.BG-VOICE.com.

Пожелавам ви да мислите с вашите глави – идват 
избори, но и не само за това. Времето наистина е 
твърде кратко.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Светкавично 
правосъдие

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Къде да ни намерите?

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

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на 
вестника, като се използват различни български и световни новинарски 
агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на автори-
те. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Адресите на всички 
българи в чужбина, 
които до този момент 
са подали заявления за 
гласуване в държавата, 
в която се намират, бяха 

публикувани по погрешка на сайта на 
Министерството на външните работи 
(МВнР). Те престояха там няколко часа 
миналата събота и неделя, достатъчно 
време за злонамерени лица да си ги 
препишат. За това най-напред обявиха 
няколко електронни медии в България, 
а по-късно си признаха и от самото 
ведомство. Чак сутринта в неделя ин-
формацията бе свалена.

Скандалът обаче предизвика броже-
ния сред опозицията, някои от лидери-
те на която обвиниха правителството, 
че

това е част от план
българите зад граница да бъдат отказа-
ни веднъж завинаги от желанието им да 
участват в изборния процес. Те посочи-
ха като пример и настояването на ЦИК 
заявленията да бъдат подавани само в 
определен формат, който не е от най-
разпространените, което допълнително 
затруднява емигрантите. Общо 36 081 
български граждани са подали заявле-
ния за гласуване в законосъобразния 

срок и вид на документа.
Постоянният секретар на МВнР и 

председател на Работната група за орга-
низиране на изборите в чужбина Ради 
Найденов свика специална прескон-
ференция във вторник, за да оправдае 
случилото се. Найденов каза, че в събо-
та в 18.00 ч. поради техническа грешка 
пълните данни на подалите заявления 
в чужбина - трите имена и постоянните 
им адреси в България, са се появили в 
сайта. “В 8.00 ч. сутринта в неделя

тази информация 
е била свалена

от сайта, тъй като по Изборния ко-
декс не се 
предвижда 
публикуване 
на адресите 
на хората”, 
посочи Ради 
Найденов. 
Той комен-
тира, че об-
работването 
на голямото 
количество 
данни води 
до това, че са възможни такива пропус-
ки. “Отговорността е наша, признали 

сме грешката”, 
каза Найденов.

Посланикът за 
специални по-
ръчения в МВнР 
Светлан Стоев 
също призна 
случилото се, 
което той нарече 
“пропуск”, и изра-
зи съжаление.

Според чл. 5, 
ал. 4 от Закона за защита на личните 
данни домашните адреси на хората “не 
се разкриват пред трети лица без съ-
гласието на физическото лице, за което 
те се отнасят”. Това означава, че всички 

българи, подали заявления 
и съответно пострадали от 
действията на Външно, могат 
да потърсят правата си пред 
Комисията за защита на лич-
ните данни, а след това да се 
отнесат и към съда, където

да поискат 
предвиденото 

в закона
обезщетение. Засега все още няма ин-
формация в комисията да са постъпили 

жалби. Оттам обаче предположиха, 
че е възможно такива да се появят в 
близките дни.

Скандалът с изтеклата информация 
предизвика опозицията в Народното 
събрание да се обедини в безпреце-
дентно общо искане за насрочване на 
извънредно заседание на Народното 
събрание, което бе разпуснато заради 
изборите. 53-ма депутати от „Синята ко-
алиция”, БСП и ДПС внесоха в парламен-
та подписка за насрочване на заседа-
ние този петък с една-единствена точка 
– парламентарен контрол. Въпреки че 
в искането не бе посочено изрично, 
че то е предизвикано от действията на 
Външно, от опозицията дадоха да се 
разбере, че това ще е една от основните 
теми, по които ще искат отговори от 
правителството.

България злоупотреби с личните 
данни на над 36 000 емигранти

Ради Найденов
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„Искам да имам като твоите рани”, поръча си 
премиерът на Арнолд Шварценегер

Понеделник стана зна-
менателен ден за же-
ните в България, които 
харесват истински 
екшън-герои. Българ-
ският Батман (според 

определението на “Ню Йорк таймс”) 
– Бойко Борисов, се срещна с един 
истински Терминатор в присъствието 
на Вежди Рашидов и Христо Стоичков. 
Знаменитото събитие се случи в Кино-
центра “Ню Бояна филмс”, където Арнолд 
Шварценегер  се появи директно от 
снимачната площадка на “Непобедимите 
2” (BG VOICE вече писа за снимките на 
филма). Бившият губернатор на Кали-
форния бе в характерен грим – лицето 
му бе покрито с рани и мръсотия, а 
филмовите му дрехи - раздърпани и 
изцапани. Сигурни индикации, че досега 
Терминатора е взривявал и унищожавал. 
Шварценегер бързо излезе от ролята 
си в “Непобедимите 2” и пусна една 
холивудско-австрийска усмивка към 
официалните лица. Затова пък Борисов 
влезе в роля и заяви: “Искам да имам 
рани като твоите”.

“Тези рани не са от това, че 7 г. бях 
губернатор на Калифорния, това е за 

филма”, успокои го Шварценегер. А Бо-
рисов не му остана длъжен: “Дали и мен 
ще ме разкрасят така, след като съм пре-
миер?” “Абсолютно! Всъщност ти трябва 
да играеш в сцена от филма. Все пак не 
всеки ден човек има възможност да се 

снима със Силвестър Сталоун” - отгово-
ри Арнолд, премествайки дискусията по 
посока на стария си приятел, конкурент 
и продуцент на “Непобедимите 2” - Слай.

“Минах тънко с подаръците” - пошегу-
ва се премиерът. “Дадохме му албум на 

Ицо Стоичков, 
скулптурите на 
Вежди Рашидов, 
албум с пейзажи 
от България и ко-
пие на пистолет 

от Априлското въстание 
- той колекционира пис-
толети” - включи се Вежди 
Рашидов. От своя страна, 
шефът на „Ню Бояна“, Дей-
вид Варод поднесъл на 
премиера оригиналния 
меч от мега продукцията 
„Конан Варварина“, който 
изцяло бе реализиран в 
„Ню Бояна Филм“.

Веднага след среща-
та, Бойко Борисов бе 
наобиколен от репорте-
ри и репортерки, пред 
които развълнувано 
обясни, че Шварценегер 

бил един от големите му идоли. “Конан 
Варварина” съм го гледал най-много. Но 
Арнолд Шварценегер е много приятен 
човек между другото. Аз очаквах да е 
по-надут, защото това е страхотно име 
в света. Той е бил най-известният човек. 

Няма някой, който да не ги знае тези 
господа. Ние сме малка държава и съм 
впечатлен колко е непринуден и колко 
хареса това, което сме направили ние.” 
Попитан дали наистина би се снимал в 
“Непобедимите 2”, Борисов каза твърдо: 
“Няма да участвам, докато съм премиер. 
Знам какво искате да напишете, но няма 
да стане. И все пак в бойните сцени ловя 
бас, че ще съм най-добър. Докато се 
занимавах с карате, с Чък Норис всичко 
съм изгледал”. Борисов отбеляза още, 
че с Арнолд са говорили състезанието 
му по културизъм “Арнолд Класик” да се 
проведе в София. Рашидов пък щял да го 
води да разгледа разкопките на Ларгото 
в центъра на столицата.

По-късно вечерта Бойко вечеря 
с Шварценегер, Брус Уилис (който 
пристигна в понеделник в София), Чък 
Норис, Жан Клод Ван Дам, Джейсyн 
Стейтъм и Силвестър Сталоун на тайно 
място.

Батман Борисов среща 
Терминатора и Роки в София

Борисов се прави на Конан Варварина

Премиерът гледа със завист раните на Шварценегер в присъствието на 
шефа на “Ню Бояна Филмс” Дейвид Варод

Сн.: „Ню Бояна”

Сн.: „Ню Бояна”
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Движението на недоволните срещу 
банки, инвестиционни фондове и 
борси се разраства из целите САЩ

Хакерската групиров-
ка „Анонимъс” удари 
официалния сайт на Ню-
йоркската фондова бор-
са в рамките на акцията 
„Окупирай Уолстрийт”. 

Вследствие на атаката сайтът бе блоки-
ран за няколко минути в понеделник. 
„Обявяваме война на Нюйоркската фон-
дова борса. 10 октомври никога няма да 
бъде забравен!”, се казва в изявлението 
на „Анонимъс”. Според някои източни-

ци сайтът е преустановил работа за 2 
минути, докато според други - за 15. 

По думите на представителя на 
Нюйоркската фондова борса Рик Ада-
монис „кратковременното блокиране 
на сайта не се е отразило на борсовата 
търговия”. 

Акцията „Окупирай Уолстрийт” 
започна в средата на септември, като 

всяка поредна проява се уговаря 
чрез Facebook и Twitter. Протестите са 
против финансовото съсловие в САЩ 
- банки, инвестиционни фондове и 
борси, считани за

основни 
виновници

за избухналата през 2008 г. криза. 
Организаторите обвиняват въпросните 
институции в „корпоративна алчност” и 

„финансов 
тероризъм”. 

Протести-
те за кратко 
обхванаха 
най-големи-
те градове 
в страната, 
като на 1 ок-
томври само 
в Ню Йорк 
демонстри-
раха близо 
1000 души.

Тази 
седмица 
протести-

те продължиха с нова сила в Чикаго. 
Стотици недоволни, сред които имаше 
работници от най-различни професии, 
дори учители и религиозни лидери, се 
събраха в центъра на града в поне-
делник, за да се противопоставят на 
икономическото неравенство, съоб-
щиха информационните агенции. По 
същото време там имаха конференции 

И хакери се включиха 
в протестите 
„Окупирай Уолстрийт”

две финансови асоциации. 
Макар акцията в Чикаго да бе вдъхно-

вена от движението “Окупирай Уол-
стрийт”, което стартира през септември 
в Ню Йорк, организаторите й заявиха, 
че тя не е формално свързана с него. На 
официалния сайт на протеста бе обяс-
нено, че той си има свое име - „Изправи 
се, Чикаго”, и предвижда

хиляди хора да се 
стекат

на пет отделни масови прояви с ис-
кания да си върнат работните места, 
жилищата и за по-добро образование. 

Протестиращите имат намерение да 
продължат акциите си и в бъдеще, за 
да “разобличим ролята на финансовата 
индустрия за сегашната криза”.

Паралелно в Чикаго вече няколко 
седмици се организират всекидневни 
протести и от движението „Окупирай 
Чикаго”, което в понеделник се присъе-

дини към демонстрациите на „Изправи 
се, Чикаго”. 

В столицата Вашингтон пък действа 
движението „Спрете машината, съз-
дайте нов свят”, което заедно с други 
групи демонстрира на „Фрийдъм плаза” 
между Капитолия, Белия дом и финан-
совото министерство на САЩ. Органи-
заторите му обявиха, че ще продължат 
акцията си, въпреки че изтича разре-
шението на властите за нея. Движе-
нието се позова на Първата поправка 
към конституцията, която гарантира 
свобода на изразяването. „Спрете ма-
шината” възниква първоначално като 
пацифистко движение, което се бори 
срещу войните в Афганистан и Ирак. 

И друга група, нарекла се „Окупи-
рай окръг Колумбия” по аналогия с 
нюйоркското движение „Окупирай 
Уолстрийт”, се е настанила на площад 
на две пресечки от Белия дом и възна-
мерява да не мърда от там, съобщава 
Франс прес.

Така изглеждаше титулната страница в сайта на борсата за няколко минути

Протестите в Чикаго придобиха всякакви измерения – включително и по вода
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Аутопсия разкрила, че 
Майкъл Джексън бил 
съвсем здрав
Резултатите от нея могат да доведат до осъдителна 
присъда на личния му лекар

Съдебните заседатели по делото срещу 
доктора на Майкъл Джексън – Кон-
рад Мъри, прослушаха запис как той 
препоръчва на семейството на певеца 
да направят аутопсия на тялото. Тя 
трябвало да установи причините 

за смъртта на краля на попа. Сега резултатите от 
тази аутопсия могат да доведат до осъдителна 
присъда за д-р Мъри.

Доктор Криестофър Роджърс, който е направил 
аутопсията, каза в съдебната зала, че звездата е 
бил в сравнително добро здраве, когато е умрял. 
Според него, причината за смъртта на Майкъл е 
убийство в резултат на предозиране на силното 
успокоително пропофол. Доктор Роджърс от-
хвърли твърдението на личния лекар, че певецът 
сам е инжектирал пропофол, докато Мъри бил 
в тоалетната за две минути. Според него, това 
е твърде малко време за човек да си сложи сам 
лекарството и то да причини спиране на негово-
то дишане. Той каза още, че д-р Мъри не е имал 
нужната техника, за да дозира пропофол, който да 
помогне на Джексън да заспи.

Конрад Мъри, който пледира невинен по обвинени-
ето за неволно убийство, не се очаква да свидетелства 

в собствена защита по време на делото срещу него 
във Върховния съд на Лос Анджелис. Но съдебните за-
седатели ще чуят записи от различни интервюта, кои-
то разследващите са провели с него. На един от тях се 

чува как той утешава децата на поп-звездата. Малко 
по-късно пък разказва на полицията как уредил деца-
та да видят тялото на техния мъртъв баща: “Помолих 
да подготвят тялото на г-н Джексън по възможно 
най-добрия начин, за да могат да го посетят. Те прека-

раха много време с баща си и те плакаха”. Съдебните 
заседатели чуха запис, в който разстроената дъщеря 

на певеца – Парис, се кара на д-р Мъри, че 
не е успял да спаси живота на баща й. Парис, 
която сега е на 13 години, казва там: “Аз ще се 
събудя сутринта и няма да видя моя татко”.

В съда беше показана и снимка на болезне-
но слабия Майкл Джексън, направена в деня, 
след смъртта му. Съдебните заседатели я 
видяха за втори път, след преди две седмици 
тя обиколи всички медии и шокира милиони 
фенове на Майкъл по света. Майката на Дже-
ксън - Катрин, която долетя в Лос Анджелис 
от Уелс, където присъства на възпоменателен 
концерт за сина си, напусна залата, преди 
ужасяващата снимка да бъде показана на 
екрана.

Обвинението твърди, че д-р Мъри е 
виновен, защото е дал смъртоносна доза 
пропофол, който трябва да се използва само 

в болницата. Пред полицията доктора признал, че е 
давал ежедневна доза от лекарството на певеца през 
последните два месеца от неговия живот. Делото 
продължава.

Тимошенко слуша присъдата си в залата на съда

От тази снимка съдебните заседатели разбраха, че по краката и ръцете на 
Майкъл има много следи от инжекциите на д-р Мъри

Мъри обяснява, че децата на звездата останали дълго с мъртвото тяло и 
плакали дълго

Бившият премиер на Украйна Юлия 
Тимошенко отива в затвора! Оранжевата 
принцеса беше осъдена на 7 години за 
превишаване на служебните си правомо-

щия при подписването на газов договор с Русия 
през 2009 г. Тя трябва да плати и $200 млн. на 
компанията „Нафтогаз” за нанесени щети. Присъ-
дата предизвика изключително остра реакция на 
Европейския съюз - от Брюксел заявиха, че делото 
е било непрозрачно и несправедливо. Съюзът ще 
преразгледа политиката си към Украйна, която 
по време на управлението на Тимошенко подаде 
молба за членство в него и бе дори на крачка от 
встъпване в НАТО.

Решението на съда взриви Киев. 10 000 привър-
женици на Тимошенко излязоха в центъра на града 
на протест, чиято масовост напомни за Оранжевата 
революция преди 7 години - революция, която 
самата Тимошенко ръководеше.

Колелото на историята обаче се завърта в друга 
посока. Тимошенко сега казва, че ще продъл-
жи борбата от затвора. Докато съдията четеше 
излъчваната на живо по телевизията присъда, 
Тимошенко се обърна към камерите с призив: - Не 
се отпускайте, борете се и авторитарният режим в 
Украйна ще бъде свален. Аз съм с вас.

В момента Украйна се управлява от проруския 
президент Виктор Янукович. След избирането му 
той прво разпусна комитета Украйна-НАТО, който 
беше създаден от предшественика му Виктор 
Юшченко, за да работи за влизането на Украйна 
в Алианса. След това спря работа и по молбата за 
членство в ЕС. За сметка на това обърна политиче-
ски и икономически Украйна отново към Русия.

Осъдиха символа 
на оранжевата 
революция в Украйна 
на 7 години затвор
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Репортерите бяха повече 
от протестиращите на 
обявения за неделя от 2 
РМ протест, съпричастен 
с вълненията в България 
през последните няколко 

седмици след инцидента в пловдивско-
то село Катуница. Едва десетина души 
се събраха в църквата „Света София” в 
Чикаго, повечето от тях от фенклуба на 
ЦСКА в града и други футболни агитки.

Подготвяният от седмица мирен про-
тест в българската православна църква 
”Св. София” в Чикаго не успя да добие 
популярност подобно на бунтовете в 
Бургас и Пловдив. „Кога да реагираме, 
ние даже сме закъснели, разказва 
организаторът на протеста Георги Стой-
ков. Събитията в България стават сега, 
докато се организираме подобаващо, 

ИЛИНА ЛАЗАРОВА
Ilina@bg-voice.com

и те ще отминат.”  Малцина се събраха 
да изразят гражданската си позиция 
по повод размириците в България, 
предизвикани от събитията в Катуница, 
и недоволството си от ред и закон през 
последните десетилетия. „Това е цялата 
ни правосъдната система. Срещу нея 
може да говори всеки. И в Европа гово-
рят срещу нея, в Шенген не ни приеха 
заради правосъдната система”, изрази 
мнението си един от протестиращите.

Случаят в Катуница показва, че съдебната система в България  
трябва да работи по-добре. Това заяви в студиото на „Тази 
сутрин“ посланикът на САЩ Джеймс Уорлик.
Той заяви, че България от много години е символ на толерант-
ност и десетилетия наред гражданите живеят рамо до рамо и 
приемат всички етноси.
„В случая с Катуница не ставаше въпрос за етническа толерант-
ност, а за равенство пред закона. Мисля, че това ядоса гражда-
ните“, добави дипломатът.
По думите му хората са останали с впечатление, че Кирил 
Рашков и неговите деца и внуци години наред са живели над 
закона. „Това обаче не е оправдание някой да вземе правосъ-
дието в свои ръце“, смята Уорлик.

Уорлик: Случаят в Катуница не е въпрос на етническа толерантност

Въпреки 
ниската 
активност 
десетината 
събрали се 
протести-
ращи твърдо изразиха недоволството 
си от методите на българското упра-
вление и правораздавателната система 
в държавата. Според тях именно те са 
виновни убийството на 19-годишния 

Едва десетина души се събраха 
на протеста в Чикаго
Репортерите бяха повече от протестиращите в 
църквата „Св. София”

Ангел Петров в Катуница и последва-
лите размирици. По повод съмненията, 
че протестите в България са предиз-
борна игра, сънародниците ни Чикаго 
изразиха мнение, че събитието няма 
нищо общо с предстоящите избори и те 
самите не се вълнуват особенно от тях. 
От друга страна, вълната от въстанали 
млади хора в България предизвиква 
патриотична гордост в тях. „Плаках, като 
видях толкова млади хора на площада в 
Пловдив, които протестираха за състоя-
нието, до което е докарана държавата. 
Няма смисъл да се обвинява който и да 
е управник – всички са виновни”, каза 
възрастен мъж.

В църквата беше отслужен и молебен 
за бъдещето на България от отец Груйо 
Цонков. Църковното настоятелство 
изрази съчувствието и подкрепата си 
към близките на починалите момчета 
в Катуница и към българския народ. 
Всички присъстващи се помолиха за 
светлото бъдеще на родината ни със 
свещ в ръка.
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Домакинствата в САЩ обедняват по-бързо, 
отколкото през рецесията

Средните доходи на аме-
риканските домакинства 
са намалели повече в 
двете години след офи-
циалния край на рецеси-
ята, отколкото по време 

на самата рецесия. Това е тревожен 
сигнал за продължаващия негативен 
ефект от икономическия срив, съобщи 
„Ню Йорк таймс”.

Според данни на националната 
статистика между юни 2009 г., когато 
официално бе обявено излизането от 
рецесия, и юни 2011г. доходите на дома-
кинствата (съобразени с инфлацията) са 
намалели с 6.7%. По време на самата ре-
цесия от декември 2007 г. до юни 2009 г. 
това намаляване е било от 3.2%.

Тенденцията помага да се обясни 
защо след като технически икономиката 
отново расте, населението е недоволно 
от нейното състояние, от посоката, в 
която се движи страната, и от нейните 
лидери, допълва изданието. Разоча-
рованието и гневът на избирателите 
започнаха да доминират политическия 
дебат, включително началото на прези-
дентската кампания за 2011 г.

Като цяло свиването на доходите от 
започването на рецесията до тазго-
дишния юни е с 9.8% - най-голямото от 
няколко десетилетия насам.

Това води и до значително пони-
жаване на стандарта на живот в САЩ, 
посочват от статистиката.

Две са основните изтъкнати причини - 
увеличил се е броят на хората без рабо-
та и спрели да търсят работа, а почасо-
вото заплащане изостава от темпото на 
инфлацията и поскъпващите стоки.

За сравнение - по време на продължи-
лата година и половина рецесия ръстът 
на заплащането е успявал да надскочи 
този на инфлацията.

Сега заплатите стагнират, включи-
телно защото съкратените приемат 

по-малко заплащане, но да се върнат 
на работа. Според друго изследване на 
икономиста от Пристън Хенри Фарбър 
разликата е средно 17.5% и това означа-
ва, че поне на пазара на труда рецесията 
не е приключила.

Тази криза е необичайна с продължи-
телното оставане без работа, допълва 
той. Ако през декември 2007 г. търсещи-
те са си намирали работа след средно 
16.6 седмици, през юни 2009 г. това вече 
им е отнемало 24.1 седмици, а през сеп-

тември 2011 г. - цели 40.5 седмици, сочи 
статистиката.

Някои икономисти са на мнение, че 
САЩ са на ръба на нова рецесия, но 
данните засега са противоречиви. 

(в. Дневник)

графика: в. Дневник
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Ирански терористичен план в D.C.

Двама иранци са пла-
нирали да убият 
саудитския посланик 
в Съединените щати 
при учудващо дръзка 
конспирация, „замисле-

на, финансирана и 
ръководена от Иран”, 
съобщи американско-
то министерство на 
правосъдието. Стоти-
ци случайни минува-
чи е можело да бъдат 
убити от мексикански 
наемен убиец.

В жалба, внесена 
във федерален съд, 
властите твърдят, че 
атентаторът е трябва-
ло да получи 1,5 ми-
лиона долара за взри-
вяването на посланик 
Адел ал Джубиер във 
вашингтонски ресто-
рант и избухването на 
последващи коор-
динирани бомби пред посолствата на 
Саудитска Арабия и Израел в столицата. 

Според властите терористите обмис-
ляли и атаки срещу дипломатическите 
представителства на двете страни в 
Буенос Айрес, Аржентина.

„Съединените щати ще държат Иран 
отговорен за действията си”, заяви 

главния прокурор 
Ерик Холдър. Според 
него конспирация се 
„чете като страни-
ците на холивудски 
сценарий”, но със 
сигурност ще завлече 
американско-иран-
ските отношения още 
по-надолу.

Американските 
следователи били ос-
ведомени за загово-
ра, когато иранецът с 
двойно гражданство 
Мансор Арбабсиар 
се свързал в Мексико 
с американски агент 
под прикритие на 
агенцията за борба с 

наркотиците за договаряне убийството 
на саудитския посланик във Вашингтон 

с използването 
на пластичен 
експлозив С4. 
Покушението 
е трябвало да 
бъде първото от 
серия спон-
сорирани от 
Иран нападения 
срещу цели 
в сърцето на 
американска-
та столица, 
включително 
посолствата на 
Израел и Сау-
дитска Арабия. 

Източници 
от Белия дом 
заявиха, че САЩ 
нямат информа-
ция иранският духовен водач аятолах 
Али Хаменей или президентът Махмуд 
Ахмадинеджад да са били въвлечени 
в терористичния план, и изключиха 
възможността за военен отговор срещу 
Иран.

Представител на арабската държава 

заяви пред 
ABC News, че 
версията на 
американското 
правителство е 
„фалшива”.

По-късно 
финансовото 
министерство 
обяви, че е 
наложило 
санкции над 
петима иран-
ци, свързани 
със заговора, 
четирима от 
които членове 
на специал-
ните части на 
армията. 

Новината 
за този терористичен план идва на 
фона на сериозна криза в отношенията 
между Иран и Саудитска Арабия и САЩ. 
От няколко години Саудитска Арабия се 
опитва да изгради антиирански алианс 
срещу агресивната политика на страна-
та в региона.

Терористите планирали убийството на саудитския посланик и бомби 
във Вашингтон

Мансор Арбабсиар (снимката е от ареста 
му през 2001 г. за кражба) е бил „терорист 
под наем” срещу $1,5 млн. според жалба на 
прокуратурата

Посланикът на Саудитска Арабия в САЩ Адел ал Джубиер е 
бил планираната жертва
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СВЕТКАВИЧНО ПРАВОСЪДИЕ: 
Дракър виновен за двойното 
убийство на Лора и Андрю

Журито заседава 30 минути, сега решават за смъртното наказание

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Нищо не потрепна в 
лицето на Джошуа 
Дракър, когато чу 
присъдата срещу 
себе си – виновен по 
четири обвинения 

за различни степени на убийство (2 за 
malice murder и 2 за felony murder) за 
смъртта на Лора Николова и Андрю 
Робъртсън на 5 април 2004 г.

Процесът започна повече от 7 години 
след престъплението и преди това са-
мият Дракър се оплакваше, че неговият 
ден в съда се бави твърде много. За 
сметка на това съдебните заседатели 
доставиха светкавична присъда – те 
размишляваха само 30-ина минути, 
преди да вземат своето решение. Те 
признаха Дракър за 
виновен и по още 4 
обвинения – две за 
въоръжен грабеж, 
притежаване на оръ-
жие от рецидивист 
и измама с кредитна 
карта. 

В момента тече 
втората част на про-
цеса. Сега съдебните 
заседатели изслуш-
ват още свидетелски 
показания, основно 
за характера на Джо-
шуа Дракър. Тяхната 
задача е да решат дали да наложат най-
тежкото наказание, искано от прокура-
турата – смърт чрез инжекция. 

Журито от три жени и девет мъже 
не прие обясненията на защитата, че 
стрелбата по Андрю Робъртсън е била 
жестоко отмъщение за сестрата на Дра-
кър – Аманда. Тя е инвалид в резултат 
на свръхдоза наркотици, които купила 
от Андрю.

„Това не е внезапен, неудържим гняв 
заради Аманда. Това е един разярен 
млад мъж. Той е разярен срещу всеки, 
който го срещне... срещу всеки, който 
не е съгласен с него”, каза прокурорът в 
Коб Каунти Ан Харис.

Прокуратурата твърди, че Дракър 
заедно с неговата позната Мелиса 
Макреър отишли до къщата на Андрю 
и Лора, за да купят наркотици. Четири-
мата седели на масата, когато убиецът 
поискал марихуана. Андрю станал да 
вземе и тогава Дракър го застрелял.

„Аз чух изстрел, отскочих от стола 

и се обърнах и видях как Андрю пада 
на земята. Помислих си, че е мъртъв”, 
каза на подсъдимата скамейка Мелиса 
Макреър, която все още не е получила 
присъдата си по същите обвинения. 
Тя представи себе си като неволен 
съучастник в престъплението, който 
разчитал на алкохол и наркотици в тази 
ужасяваща ситуация.

В този момент Лора скочила върху 
Дракър и започнала да го удря. „Тя го 
удряше с ръце. Той я държеше за блуза-
та. А тя не спираше да крещи „ти го уби, 
ти го уби”. Аз също виках „Джош, не, не”... 
отново и отново. И тогава той застреля 
Лора”, разказва Мелиса. 

Именно това боричкане беше в 
основата и на защитата, които поискаха 
от съдебните заседатели да оневинят 
напълно Дракър за убийството на Лора. 
Според тях пистолетът е гръмнал сам 
- два пъти, докато те са се боричкали. 
„Това е било напълно неволна, слу-
чайна стрелба. И въпреки нещастието, 
по обстоятелствата на това дело,  не 
е криминално убийство”, заяви във 
финалните си пледоарии адвокатът на 
подсъдимия Джозеф Вингери.

В последните дни на процеса Дракър 
няколко пъти изказа недоволството от 
своята защита пред съдията. Според 

него те не пови-
кали пред съда 
важни свидетели, 
които можели да 
обърнат хода на 
процеса. Дракър 
искаше също да 
бъде разпитан. До 
края на процеса 
обаче това не стана, 
но не по негово 
желание. „Аз искам 
да свидетелствам, 
но моите адвокати 
не смятат, че е добра 
идея”, заяви Дракър. 

След финалните пледоарии той поиска 
прекратяване на делото, но съдията 
не разреши това и 30 минути по-късно 
журито го призна за виновен.

Те не приеха обясненията на защита-
та, че стрелбата по Андрю Робъртсън е 
била жестоко  отмъщение за сестрата 
на Дракър – Аманда. Тя е инвалид след 
свръхдоза наркотици, които Дракър 
твърди, че били купени от Андрю 
– приятеля на Лора. Въпреки че не 
свидетелства, Аманда беше доведена 
с инвалидна количка в съдебната зала 
през последните два дена.

За първи път от началото на процеса 
бащата и братът на Лора се усмихнаха, 
когато решението беше прочетено. 
Никола Николов прегърна авокатката 
от прокуратурата, която отговаря за 
роднините на жертвите, а синът му 
Георги го потупа по рамото. Двамата 
се здрависаха в прокурорите, които 
водеха обвинението.

Майката на Лора не присъства на де-

лото. Тя остана в Бостън, където живее 
семейството на сина й Георги.

В интервю преди процеса семейство-
то беше дало да се разбере, че няма да 
препоръчат смъртното наказание, а до-
животен затвор. Предстои да разберем 
дали те ще свидетелстват във втората 

фаза на процеса, която  ще определи 
наказанието за Джошуа Дракър. Двете 
страни имат по около 15 свидетели и 
тяхното изслушване ще отнеме около 
десетина дена, преди съдебните заседа-
тели да решат дали да изпратят Дракър 
на смъртната скамейка.

Лора Николова

 Джошуа Дракър не помръдна, когато чу решението на съда, което може да коства живота му



Добуш  е традиционна унгарска торта, 
която ни е добре позната от нашите баби . Тя 
е изключително вкусна и лека, с тънки шоко-
ладови блатове с вкусен и изключително лек 
шоколадов крем. Подходяща е и за деца и за 
всякакви поводи -рожденни и именни дни.  
Състои се от шест блата с шоколад, сметана и 
карамелова глазура. 

Добуш е любимата торта на Австро-унгар-
ската императрица 
Елизабет, съпруга 
на Франц Йосиф. 
Тя се е изнасяла за 
съседните страни в 
специални дърве-
ни кутии.  Кръстена 
е на своя автор, 
унгарския майстор 
на сладкиши Йозеф Добуш. 
Той я представя за първи 
път през 1885г. на Унгар-
ската национална изложба.

Тортата се предлага на парче, както и цяла с  раз-
лични големини. Всеки ден можете да  я намерите 
само в  CITY FRESH MARKET , както и да  я поръчате 
приготвена специално за вас според броя на гостите, 
които очаквате. Да ви е сладко.

Стара унгарска традиция  във вашият дом

СТАНИСЛАВА СОТИРОВА
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Кунева с най-много фенове във Facebook
Кандидатката за президент общува с аудиторията и ползва всяка възможност, за да 
поддържа напрежение

Пилците се броят нае-
сен. Политиците при 
избори. А феновете - 
във Facebook. Социоло-
гическите агенции по-
бързаха да определят 

бъдещия президент на България. Може 
би Росен Плевнелиев действително ще 
успее да мотивира избирателите, че 
трябва да пуснат глас за него. Засега оба-
че няма никакви изгледи да е ангажирал 
огромна маса хора там, където нещата 
се случват всекидневно и динамично – в 
социалната мрежа. Съдейки по прия-
телите му в официалната предизборна 
страница във Facebook, Плевнелиев се 
нарежда на второ място. Първи обаче не 
са дуетът Калфин- Данаилов, а единстве-
ната жена за последните 20 години, коя-
то има реални шансове да се пребори за 
президент – Меглена Кунева. Тя е събра-
ла засега рекордните 11625 уникални 
харесвания. Кунева не просто собщава 

разни неща от 
предизборната 
си кампания. Тя 
използва всяка 
възможност 
да поддържа 
напрежението 
сред феновете. 
Пише им разни 
неща, задава им въпроси, а те отговарят. 
Веднага след като се разбра за пробле-
мите на Миролюба Бенатова с профила 
й във Facebook, Кунева също обяви, че и 
нейният профил в мрежата е бил изтрит. 
46 човека вече са харесали този пост, а 
една от тях - Мара Дона, дори е обявила 
действията срещу любимата й кандидат-
президентка за “кибер-репресия”.

Политическият профил в мрежата на 
предизвестения победител Росен Плев-
нелиев засега е с доста скромните 3565 
харесвания. Но Плевнелиев и не прави 
нищо особено, за да увеличи бройката. 

Липсва какъвто и да е диалог с фенска-
та маса. Наместо това, Плевнелиев им 
поства разни сухи послания като на-
пример: “България има нужда от много 
по-силна външна политика, ориентира-
на към икономиката. Истинската външна 
политика се прави не чрез изолация, а 
чрез свързаност”. Или пък - “Сега трябва 
да се говори за решения, за идеи, за ви-
зии. Нашата задача е да направим така, 
че българите да гласуват съзнателно „За”, 
а не „Против”.

Плевнелиев няма проблем с личния 
си профил, но потребителите имат. Той 

е затворен за хората, които не са му 
приятели. Което пък е необичайно за 
политик, имащ намерение да оглави 
най-висшия държавен пост.

Какво се случва при кандидата на 
БСП? Ивайло Калфин има засега едва 
1789 харесвания на официалната пре-
дизборна страница във Facebook, което 
го нарежда на трето място. Той сигурно 
би обяснил тази малка бройка с неуме-
нията на основната избирателна маса 
на БСП, която иначе не е никак малка, да 
борави с компютри и да ползва интернет 
въобще.

Facebook страниците на Меглена Кунева, Ивайло Калфин, Росен Плевнелиев
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Ивайло Калфин: Някой не иска българите в 
чужбина да гласуват

BG VOICE постави няколко условия пред кандидатите за пре-
зидент - това да бъдат интервюта на живо - по телефон, скайп 
или лично, без PR до тях и без да изпращаме предварително 
въпросите си. Радваме се, че получихме безпрецедентен 
достъп за българска медия в чужбина до кандидатите и че 
те се съгласиха на нашите условия. Досега ви представихме 

номинирания от ГЕРБ Росен Плевнелиев и гражданския кандидат Меглена 
Кунева. В топ 3 според социолозите се нарежда и Ивайло Калфин от БСП. 
Той е в тандем с актьора Стефан Данаилов.

Калфин е роден на 30 май 1964 г. в София. Магистър е по международни отно-
шения от Университета за национално и световно стопанство и по международ-
но банкиране от Университета в Лофбъро, Великобритания.

От 2009 г. е евродепутат от групата на БСП. Три пъти избиран за народен пред-
ставител в българския парламент, преди избирането му за евродепутат Кал-
фин е вицепремиер и министър на външните работи на Република България в 
правителството на Сергей Станишев (2005-2009 г). Женен, с една дъщеря.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

ИНТЕРВЮ НА

Вие сравнително често идвате в 
САЩ. Като бивш външен министър 
се познавате и се срещнахте няколко 
пъти с Хилари Клинтън, а преди това 
и с президента Буш. Какви са отноше-
нията ни сега със САЩ?

По време на мандата ми имахме 
прекрасни отношения със САЩ по най-
важните теми за България и за Америка 
и аз доста съжалявам, че интензивност-
та на тези контакти беше намалена. За 
четири години имахме две посещения 
на българския президент, едно на 
българския премиер, едно на амери-
канския президент в България. Четири 
пъти съм бил във Вашингтон. В София 
два пъти идва Кондолиза 
Райс също. Въобще това бяха 
доста интензивни отношения, 
при които по доста конкрет-
ни въпроси организирахме 
съвместно действие. Очевид-
но е, че инерцията намаля. 
Имахме срещи на много 
високо равнище, например 
по въпросите на киберсигур-
ността. Аз съм и докладчик в 
Европейския парламент по 
тези въпроси и се видях със 
съветника на президент Оба-
ма, със заместник-секретар 
по вътрешната сигурност. Ето 
по такива проблеми Бълга-
рия би могла да бъде много активна в 
отношенията си със САЩ. Явно, че няма 
интерес, няма теми и интензивността е 
видимо по-ниска, отколкото беше.

За U.S. визите
Повечето хора се интересуват от 

по-прагматични въпроси като този 
с падането на американските визи 
за българи. Управляващите казваха, 
че когато ни приемат в шенгенското 
пространство, това ще стане много 
лесно. Сега обаче това членство беше 
отложено. Какви са вашите прогнози 
за този проблем с визите?

Не бих обвързал Шенген с отпадането 
на визите за САЩ…

Посланикът ни тук Елена Поптодо-
рова го е казвала в интервю за нас.

За съжаление така е, говори се. Но 
има примери и със страни, които са в 
Шенген, а имат и визи за Съединените 
щати. Между Европейския съюз и САЩ 
има доста напрегнати преговори по 
съхранение на личните данни и други 
теми, свързани отново със съхранение 
на информация. Тази тема никога не е 
слизала от дневния ред. За съжаление 
България не можа да се включи в един 
период, в който бяха свалени изисква-

нията, бяха облекчени изискванията 
за отпускане на визи и премахване на 
визовия режим. В този период успяха 
да премахнат визите Полша, Чехия, 
големи страни в Източна Европа, но 
България не успя. Хубаво е, че аме-
риканското правителство реши да 
издава дългосрочни визи, от което се 
възползват много българи, но, разбира 
се, тази тема трябва да продължим да 

я обсъждаме. Не Шенген ще ни реши 
въпроса, той ще бъде решен с добра ра-
бота в Държавния департамент и добро 
взаимодействие с Конгреса на САЩ и с 
Белия дом, разбира се.

Как всъщност ще коментирате 
отлагането на членството ни в Шен-
ген? И то точно с мотиви проблеми с 
корупцията и правосъдната система, 
които са все пак ресор на кандидата 
за вицепрезидент на ГЕРБ Маргарита 
Попова. Вашият коментар като бивш 
външен министър, който познава 
тези процеси и хората, които взимат 
тези решения в ЕС и Брюксел?

Аз мисля, че България има реален 
проблем. Той ни беше казан в прав 
текст и той е точно това, което вие каз-
вате – заради проблеми с корупцията и 
съдебната система. Нашите партньори 
смятат, че не можем да пазим евро-
пейска граница. По-явно от това няма 
как да се каже. За съжаление прави-
телството реагира по изключително 
инфантилен и, бих казал, глупав начин. 
Започна да търси европейски политици 
и сега ще дойдат другата седмица и още 
такива в София, които да разказват кол-
ко сме готови и как по една случайност 
не сме влезли. Започват да заплашват, 

много смешно изглежда това, Финлан-
дия и Холандия, че ще им блокират 
някакви решения в Европейския съюз. 
Това е сбърканият подход. При едно от 
първите ми посещения в Холандия през 
2006 г. ми обясниха, че няма да гласуват 
за членството ни в ЕС, защото не сме 
готови за него. Вместо да вдигаме шум, 
направихме така, че убедихме не по-
литиците, а парламента в Холандия, че 

България е готова. Ние 
получихме ратифика-
цията и България влезе 
през 2007 г. Така че аз 
см убеден от собствен 
опит, че най-добрият 
начин не е да се сър-
диш и да заплашваш 
своите партньори, а 
трябва да седнеш с тях, 
да видиш къде са про-
блемите и да се опиташ 
да ги решиш и да ги 
убедиш. За съжаление 
е очевидно, че това в 
момента не се прави, и 
ме е страх, че България 

все повече ще се изолира в ЕС именно 
заради подобна неадекватна политика.

Къде виждате мястото на прези-
дента в общуването му с българите 
в чужбина и въобще с определянето 
на политиката към онези сънародни-
ци, които не живеят в пределите на 
страната?

Президентът може да свърши много 
работа. Аз мисля, че България тепърва 
трябва да развие, и то много активна 
политика, към българите зад граница. 
Там, където има българи, в България 
има интерес, има необходимост тя да 
работи с тях. Когато бях външен ми-
нистър, ние работихме, за съжаление 
в края на мандата я довършихме, една 
стратегия за българите в чужбина, за-
едно с голяма част от организациите на 
нашите сънародници зад граница. Там 
има конкретни и ясни идеи. Българите в 
чужбина трябва да бъдат подпомогнати 
и трябва да бъдат съпричастни към 
това, което се случва в България. Бих 
подкрепил да има избирателни регио-
ни, в които те да знаят за кои депутати 
точно гласуват. Бих подпомогнал това, 
от което много общности имат нужда, 
държавата да подкрепи откриване-
то на съботно-неделни училища по 

български език, история и география. 
Нещо, което го правят с много усилия 
и благотворители българските общ-
ности зад граница. Това, което трябва 
да се направи, е България да им дава 
възможност, да дава информация за 
това, което се случва в страната, и да 
търси техния ангажимент. Включител-
но със стимулиране и насърчаване с 
икономически мерки те да се връщат в 
България, да инвестират в България, да 
имат конкретен интерес в това, което се 
случва в България. Така че много неща 
могат да се направят. Въпросът е да има 
една единна политика към българите в 
чужбина. 

Пореден парламент не успява да 
приеме гласуване по интернет. Вие 
бихте ли поели един ангажимент, в 
рамките на ваш мандат, да напра-
вите всичко, което ви е по силите, 
да бъде прието това за следващите 
избори? 

Абсолютно. Аз съм човек, който 
много залага на интернет в работата си. 
И в момента голяма част от кампанията 
ми протича в интернет. И човек, който 
в Европейския парламент в последните 
две години разчита на киберпростран-
ството и въобще на възможностите 
на интернет. Гласуването по интернет 
задължително трябва да бъде направе-
но. Разбира се, при максимални гаран-
ции, че няма да има намеса и ще има 
максимална сигурност на този вот. Бих 
подкрепил изцяло, даже бих настоявал. 
Бих направил така, че институциите да 
поемат този въпрос и до следващите 
избори да го доведат до някакво поло-
жително решение.

Сянката на ДС 
Една сериозна критика към сегаш-

ния президент от страна на прави-
телството и от страна на много хора, 
които живеят в чужбина – и това е 
позиция, която вие също заемате, 
за ролята на бивши агенти на ДС в 
българската дипломация, в българ-
ските посолства и консулства. Защо 
вие не смятате, че те трябва да бъдат 
отстранени от тези високи позиции?

Значи, тук има няколко въпроса, кои-
то за мен трябва да се изяснят. Първо, 
въпросът към сътрудниците на бивши-
те служби трябва да бъде поставен 
абсолютно равностойно към всички. В 
момента най-много бивши сътрудници 
на ДС има във властта в сравнение с 
който и да било предишен период - 
кметове, областни управители, депута-
ти от ГЕРБ, включително министърът на 
вътрешните работи. Това са хора, които 
са работили за бившите служби. Защо 
отношението е предимно към служи-
телите в дипломатическите бюра? Аз 
бих приел подобно отношение, ако то 
е принципно и е насочено към всички, 
включително кадрите на управлява-
щата партия. Само че това нещо не се 
случва. На второ място, законът е в Кон-
ституционния съд, той ще се произнесе. 
Но има трайна практика в България, не 
искам да предпоставям решението по 
този въпрос, но има решения по други, 

Кандидатът на БСП обяснява кога и как ще паднат визите за САЩ и къде е мястото на ДС в 
българската дипломация
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при които принадлежността към бивши 
служби не може да бъде повод за 
лустрация и на ограничаване на права 
за работа на която и да било длъжност. 
Нека да изчакаме решението на съда.

Но България е единствената дър-
жава от бившия съветски блок, която 
няма такъв закон, основно заради 
съпротивата на вашата политическа 
сила през последните 20 години.

Не, точно обратното е. Този закон 
беше приет по време на предишното 
правителство и мнозинството на Бъл-
гарската социалистическа партия. Става 
въпрос за Закона за досиетата и тяхното 
изваждане наяве. Така че, ако някой 
има принос…

За Закона за лустрацията става въ-
прос. Такъв ние нямаме в България.

Ами, нямаме, и казвам, че подобни 
текстове в други закони са били отхвър-
ляни от Конституционния съд, което 
означава, че той би бил противен на 
конституцията. Очевидно е, че ако тър-
сим моралната оценка, тя е свързана 
с цялостното отношение към бившите 
сътрудници. Ако търсим ефективността 
от работата на българските дипломати-
чески служби, тогава трябва да търсим 
други критерии и този надали е най-
важният.

Кой пречи на 
гласуването в 

чужбина?
Тази година ЦИК създаде доста-

тъчно трудности пред желаещите да 
гласуват в чужбина, като например, 
че заявленията за гласуване тряб-
ваше да бъдат подавани само в PDF 
формат. Има много хора, които не 
знаят как да го направят. Защо бяха 
поставени според вас тези техниче-
ски и много специфични изисквания?

Тук въпросът наистина е км ЦИК 
и към Министерството на външните 
работи, което доста лежерно подходи 
към изборите. Единият само пример е 
с PDF формата. Другият е с връщане на 
заявления, защото били написани на 
латиница имената. В личните карти и в 
паспортите на българите името е напи-
сано и на кирилица, и на латиница. Така 
че това не трябва да бъде проблем. Има 
цели градове, в които не бяха допусна-
ти секции, защото хората не били посо-
чили лични адреси в България. Което 
също е абсурдно. Външното министер-
ство просто загуби много време и се 
забави да поиска от съответните власти 
в Германия и Франция откриване на 
секции и гласуване на места, където 
биха искали да гласуват българските 
граждани. Това доведе, специално в 
Германия, до много остри протести от 
българската общност. Министерството 
на външните работи не се опитва да 
осигури достатъчно добри условия на 
българите да гласуват зад граница.

Те прехвърлят топката към ЦИК. 
Въпросът ми е защо?

Това, което исках да кажа, е, че не 
само ЦИК, а и външното министерство. 
Защо? Очевидно е, че някой не иска 
българите в чужбина да гласуват и да 
влияят върху резултата в България.

Вие чувствате ли се като участник 
в една предизвестена игра, в която 
победителят е ясен?

Няма как да е ясен победителят. Това 
го показват и социологическите проуч-
вания, това го показват и в колегията. 
Борбата е доста оспорвана и мисля, че 
има много ясно едно разграничение. От 
една страна е кандидатът на ГЕРБ, а от 
друга страна са всички останали, които 
от различна гледна точка критикуват 
това, което в момента прави правител-
ството и мнозинството в парламента. 

Най-вероятно, както показват резулта-
тите, ще има втори тур и много силен 
ще бъде протестният вот срещу ГЕРБ.

Вие какъв кандидат-президент ще 
бъдете? Г-н Плевнелиев се представя 
като прагматичен с мотото „Градим 
България”; Меглена Кунева – като 
граждански, независим, антипарти-
ен. Каква ще е вашата основна визия 
на един евентуален президент?

Аз искам да съм президентът, който 
ще накара българските институции да 
се занимават с дневния ред на българ-
ските граждани. И които да поставят 
като национални цели онези, които са 
свързани с подобряването на живота. 
Основните проблеми днес на българите 
са ниските доходи, огромната и нара-
стваща непрекъснато безработица, ло-
шото здравеопазване. Институциите в 
момента не се занимават 
с това, техните приори-
тети са съвсем различни. 
Така че ще се постарая да 
използвам всички меха-
низми на президентската 
институция, за да накарам 
управляващите да съо-
бразят дневния си ред с 
дневния ред на хората.

Като се имат пред-
вид правомощията на 
президентската инсти-
туция, как реално може 
да стане това? Защото 
президентът е един 
церемониалмайстор, да 
го наречем. Той няма реална власт, 
реална администрация.

Не е точно така. Впрочем така мисли 
министър-председателят. На него 
му трябва точно един декоративен 
президент. Той по този начин и ланси-
ра кандидатурата на г-н Плевнелиев 
с пренебрежение, с подигравка дори, 
бих казал, към него. Наскоро каза, че 
основният мотив на ГЕРБ да спечели 
президентските избори е да уплътни 
институциите да не би някой да им при-
чини предсрочни парламентарни избо-
ри. Така че това е подходът на ГЕРБ – да 
омаловажава институцията и да казва, 
че тя е всъщност една безсмислена, 
безлична институция. По подобен на-
чин се държи и техният кандидат. Пре-
зидентът е избран пряко от българите. 
Той има авторитета на повече от поло-
вината избиратели, на огромната част 
от гласуващите. И с този авторитет той е 
длъжен да използва всички механизми 
на тази институция – не да се съгласява 
с всичко, не да изпълнява церемониал-
ни функции, а да поставя въпроси. Има 
инструменти, има Консултативен съвет 
за национална сигурност, има право на 
обръщения към парламента, има право 
на вето на закони, има право на назна-
чения в различни институции. И тези 
права според мен би трябвало да бъдат 
насочени към една цел. Тази цел е по 
какъв начин животът на българите да 
се променя към по-добро, и то с близка 
визия, а не далеч в бъдещето. Мисля, 
че ще има много широка обществена 
подкрепа за подобна политика.

Вие казвате, че президентът не 
трябва да се съгласява с всичко, оба-
че отстрани ситуацията изглежда по 
следния начин – кандидатът, който се 
приема за фаворит според социоло-
гическите проучвания, само преди 
два месеца твърдеше, че той в ни-
какъв случай не би се кандидатирал 
за президент и два месеца по-късно 
го виждаме да открива предизбор-
ната си кампания. В Америка такъв 
flip-flop на позиция за един канди-
дат е сериозен проблем. Доколко 
независим може да бъде един такъв 
кандидат?

Очевидно е, че не е независим. Оче-

видно е, че г-н Плевнелиев е назначен 
за кандидат. Той само седмица преди 
това твърдеше, че няма намерение да 
се занимава, защото не е политик и не 
иска да бъде политик. Сега се разхожда 
из страната и казва, че той е политикът, 
който иска да води държавата. Освен 
това има нещо друго, понеже споме-
нахте за американските нрави, там 
се прави много ясно разграничение 

между избран и назначен. Г-н Плев-
нелиев никога не е бил избиран. Той 
винаги е бил назначаван, и то при, така, 
доста високо заплащане, да свърши 
определена работа. Той може да е един 
мениджър, който да подготви съответ-
ни документи, но не и да бъде избиран, 
а още по-малко после да се явява пред 
гражданите, за да отчете какво е напра-
вил. Точно тук е още една от слабите 
страни на г-н Плевнелиев – няма как ти 
да убедиш хората, че държавният глава 
е техническо лице, функция, която се 
занимава с планиране и изпълнение на 
плановете. Съвсем различна е ролята 
и мисля, че българското общество, 
макар и още изграждащо тези демо-
кратични ценности, които ги има в 
американското, го вижда доста ясно. 
Г-н Плевнелиев има и един проблем, 
свързан с правителството, от което той 
излиза - той ясно заяви, че каквото и да 
направи това правителство, то все ще е 
положително за България. Той отказва 
да вземе отношение по проблемите, 
които бяха налице в Катуница, и после 
по протестите, в които имаше много 
силен етнически елемент. Отказа да 
вземе отношение по разпускането на 
Народното събрание. Отказва да вземе 
отношение и по всеки конкретен въ-
прос и не излиза от общите приказки, 
че има план за България, че иска тя да 
се развива, да бъде модерна и така на-
татък. За съжаление дори и политиката, 
която той провеждаше досега в реги-
оналното министерство, е с плачевни 
резултати. Регионалната политика не е 
само магистрали, които така или иначе 
трябва да се строят, строили са се и 
ще се строят и в бъдеще. Българските 
региони обезлюдяват, бизнесът излиза 
от тях и те са в трагично състояние по 
отношение на обществени услуги. Така 
че доста отговори ще трябва да дава г-н 
Плевнелиев, но идеята е в последния 
момент, той затова и не влиза в дебати. 
Много трудно се съгласи на два дебата, 
и то много преди изборите, просто за-
щото няма какво да каже в тях. Разчита 
на общи приказки и на помощта на 
министър-председателя и на вътреш-
ния министър.

Казвате, че той е един вид пар-

тийно назначение. Но тук възник-
ва въпросът как избрахте вашия 
вицепрезидент? И вие ли го избрахте 
всъщност или той също беше назна-
чен по някакъв начин от партията, за 
да помогне на вашата кампания?

Стефан Данаилов е човек, който е 
известен освен като голям български 
актьор и като политик – аз съм рабо-
тил 4 години с него в правителството, 

когато бяхме министри в 
един и същи кабинет. По-
знавам го и знам, че, освен 
че е харизматичен актьор, 
той е и политик, който може 
да отстоява целите си и той 
ги отстоява доста успешно. 
Много се радвам, че той 
прие. Няма да крия, че той бе 
един от фаворитите ми, дори 
фаворитът ми за кандидату-
рата за президентския пост, 
когато още в самото начало 
се обсъждаха кандидатурите. 
Той отказа по една или друга 
причина тогава. Стефан Дана-
илов е човек, който вярва в 

БСП, но и извън БСП може да привлече 
доста широка подкрепа.

В интервю за BG VOICE Меглена 
Кунева каза, че в другите две водещи 
кандидатпрезидентски двойки, 
включително и във вашата, вицепре-
зидентът изглежда по-силна личност 
и че вие разчитате вицепрезидентът 
да ви изнесе кампанията. Как отгова-
ряте на едно такова мнение?

Е, г-жа Кунева като един от опонен-
тите търси мотиви. Аз правя кампания 
някъде около два месеца преди да 
бъде определен кандидат-вицепре-
зидентът. През последните месеци не 
съм спрял – от средата на юли, когато 
бях номиниран, да обикалям страната 
и да се срещам с хора. Така че Стефан 
Данаилов се включи в последната част 
на кампанията. Вярно, много силно, 
много убедително – той не е човек, 
който тепърва трябва да се обозначава. 
Но аз нямам проблем с моята разпоз-
наваемост в страната и мисля, че с 
него се допълваме като качества, като 
опит, като възможности по един много 
добър начин. Така че не съм притеснен 
от думите на г-жа Кунева. Със Стефан 
Данаилов сме един тандем. Там няма 
опасност някой да засенчи другия или 
да носи другия на гърба си.

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?

Основното, което бих им казал, е, че 
ако искат страната да върви, те трябва 
да имат участие. Участието на всеки 
става с гласуване. Няма как страната да 
се развива, ако тези, които са активни 
политически, не отидат да си пуснат 
гласа за когото и да било. Така ще се 
ликвидира и проблемът с купуване-
то на гласове, така ще се ликвидира 
проблемът с малки партии, които обаче 
си контролират електората и по този 
начин получават високи резултати. 
Колкото повече българи гласуват, 
толкова по-съпричастни ще бъдат те 
към бъдещето на страната и тя толкова 
по-отговорна ще бъде пред тях.
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АФГАНИСТАН: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

ЛИЛИЯ ПОПОВА
в. “Труд”,

специално за BG VOICE

Често ми задават въпро-
са ще се оправят ли 
нещата в Афганистан, 
или е безнадеждно. Аз, 
разбира се, не мога да 
отговоря най-малкото 

защото питащите под “оправяне” обик-
новено си представят едно, а за афга-

нистанци “оправянето” има по-други 
измерения - запазване на традициите, 
основна роля на религията в общество-
то, както и мир, сигурност, работа...

Повечето афганистанци - независимо 
дали симпатизират на талибаните - не 
харесват американците и чужденците. 

Защото те не ги разбират, не приемат 
начина им на живот и се опитват да им 
наложат правила и модели, които са им 
далечни, чужди, даже обидни...

Сигурно помните гневните протестни 
демонстрации в Афганистан, защото 
някой някъде в САЩ изгорил копие на 
Корана...

Социологическа агенция в Кабул по-
лучи проект да изследва религиозните 
вярвания и практики (изследването се 
прави в много страни), но въпросни-
кът бе силно критикуван от местните 
служители. Ако попитате някого дали 
е добре дъщеря му да се ожени за 

християнин, 
рискувате 
да получите 
шамар дори 
в либералния 
Кабул, казаха 
те. Същото, 
а и нещо по-
лошо, може 
да се случи 
на интервю-
иращия, ако 
зададе въ-
просите дали 
е морално/
неморално да 
се прави секс 
преди брака, 
за алкохола, 
проституци-
ята, хомосек-
суализма и 
правото на 
жените да се 
развеждат със 
съпрузите си. 
Да не говорим 
за въпроса

дали анкетираният 
е мюсюлманин

и вярва ли в Аллах и пророка Мохамед! 
Абсолютна обида е да го зададеш в 
Афганистан!

Показателно е, че дори образовани 
млади хора, които работят в чужди ор-
ганизации, говорят английски, активно 
сърфират в интернет и получават доста 
високи заплати (в Кабул има огромно 
търсене на образовани хора и те се 
пазарят до последно за още по-високо 
заплащане), критикуват американците 
и техните съюзници. Дори аргументът, 
че без американците сигурно и до днес 
талибаните щяха да са на власт с всич-
ките си човеконенавистни порядки, не 
минава. И изреждат: цивилните жертви 
от военните акции са стотици; въпреки 

протестите и настояванията от страна 
на правителството американците така 
и не се отказаха от нощните акции, при 
които нахълтват в домовете на хората 
и претърсват всичко, виждат жените 
и момичетата; животът на хората не е 
станал по-добър - въпреки изхарчените 
пари за различни проекти няма истин-
ска промяна в живота им, даже става 
все по-зле!

“Виж, аз не мразя американския на-
род, а военните им. Имам приятели аме-
риканци - чудесни хора. Но например 
веднъж, докато пътувах към Логар, аме-
рикански конвои бяха спрели движени-
ето заради нещо. Един от войниците се 
изпика на пътя, пред очите на всички! 
А в колите имаше жени, деца! Човекът, 
седящ до мен, се ядоса много и каза, че 
ако има оръжие в този момент, тутакси 

В плен на гордост и предразсъдъци

Голяма част от афганистанците се молят 5 пъти дневно, както повелява Коранът. И това 
не е наложено от режима на талибаните, а е част от искрената им вяра или може би е 
страхът от мнението на околните.

Една от новопостроените джамии в Кабул
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ще отиде да го застреля!”, разказва ми 
един от редакторите.

Пикаенето на пътя е най-малкият 
проблем, макар че той има връзка с 
обидния факт, че американците оставят 
впечатлението, че се разпореждат как-
то си искат с всичко в държавата, което 
хич не се харесва на гордите обитатели 
на земите край Хиндукуш. Веднъж се 
оплаках, че

не съм могла 
да спя от 

изтребителите
летящи над Кабул, които, оказа 
се, кръжат само защото вицепре-
зидентът Джо Байдън кацал, а 
един колега много сериозно ми 
каза: “А представяш ли си какво 
е на всички жени и деца, които 
слушат това всяка нощ!”

Песимизмът е резултат от лип-
сата на “бърза и несимволична 
промяна” в живота на повечето 
хора. През 2003-2004 г. имаше 
вяра, че животът ще стане по-
добър и че най-после ще дойде 
мирът. 

Сега, макар и немалко от афга-
нистанците наистина да живеят 
по-добре, очакванията са по-
скоро песимистични. Особено за 
2014 г., когато се очертава чужди-
те войски да напуснат страната. 
А междувременно партизанската 
война става все по-яростна.

Тоест отношението към чужде-
нците е двояко - не ги харесваме, 
но без тях ще е по-зле... Битува и 
схващането, че самите чужденци 
не са се загрижили особено за 
обикновените афганистанци, а за собст-
вените си интереси...

Афганистанците (както и много 
от българите всъщност) смятат, че 
правителството е длъжно да им реши 
всички проблеми. Но не харесват 
правителството си, разбира се - за това 
допринася и огромната корупция на 
всички нива. Широко разпространено е 
мнението, че хората във властта мислят 
за собствените си джобове, а не за бла-
гото на народа. И раздават проекти на 
близки до властта фирми, които крадат 
повечето от парите и вършат работата 
не както трябва... Познато, нали?

Наскоро АП съобщи, че след като 
прегледали стотици контракти в Афга-
нистан, американските военни изчис-
лили, че 360 млн. долара от данъците на 
американците са преминали в ръцете 
на тези, срещу които

вече десетилетие 

САЩ воюва
- талибаните, престъпни групи и влия-
телни фигури, свързани и с двете...

Защо стратегията за “спечелване на 
сърцата и умовете” не сработи, поне не 
надлъж и нашир? Моето лично усещане 
е, че сме твърде различни, често не раз-
бираме мотивацията си, колкото и да се 
опитваме, и това автоматично ни прави 
подозрителни един към друг. (Изключ-
вам корупционните схеми, те действат 

еднакво във всички точки на света.)
Афганистанското общество е изклю-

чително фрагментирано по етнически, 
езиков и племенен признак. В огромно-
то си мнозинство то е традиционно и 
патриархално. В семействата родите-
лите са господари на децата, мъжът - на 
жената или жените си, бащата патриарх 
- на всички в къщата - жените си, сино-
вете, снахите, неомъжените дъщери, 
внуците и правнуците... Неговата дума 
по правило е закон - кой син да отиде 
на гурбет в чужбина, кой къде да рабо-
ти, кой ще учи и кой ще копае на нивата, 
кой за кого ще се ожени или омъжи...

По традиция голяма част от младите 
се женят за собствените си първи бра-
товчеди - така всички остават в по-ши-
роката фамилия. Женитбите “по-любов” 
(т.е. младите са се срещнали я в офис, 
я в университета и са се харесали) са 
редки и обикновено в големите градове 
и сред образованите семейства. Дори и 

да са пълнолетни,

ако двама млади 
избягат без сватба

ще бъдат арестувани... А извънбрачният 
секс също е престъпление.

Горните правила са особено силни в 
племенните пущунски райони. Таджи-
ките, които говорят дари, са като цяло 
по-либерални, но не много...

Преди да стигнат до установен от 

държавата съд, споровете отиват и 
често се решават от местните старей-
шини - на рода, племето или района... 
Тоест, преди да бъде гражданинът на 
Афганистан, всеки жител на тези земи 
се определя и по племенен, региона-
лен и етнически признак. А враждите, 
съпътствани от военни сблъсъци, 
между отделни племена и етноси са 
вплетени органично в живота по тези 
земи. Според различни антрополо-
гически проучвания над 40 етноса 

населяват тези земи, а 
езиците им са над 50... 
Разбира се, основни-
те са само няколко 
- пущуни, таджики, 
узбеки, хазари... Всеки 
афганистанец обаче се 
чувства първо член на 
семейството и племето 
си, после на района, в 
който живее, и чак то-
гава на етноса, а дър-
жавата... Тя е някъде на 
последно място. В този 
ред се степенуват и 
приоритетите, заради 
които биха грабнали 
оръжията... Обединя-
ващ е ислямът.

Напоследък сред 
младите е модерно да 
обсъждат как Афганис-
тан да стане единна 
държава, в която 
етническата и племен-
ната принадлежност 
нямат значение. Дано 
добрите им намерения 
се увенчаят с успех...

Компютърен вирус е заразил мрежите, използвани от амери-
канските военнослужещи за контрол на военните безпилотни 
самолети, ползвани и за операциите над Афганистан, съобщи 
Wired. Според сайта на изданието вирусът бил открит още 
преди две седмици, но досега не е нанесъл никакви щети на 
военните операции на САЩ. 
Пилотите в базата на ВВС „Крийч”, Невада, които управляват 
дистанционно апаратите „Предътър” и „Рийпър” при операции 
в Ирак и Афганистан, не са изпитали затруднения. 
Нямало и потвърдена информация за откраднати секретни 
данни, а специалистите не били сигурни дали става дума за 
целенасочена атака или за случайно заразяване. 
Опитите да бъде отстранен вирусът обаче остават безуспешни. 
ВВС заявиха, че по принцип не коментират заплахи за компю-
търните си системи, защото това би помогнало на хакерите да 
усъвършенстват тактиката си.

Безпилотните самолети на САЩ прихванаха вирус
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НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
Експерт по банкови закони и лични финанси

Един от въпросите, задаван 
често от българите в САЩ, 
е: „Колко дълго трябва да 
съм работил, за да мога 
да получавам федерален 
пенсионен чек?” Прави-

лото гласи, че е нужно да сте плащали 
социалноосигурителни данъци в 
продължение на 40 тримесечия, за да 
може да подадете молба за пенсия. Това 
се равнява на около 10 години работа, 
като трябва да сте заработили поне 
$1120 всяко тримесечие.  Не е нужно 
тези 40 тримесечия да са последова-
телни – може да сте работили тук за 
известно време, да сте се върнали в 
България и после пак да сте дошли в 
САЩ, подновявайки плащанията си към 
социалноосигурителната система.

Запитването, което получавам най-

често, е: „Мога ли да получавам аме-
рикански пенсионен чек и да живея в 
България?” Ако сте гражданин на САЩ, 
може да живеете в която държава поже-
лаете (с изключение на Куба и Северна 
Корея) и да получавате месечните си 
социалноосигурителни помощи без 
абсолютно никакъв проблем, неза-
висимо колко дълго сте били извън 
Съединените щати. Ако не сте амери-
кански гражданин (имате зелена карта 
или сте работили тук дълги години с 
виза), пенсионният ви чек ще спре, ако 
сте били извън страната за повече от 
6 последователни календарни месеца. 
Единственият недостатък е, че ако не 
сте американски гражданин или прите-
жател на зелена карта, САЩ ще облага 
социалноосигурителните ви помощи с 
25.5% данък „Доход”.

Има няколко изключения на шестме-
сечното правило. В случай че сте граж-
данин на България, може да получавате 
социалноосигурителните си помощи 
извън Америка без никакви ограни-
чения, ако едно от следните условия е 
изпълнено:
 имали сте право да вземате феде-

рален пенсионен чек през декември 
1956 г.;
 вие сте активен американски воен-

нослужещ (не от запаса);

 Американската инвестиционна банка Goldman Sachs Group Inc. 
стана поредната финансова институция, която ревизира надолу 
прогнозите си за глобалната икономика за тази и следващата го-
дина. Според последните изчисления на анализаторите на банката 
световната икономика ще нарасне с 3.8% през тази и с още 3.5% 
през 2012 г. Понижението спрямо пролетната прогноза за тази 
година е с 0.1 процентен пункт, но за следващата е с 0.7 процентни 
пункта.
Докладът е изготвен от икономистите Ян Хациус и Доминик Уилсън 
и според него  най-голяма заплаха за икономиката продължава да 
е дълговата криза в Европа и опасността САЩ отново да изпаднат 
в рецесия. В анализа си те посочват, че страхът на инвеститорите е 
заличил от капиталовите пазари около 13 трлн. долара за четири 
месеца. Посочва се още, че през следващите няколко тримесечия 
Германия и Франция ще изпаднат в рецесия, което допълнително 
ще свие БВП във валутния съюз и в глобален мащаб. През 2012 г. 
БВП на еврозоната ще нарасне с едва 0.1%, докато предишната 
прогноза беше за ръст от 1.3%, се посочва още в доклада. Намале-
ние на прогнозите за икономиката в глобален мащаб през миналия 
месец направиха още Bank of England, UBS, Citigroup, както и Меж-
дународният валутен фонд (МВФ), Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) и Федералният резерв на САЩ.

Goldman Sachs очаква по-трудна 2012 година

 човекът, на чиито работни данни 
са базирани вашите плащания (да 
речем -  съпругът ви), е работил за аме-
риканските железници;
 човекът, на чиито работни данни 

са базирани вашите помощи, е загинал 
по време на американската си военна 
служба или е починал от инвалидност, 
причинена от неговата американска 
военна служба;
 вие сте жител на една от страните, 

с които САЩ имат сключен социално-
осигурителен договор. Към момента 
Съединените щати имат такова спора-
зумение с:  Австралия, Австрия, Белгия, 
Канада, Чили, Чехия, Дания, Финландия, 
Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Япония, Южна Корея, Люксембург, 
Холандия, Норвегия, Полша, Португа-
лия, Испания, Швеция, Швейцария и 
Великобритания.

Ако не сте американски гражданин 
и нито едно от горните изключения не 
може да бъде приложено към вашия 
случай, социалноосигурителните ви 
помощи ще спрат, ако сте били извън 
страната за повече от 6 последовател-
ни месеца. За да започнете отново да 
получавате пенсионен чек, ще трябва 
да се върнете в САЩ и да прекарате 
тук един пълен месец. Може също да 
се наложи да докажете пред социално-
осигурителната администрация, че сте 
пребивавали законно в страната през 
този един месец (ако те имат причина 
да се усъмнят в легитимността на вашия 

престой).
Ако живеете извън САЩ, социално-

осигурителната администрация ще ви 
изпраща периодично въпросник, който 
трябва да попълните и да изпратите 
обратно. Това  помага на държавната 
служба да прецени дали все още сте 
квалифицирани да продължавате да 
получавате федерални помощи. На-
пример, ако не сте навършили пълната 
пенсионна възраст (66 г. през 2011), 
живеете и работите  в България (дори и 
на половин работно време), възможно 
е чекът ви от американската социално-
осигурителна система да бъде намален 
или напълно спрян, докато не навър-
шите пълната пенсионна възраст. Или 
пък, ако се окаже, че сте депортиран от 
САЩ, няма да имате право на федерал-
ни помощи, освен ако не бъдете допус-
нат отново в страната като постоянен 
жител (т.е. вземете зелена карта).  
Ако не попълните въпросника и не го 
изпратите до САЩ веднага, ще спрете 
да получавате американския си пенси-
онен чек. Ако социалноосигурителната 
администрация открие, че сте излъгали 
в някои от отговорите си, може да бъде-
те наказани с глоба или дори затвор в 
най-тежките случаи на измама.

Американска пенсия в България? 
Може, но...

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
Имат ли право нелегалните имигранти 
да получават социалноосигурителни 

помощи
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Правят хайка за пияни жени 
шофьори

В София стартира мащабна акция 
срещу пияни шофьори, като спе-
циално внимание ще се обръща 

на жени, прекалили с алкохола, съобщи 
bTV. Проверките се налагали, тъй като 
напоследък органите на реда все по-
често ставали свидетели на употреба на 
алкохол и през светлата част на деня, 
и то точно от дами. Само за послед-
ната седмица в София са станали три 
катастрофи с пияни дами. При един от 
случаите жена е предизвикала верижна катастрофа на бул. “България” между 
пет коли, след като не успяла да спре.

Иван се прави на Джон и 
атакува парламента

Мъж във видимо нетрезво 
състояние атакува Народ-
ното събрание с две димки 

миналия петък. Той бе арестуван почти 
веднага и първоначално твърдеше 
на английски, че се казва Джон 
Смит и е гражданин на 
Нова Зеландия. 
Във вторник, 
след като 
разговаря 

със свои близки по телефона, Смит си призна, 
че всъщност е Иван Пейчев, на 35 години, 
от София. Той не е криминално проявен. 
При разпитите обяснил, че атакувал 
парламента заради отхвърлен от инсти-
туциите проект. Но не уточнил какъв. Съдът все 
пак реши да не оставя Пейчев в ареста и той бе освобо-
ден срещу подписка, съобщи БТА.

Условни присъди за 
смъртта на 2-годишно 
дете

Година и половина след смъртта на 
2-годишния Данаил Донев (Дани) 
от Варна, починал броени дни след 

операция в местна болница, Варненският 
окръжен съд наказа с условни присъди 
двама лекари от две клиники в града, 
отказали адекватно лечение, съобщава в. 
“Труд”. Магистратите сметнаха, че хирургът 
Николай Неделчев и д-р Петър Костади-
нов са допуснали немарливо изпълнение на лекарския си дълг, нарушили са и 
Закона за здравето. Дани почина на 22 април 2010, след като два дни родите-
лите му го разнасяха от болница в болница, без да му е поставена конкретна 
диагноза. Д-р Неделчев отказал да го прегледа лично и дал само указания по 
телефона. Детето не е прието в детската клиника, защото нямало място. Д-р 
Костадинов пък почнал да го лекува симптоматично, отново без да има точна 
диагноза. Едва почти 24 часа след първото посещение на лекар детето е опе-
рирано. Състоянието му обаче прогресивно се влошава и в крайна сметка то 
издъхва.

Кмет управлява 52 години село
Най-дълго управлявалият 

кмет в България се готви 
за нов мандат, разкрива 

БГНЕС. Това е 77-годишният Данчо 
Димитров - бай Данчо, от с. Долни 
Окол, община Самоков. Той заема 
поста вече 52 години и споделя, 
че за него е гордост да получа-
ва доверието на съселяните си 
толкова години. През последния 
половин век е участвал  13 пъти в 
избори. Всеки път е кандидат от 

една партия – БКП/БСП. Напоследък не всички гласували за него, но в миналото 
бай Данчо получавал по 99,99% одобрение.

Иван-Джон

Дани

Бай Данчо



Дилма Русеф 
спасява ЕС от 
кризата
Бразилският президент и 
предшественика й изкачват 
страната си до седмата 
най-развита икономика в света

ЛЮБОМИРА КРИВУЛЕВА
lubomira@bg-voice.com

Бразилският президент 
Дилма Русеф обеща 
миналата седмица в 
Брюксел, че ще помага 
на Европейския съюз в 
борбата му с кризата в 

еврозоната. „Можете да разчитате на 
нас”, заяви Русеф на срещата на върха 
ЕС - Бразилия. Като умел икономист 

обаче тя предупреди европейските си 
колеги, че истината за прогреса е не в 
драстичните планове за икономии, а 
в стимулирането на растежа и нама-
ляването на безработи-
цата. Дилма обеща, че в 
качеството си на лидер на 
една от петте най-развити 
страни в света след Г-7 
(Бразилия, Русия, Индия, 
Китай и Южна Африка) ще 
предостави помощ на ЕС. 
Бразилия вече е изкупи-
ла част от дълга на ЕС и 
обмисля допълнителна 
помощ от $10 млрд.

Сигурно се чудите как 
така най-развитата иконо-
мика в света – Европейски-
ят съюз, опря до помощта на 
Бразилия. Ако има място на планетата, 
където финансовата и икономическата 
криза няма да ви преследва, това е 
Южна Америка. Стожерът на икономи-
ческото развитие там е именно Брази-
лия – една от най-бързо развиващите се 
в момента икономики в света. 

Според Световната банка и Междуна-

родния валутен фонд (МВФ) Бразилия 
е седмата най-голяма икономика на 
планетата, след САЩ, Китай, Япония, 
Германия, Франция и Великобрита-
ния (без участието на ЕС - бел. авт.). За 
сравнение - България е на 75 място. 
До върховата си позиция Бразилия се 
издига само за 10 години, но след упо-
рита работа на управниците й начело с 
бившия президент Луиш Инасио Лула 
да Силва, в чийто кабинет Дилма Русеф 
е министър.

Началото
Истината е, че само преди 9 години 

южноамериканската страна получава 
рекорден за времето си спасителен 
пакет от МВФ в размер на $30,4 млрд. 
Сумата е изплатена от Бразилската 
национална банка за 3 години – през 
2005 г., при положение че падежът е 

бил насрочен за 2006 г. 
Голяма роля за иконо-
мическия прогрес в този 
период има Дилма Русеф, 
която тогава е министър 
на мините и енергетиката 
– един от най-бързо раз-
виващите се отрасли на 
бразилската икономика. 

„През 2002 г. стана 
ясно, че има един човек, 
чийто ум сече като 
компютър. След няколко 
дискусии с нея ми стана 
ясно, че тя изпъква пред 
другите кандидати въз 

основа на опита си като секретар по 
енергетиката в своя щат. Тогава казах, 
че съм намерил своя министър” - това 
споделя за Дилма Русеф предишният 

президент Лула да Силва, избирайки я 
за министър на енергетиката.

Цели
Дилма Русеф, дипломиран икономист, 

изиграва важна роля в развитието на 
Бразилия през последните 10 години, 
мачкайки неимоверна конкуренция в 

Дилма бе доверен човек на предшественика си Лула да Силва.

Първата среща на Русеф с Барак Обама в Белия дом, март 2009 г., с 
Лула да Силва.

Снимки: Agencia Brazil



кабинета на Лула. Има няколко стълба 
в политиката на най-влиятелна жена в 
света за 2011 г. (след германския канц-
лер Ангела Меркел и Хилари Клинтън), 
които я правят успешен държавник в 
предпрезидентския й период.

След като става министър на енер-

гетиката, тя си поставя няколко цели, 
които днес са изпълнени. Като десетата 
най-голяма страна по консумация на 
енергия в света още преди 10 години 
Дилма е наясно, че е необходима ре-
форма в енергетиката и нова политика 
за петролната компания Petrobras. 
Под нейно ръководство се приема 
постановление, според което компа-
нията трябва да гарантира на страната 
минимален добив от нефт и газ. Само за 
4 години (от 2002 до 2006 г.) Petrobras 
вече покрива 100% от националните 
нужди. Днес Petrobras е световен лидер 
по дълбоководно сондиране на нефт 
и четвъртата най-голяма компания на 
планетата по пазарна капитализация. 
До края на настоящото десетилетие се 
очаква Бразилия пък да стане най-го-
лемият производител и износител на 
петрол.

Биогорива
Въпреки че с Petrobras Бразилия си 

е гарантирала покритие на вътреш-
ното потребление от нефт и газ, това 
не й пречи да развива алтернативен 

източник на енергия като биогорива-
та. За период от 30 години страната е 
станала вторият най-голям производи-
тел на етанол след САЩ и най-големият 
износител на биогоривото. Само за 
миналата година Бразилия е произвела 
30% от световните нужди на етанол. 

Страната се смята за 
световен пример за 
икономика, поддър-
жана от алтернативни 
горива. За разлика от 
САЩ Бразилия произ-
вежда биогоривата  си 
от захарна тръстика 
вместо от царевица. 
Етанолът от захар се 
смята за по-евтин и 7 
пъти по-ефективен от 
царевичния. 

Всяка пета кола от 
бразилския автопарк 
(около 50 млн. автомо-

била) днес се движи на биогориво.

Ел. енергия
Стълб в политиката на южноамери-

канската страна в производството на 
възобновяемата енергия са и водно-
електрическите централи. Бразилия 
се нарежда на трето място в света по 
годишно количество произведена 
ел. енергия от ВЕЦ-ове след Китай и 
Канада. Тя е дом и на две от петте най-
големи водноелектрически централи 
на планетата. Като цяло ВЕЦ-овете в 
страната покриват 90% от нуждите на 
населението, а останалите 10% идват от 
двата реактора на АЕЦ „Ангра”, край Рио 
де Жанейро. До 2020 г. Бразилия плани-
ра да построи още 20 реактора. 

Едновременно с развитието на 
възобновяемите източници на енергия 
през 2003 г. Дилма стартира програ-
мата „Електричество за всички”, която 
планира да покрие нуждите от ток на 
най-бедните – 2 млн. домакинства. През 
2008 г. целта е постигната 95%, но пра-
вителството решава да увеличи срока 
до 2010 г., за да покрие нуждите на още 

1,7 млн. домакинства.

По време на българската си визита Дилма Русеф успя да изпъл-
ни мечтата на баща си Петър Русев и да посети родния му град 
Габрово, където бе посрещната от хиляди габровци. На град-
ския площад тя държа 40-минутна реч, по време на която успя 
да рецитира и стихове на български език от Елисавета Багряна, 
която е близка приятелка на баща й. Бразилският президент се 
видя и с десетки свои роднини, сред които и говорителката на 
Централната избирателна комисия Ралица Негенцова. Лиде-
рът на южноамериканската страна се отби в градския музей 
и в Априлската гимназия, където е учил баща й. В нейна чест 
бе съобщено, че в училището ще бъде открита паралелка по 
португалски език, а Дилма пое ангажимента в Бразилия да се 
открият класове по български език.
Ден по-рано в София Русеф посети гроба на полубрат си Любен, 
който умира през 2007 г. През 2004 г. двамата започват да об-
менят писма, но така и не успяват да се срещнат. Бразилският 
държавен глава положи венец от бели хризантеми с траурна 
лентичка, на която на португалски пишеше „С обич към моя 
покоен брат”.

Дилма посети бащиния Габрово

Дилма разглежда семейни снимки в 
музея в Габрово.

Русеф на гроба на брат си Любен.

Георги Първанов окичи Дилма с орден „Стара планина”.



Краят на секса

Ако ви изпълва 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 и 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 наскоро сп. „Икономист“ в 
обширен материал за задълбочаващата 
се финансова криза в Евросъюза (ще 
черпя всеки желаещ читател с питие 
по избор, ако Гърция някак си успее да 
избегне фалита). Нали сами виждате 
как Саркози се прикрива зад широките 
плещи на Меркел, Берлускони се при-
смива на всички, Камерън час по час 
трие пот от бебешкото си чело, докато 
Медведев лъска обувките на доволния 
Путин. Лидерите от другата страна на 
океана също не са за хвалене. Амери-
канският президент Барак Обама нас-
коро каза, че не очаквал да е фаворит 
в изборите през ноември 2012 г. Той 
употреби за себе си термина underdog, 
с който обикновено се самонаричат 
кандидатите на опозицията. За негов 
късмет републиканските мераклии 
за Белия дом са комични като кийсто-
унските полицаи (ако не се сещате за 
какво говоря, вижте параграфчето в 
българската „Уикипедия“).

Обама, разбира се, знае, че трябва да 
си върне доверието на нацията час по-
скоро. Затова той все по-често говори 
колко е важно лидерът да притежава 
„визия“, големи идеи, с които да моти-
вира хората. Но докато американският 
президент се опитва да убеди всички, 
че погледът му е вперен в бъдещето, 
настоящето го притиска неумолимо. 
Републиканците в Конгреса усилено 
саботират колосалния му план за 
създаване на работни места, обявен с 
фанфари само преди няколко седмици. 
Те, разбира се, са заложници на „чаено-
то парти“, което от спонтанно движение 
през 2009 г. се превърна днес в сред-
ство за общодържавен рекет. 

От месец насам наблюдаваме с 
интерес раждането на друго протестно 
движение. Преди десетина дни близо 
700 души бяха арестувани на Брук-
линския мост в Ню Йорк. Те бяха част 
от акцията „Да окупираме Уолстрийт“ 
(Occupy Wall Street, www.occupywallst.
org). Това събитие безотказно привле-
че вниманието на медиите и оттогава 
движението отдавна е надхвърлило 
рамките на Манхатън. В момента 

варианти на „Да окупираме ...“ има в 
над 1300 града в САЩ и по света. В 
основата му са предимно млади хора, 
които протестират най-видимо срещу 
финансовите институции, виновни за 
кризата, но гневът им е насочен по-
общо срещу арогантността на управля-
ващите елити. Не случайно протести-
ращите започнаха да се наричат „99-те 
процента“, с което се разграничават 
от прослойката с най-високи доходи 
и най-голяма власт. Ако се интересу-
вате, няколко неофициални уебсайта 
(примерно www.occupytogether.org) 
опресняват постоянно разписанието на 
протестите в САЩ и по света.

Изблиците на подобна насъбрана 
обществена енергия обикновено се 
отразяват отрезвяващо на политиците, 
чиято власт все пак зависи от настро-
енията на 99-те процента. Никое от 
движенията „Да окупираме ...“ не може 
да се похвали с лидерско единонача-
лие. Но появата на формални водачи е 
само въпрос на време, като събитията 
ще изтласкат на преден план вероятно 
най-неочаквани личности. Вземете 
например трите жени, които бяха 
наградени с „Нобел“ за мир миналия 
уикенд. Либерийската президентка 
Елън Джонсън Сърлийф е наричана 
често „желязната лейди“ на Африка, 
защото управлява безкомпромисно. 
Активистката Лейма Гбоуи мобилизира 
тълпи жени, които буквално залостиха 
либерийския елит в президентския 
дворец през 2003 г., докато мъжете на 
власт не се разберат помежду си как 
да спрат кървавата гражданска война. 
Гбоуи стана прочута и като инициатор 
на прословутата „сексуална стачка“, по 
време на която съпругите на полити-
ците в Либерия (а и редови граждан-
ки) отказваха любовно внимание на 
половинките си, докато не се стигне 
до мирно споразумение. Йеменската 
журналистка Тауакул Карман пък е 
енергична и безстрашна, което я прави 
много по-ефективно оръжие срещу 
местните диктатори и джихадисти от 
всяка ракета, изстреляна от американ-
ски безпилотен самолет.

Идеята за секс стачката ми се вижда 
най-сигурна с оглед постигането на 
крайна цел – каквато и да е тя. Остава 
да се намери обща кауза, която да 
обедини Карла Бруни и Мишел Обама 
за ужас на съпрузите им.

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
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Така каза Стив

„Не се интересувам от това да съм 
най-богатия човек в гробището... Да 
си лягам вечер, казвайки си, че сме 
направили нещо прекрасно... това 
е, което има значение за мен.”

„Хората смятат, че 
концентрация означа-
ва да казваш „Да” на 
нещото, върху което 
се концентрираш. Но 
изобщо не е така. Кон-
центрация е да каз-
ваш „Не” на стотиците 
останали добри идеи. 
Трябва да избираш 
внимателно.”

„Ако аз бях на-
чело на Apple, щях 
да изцедя каквото 
мога от Macintosh 
и да продължа към 
следващото велико 
нещо. Войните за 
персоналния ком-
пютър свършиха. 
Край. Microsoft от-
давна победиха.”

„Направихме 
бутоните на 
екрана да из-
глеждат толко-
ва добре, че да 
ти се иска да ги 
оближеш.”

„Не се интересу-
вам от това да съм 
най-богатия човек в 
гробището... Да си ля-
гам вечер, казвайки 
си, че сме направили 
нещо прекрасно... 
това е, което има зна-
чение за мен.”

„Защо да оти-
ваш във флота, 
ако можеш да 
бъдеш пират?”

„Животът е 
кратък и след 
това умираш, 
нали знаете?”
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(877) 841 1271 www.TRIOtelevision.com

TV АКЦЕНТИ
Tr io

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Един нов 
съюз ще се 
формира в 
следващия 
епизод на 
„Седем часа 

разлика”. Таня Стоева ще 
предложи неочаквана 
сделка. Междувременно 
Тео започва да се възста-
новява и инстинктивно 
иска да види Мая на всяка 
цена. Поредното наруше-
ние на спокойствието ще 
завърши с престрелка.

В Ню Йорк подозрени-
ята, че Нина се е съюзила 
с Распутин, се засилват. 
Боян решава директно 
да попита приятелката 
си за отношенията й с 
руснака, но дали тя ще 
каже истината? Какви са 
нейните мотиви да стане 
по-близка с Распутин и 
какви нови разкрития 
ще видят зрителите за 
певицата, след като се 
оказа, че тя е съюзник на 
Милото, ще стане ясно в 
неделя по bTV в поредния 
епизод на “Седем часа 
разлика” – 20.00 часа (BG) 
или on demand от TRIO 
Television.

Четвъртък, петък, вторник, 
сряда, 20:00 (BG)

„Листопад“
Сериал, Турция, 2009

Четвъртък, 21:00 и поне-
делник, 20:00 (BG)

„Гласът на България“
ТВ-шоу

Нова завера в „Седем часа 
разлика”

Петък, 21:55 (BG)

“Вестоносецът“
Военна драма с Бен Фос-
тър, САЩ 2009
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Приятелска завист 
между актьорите в 
„Седем часа разлика”

Вижте седемте 
епохи на рока

След като стана ясно, че новите епизоди от 
сериала „Седем часа разлика“ ще се снимат 
паралелно в София и Ню Йорк, се оказа, че 
актьорите, които играят на българска терито-

рия, изпитват приятелска завист към онези, които ще се 
снимат в Америка. 

„Животът не е справедлив. Ние сме направили едно 
предложение - в течение на разказа да се сменим. 
Онези там да дойдат тук малко, а ние да отидем там“, 
жалва се актьорът Калин Сърменов, който играе ролята 
на български бизнесмен (бивша мутра и настоящ 
предприемач). Разбира се, завистта му бе абсолютно 
благородна.

Повод за друга конкуренция между звездите в сагата 
обаче няма, особено що се отнася до важността на ро-
лите им. Сърменов издаде, че понеже, както зрителите 
и сами виждат, има много сюжети, които се преплитат, 
няма силно открояващи се главни роли, а едно водещо 
звено.

„Седем часа разлика“ е в ефира на bTV на 16 октом-
ври от 20.00 (BG) или на запис от TRIO Television.

В няколко поредни издания БНТ 1 ще покаже 
музиката, която се превърна в саундтрак на 
съвременната попкултура и създаде облика на 
поколението от 60-те, чертаейки историята на 

рока от предградията до стадионите, от 45-оборотните 
винилови плочи до днешния  MP3 формат.  През този 
дълъг път в жанра големите изпълнители, музиканти, 
композитори и продуценти разказват за раждането, 
разпространението, утвърждаването на рока и влия-
нието на всяко ново поколение. От бума на блуса, през 
еуфорията и халюцинациите на сайкъделик в края на 
60-те, от пънк експлозията през 70-те до грънджа и 
инди звученето през 80-те. Това е история на музиката 
с участието на едни от най-великите имена в рока -  
Джими Хендрикс, Боб Дилън, „Ролинг Стоунс“, „Ху“, „Пинк 
Флойд“, Дейвид Бауи, „Секс Пистълс“, „Блек Сабат“, „Ю 
Ту“, „Смитс“, „Дийп Пърпъл“, „Айрън Мейдън“, „Металика“, 
„Джудас Прийст“, „Оейзис“, „Блър“, „Пърл Джем“ и всич-
ки... Гледайте британската поредица “Седемте епохи на 
рока” на 16 октомври от 18.50 или on demand от TRIO 
Television.

Събота, 22:00 (BG)

“5х2“
Романтична драма с 
Валерия Бруни, Франция 
2004

Събота, 23:30 (BG)

„Тя искаше всичко“
Минисериал, Канада 
2009

Събота, 20:00 (BG)

„Срок за влюбване“
Комедия с Сандра Бълок 
и Хю Грант, САЩ 2002

Събота, 22:30 (BG)
„Междузвездни войни: 
Епизод VI - Завръщането 
на джедаите“
Фантастика с Харисън 
Форд, САЩ 1983
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БНТ 1 разказва за филми от Холивуд до 
Боливуд в „КИНО ЕSПРЕСО”

КИНО ЕSПРЕСО е 
новото предава-
не за премиерни 
филми от цял 

свят, което обществената 
телевизия предлага в събо-
та. То насле-
дява добрите 
традиции от 
предаването 
„Кино по 
ноти”  и  се 
впуска в нови, 
още по-вълну-
ващи прос-
транства. В 

него не просто се предла-
гат анотации за най-новите 
премиерни ленти, там ще 
се разказват истории за 
филми и филмови истории 
от цял свят. Любопитно 

е, че за 
разлика 
от други 
подобни 
програми в 
останалите 
телеви-
зии БНТ 1 
няма да се 
ограничава 

само до американско и 
британско кино, а до про-
дукции дори и от Боливуд, 
както и за такива от Балка-
ните, Азия, Скандинавия, 
но и за независимо кино, 
нови технологии, фести-

вали, анимация… изобщо 
толкова много кино само 
в половин час! Гледайте 
„КИНО ЕSПРЕСО” на 14 
октомври от 23.30 часа (BG) 
или в удобно за вас време 
от TRIO Television.

БНТ пуска втори 
канал до дни

Тринадесет години след 
спирането на „Ефир 2” зрите-
лите ще гледат отново втора 
програма на националната 

телевизия под името БНТ 2, съобщиха 
от „Сан Стефано“ 29. Тя ще обединява 
продукциите на четирите регионал-
ни телевизионни центъра от стра-
ната в единна национална мрежа. 
„БНТ Пирин” ще отразява събитията от Благоевград и 
региона, „БНТ Море” – от Варна и по Черноморието, „БНТ 
Север” - за Русе и съседните области, и „БНТ Пловдив”. 
В рамките на БНТ 2 ще има и програма, предназначена 
само за проблемите на София. Лице на новините в БНТ2 
ще е водещата на БНТ Боряна Димитрова.

Програмната схема предвижда много спорт, разноо-
бразна филмова продукция, сериали и забавно-развле-
кателни предавания. Първоначално БНТ 2 ще започва 
на обед и ще е 12-часова. Постепенно тя ще премине 
към 24-часово излъчване, като обогати програмата си с 
авторски продукции и развлекателни формати. “Зами-
слили сме да работим по подобие на други европей-
ски и световни телевизии, които залагат на новини от 
регионите. Програмата ни ще е едно цяло, но само в 
часовете за централни новини всеки тв център ще из-
лъчва събитията от своя регион”, обясни директорът на 
канала Екатерина Генова. От БНТ съвсем скоро обещават 
да качат програмата си на спътник и тя да е достъпна за 
всички и чрез TRIO Television.

Неделя, 18:50 (BG)

“Седемте епохи на рока“
Документална поредица, 
Великобритания 2007

Неделя, 21:00 (BG)

“Кодът на Апокалипсиса“
Екшън с Венсан Перес 
и Владимир Меншов, 
Русия 2007

Неделя, 20:00 (BG)

„Седем часа разлика“
Сериал, Блгария 2011

Събота, 23:15 (BG)

„Лов на дребни 
хищници“
Драма, България 2010

Неделя, 15:30 (BG)

“Без багаж“
Туристическо риалити

Понеделник, 19:00 (BG)

“Под подозрение“
Сериал, САЩ 2001



Публиката си има 
национални кана-
ли и още „триста” 
кабелни, които 
излъчват продук-
ции, в които много 

хора се правят на по-големи клоуни 
от теб, при това 
за доста по-малко 
пари. Освен това 
публиката има 
възможността да 
похарчи парите си 
за хиляди други го-
тини неща, които не 
включват огромно-
то ти его. 

Изходът от 
главоболията ти 
го донася агентът 
заедно със сутреш-
ното кафе. Решени-
ето е, че ти трябва 
да си секси. Така 
Луиза Чиконе стана 
„Кралица на попа”, 
така всяка среднос-
татистическа съвре-
менна поп певица 
покрива минимума, 
за да се задържи в 
светлината на про-
жекторите. В днеш-
ния музикален свят 
красивите гласове 
вървят задължител-
но с красиви лица 
или поне с красиви 
тела и в това няма 
лошо, ако не се беше превърнало 
в досадна пародия насред някаква 
паралелна вселена, в която зърното 
на Джанет Джексън изскача на 
сцената и провокира медиен дебат 
по въпроса. 

От екрана стотици поп момичета 
се опитват да бъдат поп принцеси 
с опция за поп кралица при повече 
кураж, стаж и практика. Всичките 
те пеят за любовта и за болката, 
която я съпровожда, за раздялата 
и за болката, която я съпровожда, 
за омразата и болката, която я 
съпровожда. Те винаги бягат, крият 
се или преследват някого. Обикно-
вено изглеждат все едно не искат 
да разказват, ами направо искат да 
показват какво имат предвид.

Слава Богу, талантът все още има 
думата, въпреки че шоубизнесът 
опитва да го изкупи всичкия. Сред 
галерията от съвършени секси 
жени си пробиват път англичанките 
Сюзън Бойл, Адел и Ейми Уайнхаус, 
които по един или друг начин не 
са издялани от ръцете на някой 
гениален пластичен скулптор в Лос 
Анджелис. 

Благодарение на таланта и 
упорството на такива изпълнители 
музиката си остава музика, а не ня-
какъв мол, въпреки че желаещи му-
зиката да е мол, а не музика, също 
не липсват и в този ред на мисли 

Черил Коул наистина трябваше да 
си остане просто футболна съпруга 
и екс Girl Аloud.  

Сюзън Бойл е точно това, което 
шоубизнесът не може да смели. 
Тази жена помете конкуренцията по 
време на участието си в Britain’s Got 
Talent през 2009 г. и накара дори 
голямата телевизионна уста Саймън 
Коуел да замълчи. Медиите я на-

рекоха Мустакатия ангел, което би 
означавало нещо, ако самата Сюзън 
я интересуваше нещо друго освен 
музиката й и живота в шотландската 
провинция. 

Хора, които 
никога не са били 
в провинцията, 
станаха свидете-
ли на таланта на 
Бойл и се наложи 
поне веднъж да 
не оценяват чо-
век по външния 
вид. Интересното 
е, че именно това, 
че шотландката 
попадна в един 
бизнес, където 
типажи като нея 
не съществуват, 
всъщност я из-
стреля на върха. 

Клипове от из-
пълнението й на I 
Dreamed a Dream 
от мюзикъла Les 
Misérables постиг-
наха рекордна 
гледаемост в 
интернет и на 
практика в мре-
жата Сюзън Бойл 
беше спечелила 
още преди края 

на риалити шоуто по телевизията. 
В YouTube певицата, която призна 
пред журналисти, че никога не е 
била целувана, бе такава сензация, 
че видеото с I Dreamed a Dream 
натрупа 2,5 млн. гледания още в 
първите си 72 часа, а в края на 
същата седмица те станаха 66 млн., 
което счупи рекорда на YouTube. 

Видеото в крайна сметка става 

най-гледаното за 2009 г., дока-
то безпрецедентните над един 
милион души четат биографията й 
в Wikipedia. По-късно достатъчно 

много хора разбират коя е, след 
като списание Times постави Сюзън 
Бойл на 14 места преди амери-
канския президент Барак Обама 
в класацията си „Най-влиятелни 
личности в света за 2010 година”. 

Аудиторията преминава във фен-
ска маса, а благодарение на новите 
технологии феновете нямат нужда 
от медиите като посредник, защото 

интернет 
предлага 
повече от 
добри усло-
вия за това 
хората сами 
да избират 
героите си. 
Дебютният 
албум на 
Сюзън Бойл 
I Dreamed 
a Dream 
доказва, че 
успехът не 
признава 
физио-
номии, а 
таланти. 
Или поне 
от време 
на време се 
случва. 

Албумът 
се изкачва 
на първите 
места в 
класациите 
на САЩ и 
Великобри-
тания, а в 
родината й 

дори чупи рекорди за продажби в 
рамките на една седмица. I Dreamed 
a Dream е вторият най-добре про-
даван албум за 2009 г. в САЩ, а през 

2010 г. Бойл 
влиза в Кни-
гата на Гинес 
за най-бързо 
продаван де-
бютен албум 
на женски из-
пълнител във 
Великобрита-
ния, най-до-
бри продажби 
на албум във 
Великобрита-
ния в първата 
седмица след 
издаването 
му и за най-
възрастен 
изпълнител, 
оглавил 
класациите в 
САЩ с дебю-
тен албум. 

Тези пости-
жения въоб-
ще не са лоши 
за певица, за 
която дви-
женията на 
Шакира са загадка. И в този смисъл 
Сюзън Бойл е тоталната антизвезда, 
която стана звезда: невзрачна, без-
работна, абсолютно несексуална, 
тя дори ходи да се грижи за стари 
хора в някакъв дом в Шотландия. 
Тази жена би била живият кошмар 
на всеки поп агент. Тя не може нищо 
друго, освен да пее, по дяволите!

И ако Сюзън Бойл е тих талант, 
поне докато не започне да пее, 
то земята под краката на Ейми 
Уайнхаус (14 септември 1983 г. - 23 
юли 2011 г.) буквално гори. Образът 
й на устата скандалджийка, която 
компенсира липсата си на стил на 
обличане с огромен музикален 

талант, всъщ-
ност допадна 
на фенове 
и критици, 
защото Ейми 
Уайнхаус бе 
идеалното 
лошо момиче 
на англий-
ската сцена 
за първото 
десетилетие 
на 21 век. 

Изгонена е 
от училище на 
16 години, на 
20 вече е обе-
щаваща R&B 
звезда с успе-
шен дебютен 
албум (Frank, 
2003 г.) зад 
гърба си, коя-
то постепенно 
осъзнава, че 
има повече 
пари, откол-
кото може да 
изпие. 

Следват 
редица шумни 

Съвременната поп музика: талант срещу визия
За да си модерен и ултрапопулярен поп изпълнител в днешно време, най-важното е да привлечеш вниманието на 
публиката, но това не е толкова лесно, колкото изглежда. Предимно защото публиката има интернет, където 
може да намери по-готини и по-скандални хора от теб въпреки суперскъпия ти PR.

СТЕФАН СТЕФАНОВ
avtora.com

Сюзън Бойл

Ейми Уайнхаус

Адел



2010 г. Бойл 
влиза в Кни-
гата на Гинес 
за най-бързо 
продаван де-
бютен албум 
на женски из-
пълнител във 
Великобрита-
ния, най-до-
бри продажби 
на албум във 
Великобрита-
ния в първата 
седмица след 
издаването 
му и за най-
възрастен 
изпълнител, 
оглавил 
класациите в 
САЩ с дебю-
тен албум. 

Тези пости-
жения въоб-
ще не са лоши 
за певица, за 
която дви-
женията на 
Шакира са загадка. И в този смисъл 
Сюзън Бойл е тоталната антизвезда, 
която стана звезда: невзрачна, без-
работна, абсолютно несексуална, 
тя дори ходи да се грижи за стари 
хора в някакъв дом в Шотландия. 
Тази жена би била живият кошмар 
на всеки поп агент. Тя не може нищо 
друго, освен да пее, по дяволите!

И ако Сюзън Бойл е тих талант, 
поне докато не започне да пее, 
то земята под краката на Ейми 
Уайнхаус (14 септември 1983 г. - 23 
юли 2011 г.) буквално гори. Образът 
й на устата скандалджийка, която 
компенсира липсата си на стил на 
обличане с огромен музикален 

талант, всъщ-
ност допадна 
на фенове 
и критици, 
защото Ейми 
Уайнхаус бе 
идеалното 
лошо момиче 
на англий-
ската сцена 
за първото 
десетилетие 
на 21 век. 

Изгонена е 
от училище на 
16 години, на 
20 вече е обе-
щаваща R&B 
звезда с успе-
шен дебютен 
албум (Frank, 
2003 г.) зад 
гърба си, коя-
то постепенно 
осъзнава, че 
има повече 
пари, откол-
кото може да 
изпие. 

Следват 
редица шумни 

физически сблъсъци с фенове, ор-
гани на реда и подове, провалени 
концерти и бурни интервюта, преди 
Ейми Уайнхаус да се превърне в 
персонаж от бъдещия си хит Rehab. 
Клиниката не задържа за дълго 
певицата, а музикалната компания й 
се пречка, така че тя се отървава от 
нея. Талантът издърпа Уайнхаус на-
горе, след като британката премина 
през период, в който осъмваше на 
първите страници на вестниците с 
размазан грим и физиономия, раз-
махваща среден пръст пред обек-
тивите, като една обещаваща, но 
тотално изгубена звезда от нов тип, 
която завинаги ще си остане такава, 
но на дъното на някоя бутилка. 

Ейми нямаше време, за да излиза 
добре на снимки - тя нито изгле-
ждаше, нито се държеше като поп 
звезда и като че ли й бе все едно 
дали на фотосите във вестниците 
прилича на ядосаната съседка от 
долния етаж, която е тръгнала да 
прибере пияния си мъж от кръч-
мата до входа. С това си реноме и 
ако се бе подложила на силиконов 
ъпгрейд, английските таблоиди не 
биха имали нужда от друга личност 
освен Ейми Уайнхаус. 

Въпреки проблемите в личния 
живот на певицата вторият й албум 
Back to Black (2006) е достатъчно 
качествен, за да й донесе цели пет 
статуетки „Грами”, както и приза 
„Най-добър женски изпълнител” на 
Brit Awards през 2007 година... R.I.P. 

Третият по-свеж полъх също идва 
от Албиона, където музикалните 
журналисти могат да си отдъхнат от 
стотиците момчета с китари, които 
тръгват с мисията да станат като The 
Beatles или в краен случай като The 
Libertines, но някои от тях накрая 
се молят да не завършат като Пийт 
Дохърти.  

Адел не е медийна бомба като 

Ейми Уайнхаус и определено се 
връзва повече с класическите 
представи за английската музика от 
Сюзън Бойл. Пътят на певицата от 
Лондон към голямата сцена започва 
с ротации на парчето й Daydreamer 
по BBC Radio 1. Подобно на Сюзън 
Бойл скокът в кариерата на Адел е 
свързан с интернет, след като три 
нейни демо записа са забелязани от 
лейбъла XL в MySpace. 

Скоро след това дебютният й 
албум „19” е вече на пазара, класира 
се на първо място в чартовете 
и става три пъти платинен във 
Великобритания. Адел не се нуждае 
от медийни трикове или прово-
киращо поведение, за да спечели 
две награди „Грами” през 2009 г., а 
следващият й албум, който се казва 
„21”, излиза през февруари 2011 г. 
и продава 208 хил. копия за една 
седмица, като отново се изкачва на 
първа позиция в дебютната си сед-
мица на Острова. За да се утвърди 
като изпълнител, който ще остане, 
Адел изпя парчето Someone Like 
You по време на тазгодишните Brit 
Awards 2011, което изкачи песента 
на първо място в класациите, дока-
то по същото време албумът й все 
още оглавяваше чартовете, което не 
е правено от The Beatles през 1964 г.

Всички тези изпълнители са раз-
лично буйни или смирени, но неза-
висимо дали пеят в хора на селската 
цъква, или трошат хотелски стаи, 
поне може да се каже, че пътищата 
им се извиват според необходи-
мостта на талантите им, а не поради 
част от някаква нова PR стратегия. 

По тях не работят пластични 
хирурзи, те нямат домашно порно и 
нито могат, нито искат да подража-
ват на някого, поставяйки публи-
ката в единственото по рода си 
положение да избира любимците си 
предимно според таланта им.

Съвременната поп музика: талант срещу визия
За да си модерен и ултрапопулярен поп изпълнител в днешно време, най-важното е да привлечеш вниманието на 
публиката, но това не е толкова лесно, колкото изглежда. Предимно защото публиката има интернет, където 
може да намери по-готини и по-скандални хора от теб въпреки суперскъпия ти PR.

Адел
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Вторник, сряда, 20:00 (BG)

“X-фактор”
Музикално риалити

Понеделник, 20:00 (BG)

„Разбий Иван и Андрей“
ТВ-шоу

Сряда, 21:30 (BG)

„ Шампионска Лига:  
Марсилия - Арсенал “
Футбол, пряко

Сряда, 19:00 (BG)
“Шампионска Лига по 
волейбол: Аркас Измир - 
ЦСКА София “
Спорт, пряко предаване 
от Турция

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Фермер търси жена“
Риалити-шоу

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Етажна собственост“
Сериал, България 2011

Сряда, 21:00 (BG)

„Изгубени в България“
Документално риалити

12 момичета вече се 
приготвят за живот 
във фермата

Дванадесет чаровни момичета вече се приготвят за първата си среща с живот 
при екстрени за тях условия в риалитито “Фермер търси жена”. В последните 
епизоди четирима от участниците – Димитър, Емил, Иван и Свилен, направиха 
своя съдбовен избор и определиха трите щастливки, които заведоха у дома. 

Там момичетата имаха точно една седмица, за да опознаят своя избраник и да спечелят 
сърцето му. От всички участници обаче най-емоционална беше срещата на Димитър от 
Хасково, готов да се откаже от всичко, постигнато досега, в името на любовта. Нея той 
ще търси в лицето на трите си избраници – Ива, която призна, че вече се чувства влю-
бена, Илиана, която определи срещата си с Димитър като „сбъднат сън”, и Екатерина, 
която истински вярва, че участието й във „Фермер търси жена” ще промени живота й.

Ще се справят ли кандидатките за фермерски съпруги с живота далеч от града и гото-
ви ли са самите фермери да посрещнат своите избраници в дома си – гледайте риалити 
шоуто по „Нова телевизия” на 13 октомври от 20.00 или в удобно за вас време от TRIO 
Television.



11-17 октомври 2011 31

Българин обу Джулия Стайлс, Росарио 
Доусън, Брук Шилдс
Дизайнерът Джио Методиев вади 
втора колекция през февруари

ЛЮБОМИРА КРИВУЛЕВА
lubomira@bg-voice.com

Българският дизайнер от 
Ню Йорк Джио Методиев 
вече 
покори 
и Хо-
ливуд, 

след като няколко 
пъти филмови звезди 
като Джулия Стайлс, 
Росарио Доусън, 
Кери Уошингтън, Роуз 
Бърн, Брук Шилдс, 
Майли Сайръс, Ра-
шида Джоунс и др. се 
появиха по червени-
те килими с негови обувки. 

Нашенецът, за когото „BG Voice” 
писа неотдавна, че завладява модните 
подиуми в Милано и Париж, може да 

се похвали с два магазина в Ню Йорк, 
един в Лас Вегас и един, разбира се, на 
„Витошка” в София. От пролетта обаче 
марката Gio Diev ще се разпространява 
в Лос Анджелис, Далас, Москва, Хон-
конг, Шанхай, Кувейт и най-вероятно в 
Торонто. Джио сподели, че за големия 
интерес към обувките определено са 
помогнали звездите. Най-търсените мо-
дели за изминалия и настоящ сезон са 
NIKKO и ODESSA, като първия Методиев 
определя като своя ключов модел, кой-
то е символ на марката му. Вторият пък 
е един от най-носените в България.

Голямо желание да си 
купи ботуши от марката 
е изявила R&B дивата 
Мери Джей Блайдж, но 
за съжаление Gio Diev 
няма размер 42. Бълга-
ринът обаче обеща да 
извади такъв номер не 
само заради певицата, 
но и заради Кейти Холмс 
и Риана. 

Ново
По-рано през годината дизайнерът 

сподели, че следващата колекция ще е 
за сезоните пролет/лято 2012 и тя вече 
е факт. Новата линия е вдъхновена от 

древногръцките митология и богини 
и е изпъстрена в различни цветове – 
червено, тюркоазено, синьо, виолетово 
и, разбира се, златисто и сребристо.

Обувките, които пак са произведени 
в Северна Италия, тази седмица бяха 

представени 
в Париж. 

„Беше мно-
го уморител-
но, но пък 
се срещнах 
с много 
мениджъри 
на магазини 
и главни ре-
дактори на 
модни спи-
сания, което 
е важно за 
мен. Радвам 

се, защото колекцията беше приета 
толкова добре”, заяви за Джио. 

Новите модели ще се появят по мага-
зините през февруари.

Биография
31-годишният българин живее в Ню 

Йорк вече 13 години. Завършва колеж 

и след няколко интервюта за работа се 
оказва в офиса на „Шанел”. Лека-полека 
Джио се катери в кариерата, докато 
се озовава в „Долче и Габана”, където 
работи в отдела за връзки с обществе-
ността. Миналата година обаче решава 
да се сбогува с корпоративния PR, стяга 
си багажа и заминава за Италия, решен 
да се занимава с дизайн. Така се ражда 
и идеята за първата колекция дам-
ски обувки - Gio Diev есен/зима 2011. 
Дизайнерът често лети до Европа и 
по-специално Милано, където се произ-
веждат обувките му.

Джио Методиев и обувките символ NIKKO.

Брук Шилдс в Gio Diev.

Някои от новите модели.
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Зрителите изпаднаха 
в транс при звука на 
9-струнната лазерна арфа

Новата зала „Арена 
София” издържа 
успешно първия си 
тест - мегаспектакъла 
на легендарния Жан-
Мишел Жар, който 

изстреля в Космоса над 12 500 души ми-
налата неделя вечер. Вместо обявените 
два часа, концертът, който посланикът 
на ЮНЕСКО посвети на организацията и 
на нейния ръководител - „забележител-
ната дама”, както нарече Ирина Бокова, 
продължи с половин час повече и с 
много бисове.

Самото 
събитие 
започна с 
45-минутно 
закъснение, 
но в секун-
дата, в която 
осветлени-
ето изгасна, 
нетърпе-
нието беше 
забравено. 
Жан-Ми-
шел Жар 
и тримата 

музиканти с него не излязоха директно 
на сцената, а се отправиха към нея от 
задната част на залата, проправящи си 
път и поздравяващи феновете наоколо. 
В рамките на 2 часа и 15 минути Жан-
Мишел Жар изпълни над 20 компози-
ции и насити всеки миг със звук, образ 
и атмосфера. Синт-поп симфониите му 
плавно преминаваха от бързи към бав-
ни периоди. По-меланхоличната част 

беше започната със Souvenirs of China, 
вдъхновена от пътуванията на музи-
канта в Китай, а кулминацията на шоуто 
беше при Theremin Memories, когато 
Жар остави кийбордите, за да отиде 
при теремина и да изпълни залата с 
неговия призрачен звук. Музикантът 
представи доста теми от творчството 
си, но родните фенове все пак останаха 
верни на старите парчета от Oxygene 
и Equinoxe и естествено изпаднаха в 
транс при звука на прочутата 9-струнна 
лазерна арфа - инструмент, създаден в 
ранните 80 и популяризиран от Жан-

Мишел Жар. Корифеят на електронната 
музика показа и невероятна жизненост 
за своите 63 години, като не спря и за 
миг да се движи по сцената. Видимо 
вдъхновен от българската публика, Жар 
призна, че не е забравил как когато се 
появила неговата композиция „Окси-
жен”, след родината му Франция, първи 
го поздравили от България и той бил 
изумен, че това се случва от страна зад 
Желязната завеса.

Освен музикалните си послания, 
французинът отправи и немалко об-
ществени, които достигнаха до залата, 
благодарение на съобразителността 
на организаторите от „София мюзик 
ентърпрайсис”, които бяха осигурили 
симултанен превод. Жар обяви, че от 
днес от всеки негов продаден билет 
един цент ще отива за образование и 
ако всички артисти по света направят 
това, тази сума ще стане огромна. При-
помни и зловещите цифри за глада, за 
бедността, за екологичната катастрофа, 
която грози света. На фона на космиче-

ската атмосфера, създавана от неверо-
ятните ефекти, лазерните устройства и 
огромната холограмна завеса, на която 
се прожектираха фотоси и компютърна 
графика, тези думи прозвучаха като 
послания към бъдещето. Първото госту-
ване в България на големия музикант 
ще бъде запомнено и с подаръка, който 
направи - „Арена София” стана залата, в 
която се състоя премиерата на най-но-
вата му композиция „Виткич”. Но най-ве-
че с приказното усещането, че летиш на 
космически кораб сред вселена от звук, 
светлина и енергия.

Жан-Мишел Жар превърна 
„Арена София” в 
космически кораб

КОНСТАНТИН ТАНЕВ
в. “Сега”
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Нищо на Килиманджаро не напомня, 
че е в Африка

Американският турист 
Ричард Байерли от Ва-
шингтон, който е на 85 
години, стана най-въз-
растният сред извест-
ните покорители на 

най-високия планински масив в Африка 
– Килиманджаро. Сега той с основание 
може да претендира името му да бъде 
записано в Книгата на рекордите „Гинес”. 
Местни жители и 14 шерпи съпровож-
даха Байерли нагоре към върха, като 
компания им правеха и двамата му 
внуци. Според Ройтерс никой от тях не 
е имал каквито и да било проблеми със 
здравето по време на прехода.

Досегашният рекордьор по възраст, 
чието име все още стои в Книгата на 
Гинес, е британският професор Джордж 
Солт, който е обаче “само” на 82 години. 
Предполага се, че и французинът Валт 
Даниел също е успял навремето да 
покори върха, когато е бил на 87 годи-
ни, но документални доказателства за 
подвига му не са останали.

Килиманджаро е образуван от три 
изгаснали вулкана - Шира на запад с 
надморска височина 3962 м, Мавензи 
на изток с височина 5149 м и геоложки 
най-младият Кибо, разположен между 
тях, чийто най-висок връх Ухуро има 
височина 5892 м и е най-високата точка 
в Африка. Кибо заема четвърто място 
в света по височина след Джомолънг-
ма (Непал), Аконкагуа (Аржентина) и 
Маккинли (САЩ). Учени твърдят, че по 
време на изкачването на Килиманджаро 
човек преодолява почти всички клима-
тични зони, съществуващи на Земята.
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Жени гласуват за красиви 
мъже
Ежегодната класация за най-сексапилни мъже на списание Glamour 
вече е факт, момичета. Затова е време да разпуснем и да се потопим в 
компанията на най-горещите известни господа за 2011 г.

Както можеше да се 
предположи, сладурът 
от „Здрач” Робърт Па-
тинсън води надпре-
варата, получавайки 
златен медал. Не само 

защото е толкова горещ (или по-скоро 
студен?) като вампир във филмовата 
поредица, но и защото това е третата 
поредна година, в която той печели тит-
лата. Е, на него надали му е писнало да 

бъде първенец, пък и ние не оспорваме 
решението на американските колеги.

Втори пък е ултраатлетичният Тей-
лър Лаутнър, колега по професия и 

лента на Патинсън, 
който спря дъха ни, 
когато съблече пот-
ника си във втората 
част на поредицата, 
показвайки шест 
перфектно оформени 
плочки (може ли да се 
забрави!).

Заслужен бронзов 
медал пък получава 

холивудският 
ас Джони 
Деп, а футбол-
ната звезда 
Дейвид 
Бекъм, който 
сега пред-
почита да се 
изживява по-
вече като лю-
бящ татко на 
момиченце, е 
четвърти.

Изненад-
ващо поне за 
нас се оказва 

петото място, което 
получи Зак Ефрон от 
„Училищен мюзикъл“. 
Някак актьорът се из-

губи от медийно-
то пространство 
в последните 
месеци и все пак 
е на доста горна 
позиция. Дали 
защото подготвя 
нов проект и има 
нужда името му 

да 
бъде 

лансирано, 
или просто 
Америка 
обича своите 
тийн звезди? 
Преценете 
сами.

До топ 10 
екипът на BG 
VOICE видя 
още любимия 
ни Джерард 
Бътлър, чието 
тяло струва 
милиони, 
звездата от 
„Истинска 

кръв“ Александър 
Скарсгард, актьо-
ра от „Трон“ Гарет 
Хедлунд, басиста на 
групата Kings Оf Leon 
Джаред Фолоуил 
и британския принц 
Уилям, като брат му 
принц Хари изобщо 

не намира място в 50-те позиции.
В топ 20 пък присъстват още Брадли 

Купър, Джеймс Макавой, Орландо 
Блум, Райън Рейнолдс, Джейк Джи-
ленхол и, разбира се, Колин Фарел.

Най-любопитното от всичко обаче 
ни се стори фактът, че този път класа-
цията обхваща всякакви възрасти – от 
едва наскоро навършилия пълнолетие 
Джъстин Бийбър до все така желания 
ерген Джордж Клуни.

Колкото жени – толкова вкусове. Но 
какво значи в такава класация да влязат 
и хлапета като Джъстин? Че на някои им 
се иска не просто свежо агнешко, ами 
прекалено свежо месо? “Не мислете, 
просто се наслаждавайте“, заявява из-
дателят на списанието Джо Елвин и ние 
сме склонни да се съгласим с него.

Робърт Патинсън

Тейлър Лаутнър

Дейвид Бекъм

Джерард Бътлър

Джъстин Бийбър

Зак Ефрон

Джони Деп
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Сензационна находка „заковава” 
ракията като българска

Най-старият намиран 
досега ракиен надпис 
върху чаша бе открит 
в България при 
разкопки на хълма 
Трапезица във Велико 

Търново. Находката, според шефа на 
Националния исторически музей проф. 
Божидар Димитров, е сензация и до-
казва, че 
ракията е 
българско 
изобре-
тение. 
Снимков 
мате-
риал на 
артефакта 
незабавно 
ще бъде 
изпратен 
в Минис-
терството 
на земе-
делието и 
храните, 
което се опитва от известно време да 
регистрира в Европейската комисия 
ракията като национален продукт. Така 
акцизът на напитката може да бъде 
намален наполовина според европей-
ските регламенти.

В събота, миналата седмица, архе-

ологът проф. д-р Константин Тотев 
при разкопки на Асеневия дворец на 
хълма Трапезица намира фрагмент от 
средновековен съд, на който неизвес-
тен българин от XIV век е написал на 
старобългарски език: „Аз пих на праз-
ника ракиня”. Не се знае кой е древният 
гуляйджия, нито на кой празник се е 
черпил, но е ясно, че думата „ракиня” 

всъщност 
е „ракия”, 
твърдят 
експертите, 
обгрижващи 
находката.

„На пръв 
поглед нищо 
особено, 
освен това, 
че досега 
се смяташе, 
че ракията 
е създадена 
в световен 
мащаб през 
XVI век. От-

критият надпис доказва, че 200 години 
по-рано българите в столицата Търново 
са пиели ракия на своите празници. По 
този начин може да се приеме с убеде-
ност, че ракията е българско изобре-
тение”, каза проф. Димитров. „Щом се 
върна в София, снимките, заедно с едно 

експертно 
мнение на 
Национал-
ния истори-
чески музей, 
ще бъдат 
изпратени 
светкавично 
на минис-
търа на 
земеделие-
то и храните 
Мирослав 
Найденов, 
ще разгова-
рям и лично 
с него, за да 
си заковем ракията, иначе албанците 
ще ни я вземат. Намереното неоспори-
мо доказва, че през XIV век в Търново 

ракията се е пила. Това е сензация. Аз 
самият бях изумен”, коментира още той.

Проф. Божидар Димитров

Ракия

Ца
ре

ве
ц
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Стив Джобс спря премиера на 
нов смартфон на Samsung

Япония произведе най-тънкия 
и лек таблет в света

Google стартира 
собствена верига 
магазини

Корейският технологичен гигант Samsung отлага 
официалната премиера на смартфона си Nexus Prime 
в знак на уважение към Стив Джобс, съобщи BBC. От 
компанията смятат, че сега не е подходящо да бъде 

представено устройството, защото светът все още тъжи за 
загубата на иновативния ум на Apple.

Samsung планираше да представи смартфона Nexus Prime в 
Сан Диего миналия вторник. Тя и Apple от години имат близка 
връзка, тъй като южнокорейската фир- ма снабдява Apple със със-
тавни компоненти за технологичните й продукти. Въпреки това 
двете компании водят съдебни дела за патенти. Всяка от тях 
обвинява другата, че е откраднала па- тентованата й технология, 
без да й плати за лиценза. Освен това от Apple обвиниха Samsung 
в това, че е откраднала цялостната концепция на таблета й 
iPad в нейния Galaxy Tab 10.1.

Nexus Prime е последната серия смартфони на Samsung. В тях отново ще се използва операционната система на Google 
– Android. За първи път ще бъде пусната в употреба най-новата версия на Android, позната като Ice Cream Sandwich. 
Отворената платформа постигна значителен успех в полза на Samsung, която в момента се класира на второ място след 
Apple в глобалната надпревара със смартфоните. По данни на Nielsen през август делът на Apple на пазара е бил 19,25%, а 
на Samsung  - 16,2%.

Въпреки последствията от зе-
метресенията и смъртонос-
ното цунами от началото на 
годината сега Япония отново 

напомня за себе си, но вече с добра 
новина -  чисто новия таблет Regza 
AT700 на Toshiba. Той спокойно може 
да мине за най-тънкия и лек модел в 
своя клас. Устройството е дебело едва 
7,7 мм и тежи 558 грама. За сравне-
ние - най-лекият модел iPad тежи 601 
грама и е дебел 8,8 мм.

Toshiba показа 10,1-инчовия AT700 
на изложението CEATEC 2011 край 
Токио миналата седмица. Таблетът 
се радва на характеристики като 
операционна система Android 3.2 
Honeycomb, 1 GB оперативна памет, 
двуядрен процесор, екран с резо-
люция 1280 х 800 пиксела. Toshiba 

се опитва да популяризира модела 
с една неочаквана функция. Според 
компанията той е идеалният аксесоар 
за телевизори и Blu-ray плеъри. Може-
те да свържете AT700 по безжичен път 
с тези устройства и да гледате всичко, 
което се излъчва на тях, дори да не 

Без много шум Google постави началото на търговска верига за продаж-
ба на дребно. Технологичният гигант откри първите си два си щанда в 
центъра на Лондон. Първият е в центъра и носи името Chromezone и се 
простира на площ от 27 кв.м. Търговското пространство е предназначе-

но за продажба на Chromebook mреносими конфигурации, тъй като проучване 
на компанията сочи, че 80% 
от покупките на лаптопи се 
осъществяват през каналите 
за продаж- ба на дребно. 
Асортиментът на магазина включва 
и слушалки от Google. Вторият е 
в предградията.

Арвинд Деси- кан от британския 
отдел на Google коментира: „Това е 
първият ни опит във физическата 
продажба на дребно. Но това са 
все още първите му ранни дни. 
Говорим за нещо, с което Google ще се позанимава и ще види как върви.“ Идеята е, 
както сами се сещате, скоро да се отворят магазини на Chromezone и в други части 
на света, като най-напред ще има такива в САЩ. Дати все още не са посочени.

Какви Windows 
Phone 
телефони ни 
очакват?

Следващата голяма стъпка при 
Windows Phone смартфоните 
е интегрирането на двуядре-
ни процесори и поддръжка 

на LTE свързване. Това става ясно от 
изявление на 
Microsoft, в 
което обаче 
не се посочва 
кога можем 
да очакваме 
устройствата 
с подобна 
функционал-
ност. Те най-вероятно ще дойдат със 
следващия голям ъпдейт на операцион-
ната система Windows Phone.

Microsoft очакват да станат стаби-
лен конкурент на лидерите Android и 
iPhone и техните телефони да зае-
мат поне почетното трето място. От 
компанията обясняват и защо няма 
Windows Phone смартфони с двуядрени 
процесори: “Всичките ни модели са 
едноядрени, но те ще са по-бързи при 
употреба от всеки двуядрен телефон, 
когато ги изправите един срещу друг, 
и това е най-важното.“  Засега Microsoft 
изчакват да се развият възможностите 
на мобилния софтуер за използване на 
няколко ядра, преди да пуснат собствен 
двуядрен телефон.

сте в същата стая. Първоначално това 
бижу ще се продава само в родината 
му, но е въпрос на няколко месеца да 
покори и света.
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Властните жени 
получават по-малко секс

Най-големите 
естествени цици 
продължават да растат

1000 лв. и отново 
девствена

Ако сте от жените, които обичат да контролират всичко в живота си, 
включително и мъжа си, трябва да внимавате. Американско изследване 
твърди, че властните съпруги, които взимат решенията вкъщи, трябва 
да чакат 100 пъти по-дълго за ласки от тези, които вършат задачите 

съвместно с партньора си. Сред решенията, които е препоръчително да се вземат 
от двамата партньори, са определянето на ежедневния и седмичния бюджет, паза-
руването на храна, посещенията на приятели и уреждането на час при лекаря. 

Учените изследвали жени в шест африкански страни, където ролите са ясно 
определени - те или се 
грижели изцяло за до-
макинството или вземат 
решенията заедно със 
съпруга си. Изследо-
вателите отбелязали 
нивото на вземане на 
решения, след което го 
сравнили със собстве-
ните разкази на жените 
за сексуалните им отно-
шения. 

Било установено, че 
съществува ясна връзка 
между споделянето 

на домакинските задачи и количеството секс. Жените, които обичат да властват в 
домакинството може да поемат контрола и в спалнята, защитавайки „сексуалните 
си права”, отбелязват учените. 

„С увеличаването на решенията, по които жените имат последната дума, интер-
валът от време между сексуалните актове също нараства между три и сто пъти. 
Колкото повече решения взема жената сама, толкова по-малка е вероятността да 
прави секс и толкова по-дълъг е интервалът от последния сексуален акт”, казва 
един от авторите на изследването проф. Мишел Хиндин от университета Джонс 
Хопкинс в Балтимор.

Рейчъл Алдана е на 24 години и доскоро са я познавали само съседите 
и случайните минувачи с увиснали до земята мандибули, зървай-
ки изключителните й гръдни дадености. В момента обаче Рейчъл 
официално е вписана в книгата с рекордите на Гинес като британката 

с най-голям естествен бюст - при това той продължава да расте още и още, 
съобщават булевардните издания във Великобритания.

През 2008 фамозните цици на момичето са били с обиколка 107 сантиме-
тра, а днес тя е вече 110 санта! Впечатляващата й физика й спечели сериозна 
медийна популярност, като Рейчъл вече е чест гост на различни телевизионни 
предавания, където зрителите се забавляват, докато някой й мери гръдната 
обиколка.

Девойката има зад гърба си и редица фотосесии за мъжки издания, както 
и собствен сайт, който обаче напоследък прелива от порнография. И един 
любопитен факт за Рейчъл, в случай, че някой се интересува от друго освен от 
циците й - 24-годишната британка е лицензиран фризьор и се занимава профе-
сионално с това от няколко години.

Между 800 и 1000 лв. излиза връщането на девствеността в Бълга-
рия. Хименопластиката, както се нарича процедурата за възвръ-
щане на химена – девствената ципа на жената, отдавна се прави 
в развитите страни. В България обаче тя е възможна сравнително 

отскоро, което я превърна в мода сред млади и стари, твърди Bnews.
Възстановяването на девствената ципа не отнема много време. Говори се 

обаче, че е доста болезнено, особено след излизане от упойката.  Под скалпела 
лягали всякакви, предимно раждали жени, които искат хирургически да възста-
новят девствеността си.

Момичетата пък са „поправяни”, за да идат недокоснати на сватбата си. 
В България също се е случвало някоя да се подложи на хименопластика, 

напоследък обаче пациентките го правели заради своя сексуална фантазия или 
мерак на половинката си.
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Фолк певицата Ивана 
беше осъдена да 
заплати на Нацио-
налната агенция за 
приходите (НАП) 45 
500 лева данъци, 

които е укрила в периода 2006-
2008 г. Магистратите от Бургаския 
административен съд постанови-
ха, че известната изпълнителка 
трябва да плати начислените й 
налози в пълен размер. 

Сумата излезе наяве след ре-
визия на данъчните. Проверката 
приключи точно преди година, 
а според ревизионния акт фолк 
певицата си е спестила да плати 
предвидения по закон данък до-
бавена стойност (ДДС). Вместо да 
преведе парите, Ивана предпоче-
те да обжалва акта. Тя се опита да 
отмени наложената й сума, като 
си нае скъпоплатени адвокати. Но 
уменията им не помогнаха.

Медиите в България цитираха 
певицата, която в момента се изявява 
като жури в музикалното шоу “Гласът на 
България”, че е

много обидена
защото не се опитвала да крие данъци, 
а е допуснала грешка заради незнание. 
„Няма такова нещо. Не знам за какво 
говорите”, заяви пред БЛИЦ изпъл-

нителката. Ивана се оправда, че била 
много заета с подготовката на млади 
таланти за шоуто и не можела да мисли 
за подобни неща. Решението на съда не 
е окончателно и подлежи на обжалване 
пред касационната инстанция в 14-дне-

вен срок.
Ивана вече се закани да обжалва. 

Основният й мотив е, че през ревизи-
рания тригодишен период тя не е била 
регистрирана по ДДС, както изисква 
законът, и съответно не е внасяла дъл-
жимите 20 процента налог. Иначе била 
декларирала всяка година приходите 
си. За 2006 г. например тя е обявила 

в НАП, че от 
участия е 
спечелила 76 
000 лева, а на 
следващата 
декларирани-

ят доход е близо 69 000 лв.
В сумата от 45 000 лева, която Ивана 

ще трябва да плати, освен дължимите 
налози са 

включени и лихвите за просрочие. 
Според запознати средните хонорари 
на даровитата изпълнителка били едни 
от най-големите в бранша. Само за едно 
изпълнение Ивана прибирала между 5 

и 6 хил. лева. Имало и случай, когато

извисявала глас и 
за 8 хил. евро

Ивана със сигурност не е единстве-
ната, която заобикаля закона. Данъч-
ните отдавна са погнали музикалния 
бранш, и то не само в попфолка, но и 
в поп музиката. Така например името 
на Лили Иванова също бе изцапано от 
данъчни далавери. Вечната и святата 
обаче се оправда, че счетоводителят й 
бил некомпетентен и допуснал неволни 
грешки. Съмнение за данъчен произ-
вол имаше и при Глория и Преслава 
– едни от най-скъпоплатените певици 
в бранша. За разлика от скромните 
5-6 хилядарки, които взима за участие 
Ивана, Гло и Преси си искат миниум по 
10 000 лв.

Ивана стана първата певица, осъдена за 
неплатени данъци

Ивана твърди, че не е нарушила закона, снимка в. 
“Монитор”

Певицата е в топли отношения с премиера, но това едва ли ще я отърве от данъчните
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Националният ни тим трайно се 
превръща в аутсайдер по подобие 
на Андора и Сан Марино

Пред едва 600 зрители 
на Националния ста-
дион „Васил Левски” 
Уелс победи България 
с 1:0 в протоколната 
последна квалифика-

ция за Евро 2012. Така нашите „трико-
льори” останаха на последното място 
в своята група и записаха една от най-
срамните страници в историята си.

Звездата на гостите Крейг Белами 
в шестата минута отправи първия 
изстрел към едната от двете врати. 
Николай Михайлов обаче бе добре пла-
сиран и улови. Малко по-късно и Бейл 
стреля, но отново със задружни усилия 
българските футболисти се справиха с 
опасността. Първата възможност пред 

нашите се откри в 16-ата минута, но Ва-
лери Домовчийски, който сам открадна 
топката, се засуети и провали атаката.

Още едно добро нападение „трико-

льорите” осъществиха в 36-ата минута, 
когато Домовчийски изведе технично 
Попов по дясно крило. Попето напред-
на и стреля неточно, но Домо беше 
близо да засече превърналия се в 
прострелно центриране шут.

В края на първата част отново Попов 
опита сам да надиграе цялата защита 
на Уелс, но логично не успя. Все пак 
Александър Тонев завърши атаката с 
диагонален удар от около 15 метра, 
преминал встрани от вратата на Хенеси.

Секунди преди почивката другата 
звезда на гостите Гарет Бейл надбяга 
Петър Занев по дясното крило, след 
това финтира Иван Иванов и със силен 
шут от границата на наказателното поле 
прати топката в мрежата на Михайлов 

за 0:1. В 54-
ата България 
имаше къс-
мет, защото 
Крайг Белами 
стреля в аут 
след хубава 
триходова 
атака, раз-
вила се с по 
едно докос-
ване. Отново 
Белами в 
56-ата минута 
преодоля съ-
противата на 
Терзиев, но 
фалцовият му 
удар премина 
встрани от 
лявата греда 

на Ники Михайлов.
И пак Уелс имаше шанс за гол, след 

като Аарън Рамзи подаде красиво към 
Бейл, а футболистът на Тотнъм стреля 

от движение. Топката срещна горната 
греда, падна пред голлинията и миг по-
късно се озова в ръцете на Михайлов.

В 70-ата минута резервата Спас Делев 

проби по дясното крило и достигна до 
аутлинията, но завършващото подаване 
не бе точно, а и адресатът Валери Божи-
нов не тръгна към топката. Осем минути 
по-късно упражнението бе повторено в 
другата половина от Гарет Бейл, който с 
финт скри топката на Александър Тонев. 
Белами обаче не успя да се възползва 
от паса му.

Пет минути преди края Валери 
Божинов пропиля стопроцентово 
положение, след като бе изведен сам 
срещу вратаря Хенеси. Нападателят 

взе неправилното решение да отиграе 
ситуацията с десния крак в близкия 
ъгъл и сгреши. Двата тима доиграха 
в тренировъчно темпо последните 
минути на двубоя и крайният резултат 
бе фиксиран - 1:0 за Уелс.

Така нашите останаха последни в ква-
лификационната група за Евро 2012 с 
общо три отбелязани гола в десет мача.

М П Р З ГР Т
1.АНГЛИЯ (класира се за Евро 2012) 8 5 3 0 17 5 18
2.Черна гора (класира се за баражите) 8 3 3 2 7 7 12
3.Швейцария 8 3 2 3 12 10 11
4.Уелс 8 3 0 5 6 10 9
5.България 8 1 2 5 3 13 5

Едва 600 зрители посетиха двубоя. Останалите решиха да бойкотират слабия ни 
отбор

България на дъното след 
0:1 от Уелс!
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ПРОДУКТИ:1 1/2 паунда пилешки гърди; 
2 супени лъжици зехтин; 
5 супени лъжици масло; 
1 паунд губи портабела; 2 с.л. чесън (на ситно); 

2 ч.л. дижонска горчица; 
1 чаша вино марсала; 1 чаша сирене маскарпоне; 1 пакет спагети (сварени, готови за консумация)

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е сладко,
Емануела

ПИЛЕ „МАРСАЛА”
Освен традиционните спагети и пица друга 

класика в италианската кухня е пиле „Мар-
сала”, приготвено с едноименното вино 

марсала, сирене маскарпоне и гъби портабела.

Посоляваме пилето със сол и пипер. 
Загряваме зехтина в голям тиган. Доба-
вяме пилето и пържим до златистока-
фяво по около 4 мин. от всяка страна. 
Оставяме готовото пиле настрана.

През това време разтапяме 2 супени 
лъжици от маслото в същия тиган, в 
който сме приготвили пилето. Добавя-
ме гъбите и чесъна и задушаваме около 
12 минути, докато гъбите омекнат, а 
водата се изпари. Добавяме виното, 
задушаваме около 4 минути. Приба-

вяме и сиренето маскарпоне заедно с 
горчицата. Връщаме пилето обратно 
в тигана и оставяме ястието на среден 
огън, докато соса се сгъсти - около 2-4 
минути. Овкусяваме със сол и пипер.

Към сварените спагети прибавяме 
останалите 3 супени лъжици разтопено 
масло и гарнираме с готовото пиле и 
соса.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Аул. Сталагмит. Америка. Ателие. Ринит. Тан (Карой). Лагер. Номер. Лари. Танев (Никола). Топор. Лимит. Кан. Петит. Мотика. Отс (Георг). Пелин. Катинар. Сорус. Пирон. Стратор. Карас. Лук. Акин. Сокол. “Сара”. ОСКАР. Талев (Димитър). Хаван. 
Тир. Палат. Жаба. Мая. Поток. Терилен. Перун. Парин (Василий). Силикол. Долап. Кик. Литий. Ганев (Любо). Сана. Бизон. Колос. Талер. Зин (Уолтър). Тарар. Кора. Мас. Барак. Дамаска. Савон (Владимир). Тенис. Тонела (Мария). Опека. Ацил. Ролан (Ромен). 
Вазов (Иван). Теле. Лимонит. Каравелов (Любен). 
ОТВЕСНО: Сталактит. Стабилизатори. Атанас. Ракия. Лизис. Ном. Леген. Сакар. Питон. Село. Малев. Потир. Пекин. Балан. Гир. Перон. Порой. Тавани. Име. Телур. “Татул”. Каро. Нотис. Салон. Горанов (Орлин). Атропин. Колак. Далак. Пак. Имот. Пакет. Понор. 
Теза. Ланер (Йозев). Киров (Бисер). Талес (Милетски). Декор. Мир. Марал. Жерав. Канава. Сет. Лотос. Харип. Томи. Литин (Мигел). Сабин. Сарасате (Пабло). Витамин. Лавал (Карл). Калас (Мария). Цел. Карикатура. Емине. Крило. Санитар. Канон. Карта. Лев



На първия етаж на един блок живее-
ли пенсионери.

Над тях живеело младо семейство.
Старата баба от първия етаж среща 

младата от втория:
- Какъв е тоз твоя мъж, ма! Всяка 

вечер се любите, ще ни съборите 
полюлея.

- Ми, бабо Мито, аз си имам номер. 
Вечерта преди да си легна, си слагам 
бельото под възглавницата и на мъжа 
ми като му замирише - веднага е готов.

Баба Мита вечерта си слага бельото 
под възглавницата и бай Киро като си 
ляга, души, души и вика:

- Мито, дай пушката, в къщата има 
пор!

  
Тате, откъде идват всичките тези 

милиони бактерии в тоалетната, които 
„Доместос” убива?

- От „Активията” на майка ти!

  
Две костенурки се разхождали в 

пустинята и видели едно шише:
- Да го вземем и като стигнем оазис, 

да си го напълним.
- Кой знае кога ще стигнем до оазис, 

остави го.
Минали 10 години, стигнали един 

оазис и едната казала
- Аз се връщам за шишето, а ти оста-

ни да ме чакаш тук.
Но се разбрали тази, която е при оа-

зиса да не пие вода, докато не се върне 
другата. На 20-тата година костенурка-
та, която била при оазиса, не издържа-
ла и се навела да пие, а другата излязла 
зад един камък и казала:

- Ако ще се лъжем по-добре, да не 
тръгвам!!!

  
Водка с лед разрушава бъбреците. 

Ром с лед разрушава черния дроб. 
Уиски с лед разрушава сърцето. Джин 
с лед разрушава мозъка. Пепси с лед 
разрушава зъбите. Очевидно ледът е 
смъртоносен! Предупредете приятели-
те си - разкарайте леда! Пийте чисто! 
И не забравяйте - ледът е виновен и за 
Титаник!

  
В Африка се навъдили много майму-

ни и опустошавали реколтата, затова 
решили да приложат контрол върху 
ръста на популацията. Пратили на 
помощ делегация от СССР. Най-голям 
успех от всички пожънали Чапаев 
и Петка, затова другите отишли при 
тях на наблюдателен ден. Какво да 
видят - лежат си Чапаев и Петка под 
палмите и жулят водка, а до тях дреме 
едно кутре. По някое време на една 
палма се появява маймуна. Втурва 

се Чапаев, катери се на 
палмата, стига до шебека 
и му забива един пестник 
в ухото; маймуната пада на 
земята, кутрето скоква и 
й изгризва ташаците. Ляга 
Чапаев под палмата при 
Петка и продължават да 

пият. Мята се на палмата 
втора маймуна, този път Петка се по-
катерва и я удря по ухото, тя обаче го 
удря в отговор и Петка тръгва да пада 

от дървото. Докато пада, крещи:
- Василий Иванич, дръжте кучето!!

  
Час по български език. Учителка-

та обяснява причинно-следствени 
връзки.

- Сега, ученици, искам да ми съста-
вите изречение, в което се съдържат 
думите „сигурно” и „защото”. Марийке?

- Сигурно ще вали, защото небето е 
облачно.

- Петърчо?
- Сигурно съм се побъркал, защото 

отговарям на въпроса.
- Хмм. Иванчо?
- Баба взе вестник.
- Е, и?
- Сигурно отива да сере, защото тя 

не може да чете.

  
Срещат се двама пенсионери, бивши 

шофьори.
- Как си? - пита единият.
- Като „Москвич-407” в движение - 

отговаря другият.
- ?!?!
- Ами, ходовата ми част - раздрънка-

на, боята - олющена, на места избива 
ръжда, фаровете едва светят, карбура-
торът закъсва, хидравликата протича, 
ауспухът гърми, повечето пари отиват 
за гориво и ремонти, но съм в движе-
ние и клаксонът работи!

  
Баща намира вибратора на дъщеря 

ОТГОВОРИ ОТ 
МИНАЛИЯ БРОЙ

си, чуди се как може та-
кова хубаво момиче така 
да няма късмет в любовта, 
че да прибягва до такива 
инструменти, станало му 
тъжно и мъчно. Сипал 
си една ракия да удави 
мъките, сложил вибратора 
на масата срещу себе си и 
го гледа. В това време се прибира 
дъщерята, вижда баща си и вибра-
тора и пита:

- К’во пра’иш бе, баща ми?
Той отговаря с малкото гласец, кой-

то му е останал:
- Пия ракия със зетя...

  
Чапай и Петка отиват на риболов. 

Чапай сяда да лови риба без стръв, а 
Петка отива до колата да вземе черве-
ите. Чапай хваща златната рибка и тя 
му казва:

- Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три 
желания.

Чапай се съгласил и я пуснал. Започ-
нал да си пожелава:

- Искам да имам „Ferrari”, искам да 
имам 5 милиона в брой!

Златната рибка му изпълнила жела-
нията и той казал:

- Третото си желание оставям на 
Петка - нека се сбъдне първото нещо, 
което си пожелае.

В същия момент Петка се прови-
кнал:

- Чапай, 300 бивола да те е*ат!!Тука 
няма никакви червеи!!

  
Бай Ганьо, американецът и англича-

нинът си говорят кой какво подарил 
на жена си.

Американецът:
- Подарих й чисто нов обзаведен 

апартамент.
Англичанинът:
- Аз пък й купих нова кола и дома-

шен любимец - дуе се той.
Бай Ганьо:
- Аз пък й взех едни джапанки с 

вибратор...
Опулили се другите и питат: Джапан-

ки ок, но как така вибратор?
- В случай, че не хареса джапанките, 

да се е*е в гъза...

  
Работодател пита радио Ереван:
- От четири месеца не съм плащал 

заплати на моите работници, а те про-
дължават да идват на работа. Какво да 
правя?

От радиото след кратък размисъл 
му отговорили:

- Започни да им искаш такса за вход.

  
Двама приятели си говорят.
Единият:
- Моят брат е на зърнена диета!
Другият:
-Така ли? И какво яде?
Първият:
- Всичко, което зърне на масата!

  
Мъж е при любовницата. След „игра-

та”, си пият кафе в кухнята. Тя:
- Наточи ножовете, че моят все няма 

време.
Мъжът точи и си мисли:
„СТОП, а у нас кой точи ножовете?!”

  
Един човек излязъл на разходка 

и точно минавал през вратата, един 
глас в него се обадил:

- Спри! Опасност!
Човекът заковал на място и „пра-

аас”, пред него се разбила саксия. 
Учудил се той и продължил. Като 
пресичал улица, вътрешния му глас 
пак казал:

- Спри! Опасност!
Човекът спрял и една кола профу-

чала на сантиметри от него. Той казал:
- Кой си ти, че два пъти вече ме 

спасяваш?
- Аз съм твоя вътрешен глас.
- Ами можеш ли да ми се покажеш 

ей тука, на ръката ми?
И хоп-едно мъничко човече се поя-

вило на дланта на човека и казало:
- Ето ме.
Човекът го смазал бързо с палеца 

си и казал:
- А къде беше като се жених, бе?

  
Крокодилът срещнал жабата и й 

казал:
- Ще сляза надолу по течението на 

реката, ще срещна хипопотама и ще 
му кажа: Здрасти, Хипо! Той ще отго-
вори: Здрасти, Кроки! Аз ще го питам: 
Какво правиш? Той ще каже: Ами плу-
вам си. А аз ще му кажа: - Ще плуваш 
ами, като си прост. И ще го прекарам.

Речено-сторено. Видял крокодила 
хипопотама и му казал:

- Здрасти, Хипо!
Хипопотама го погледнал и рекъл:
- Плувай бе, лайно зелено!

  
Състезание по стрелба. Идва русна-

ка кьор-кютюк пиян, стреля десетина 
пъти и взема първо място.

Журналистите го наобиколили. Как 
така не може да стои прав, а взема 
първо място?

Руснака отговорил: Лесно. Цялото 
небе в панички, 8-10 цеви, как няма да 
улуча?

  
Учител води курс по география на 

20 блондинки. Задава въпрос:
- Къде се намира Америка?
Никол, една от блондинките става и 

намира Америка на картата.
- Браво! А кой е открил Америка?
19 блондинки стават и в хор отго-

варят:
- Никол!

Виц в снимка

Жена по тъмна уличка. 

Изскача мъж и й разкъсва дре-

хите. Тя крещи:

- Милиция! Милиция! Мили, 

целия... Това ли е целия? Ми-

лиция!



КОСТЮМАНИЯ
Днешните редове, които 

са предназначени за 
мъже, но знаем, че и же-
ните ги четат с любопит-
ство, са посветени на 
онова, което една част 

от силния пол през целия си живот не е 
докосвала, друга ползва само при слу-
чай. А трета така се е сраснала с него, 
че е почти невъзможно за околните да 

си ги представят облечени в нещо по-
разкрепостено от обикновен или 

по-луксозен, но все пак костюм, 
което понякога е символ на 

консерватизъм. Затова беше 
въпрос на време някой да се 

сети и да помогне на тези 
групи мъже – първите 

да познаят в костюми-
те свое всекидневно 

облекло, а послед-
ните най-сетне да 

се почувстват и 
те модерни, а не 

застинали във 
времето. “Вер-

саче” реши да 
сложи

край 
на 

официалностите
Костюмът става новото неглижирано 

мъжко облекло, което може да се носи 
навсякъде, точно както протърканите 
джинси. Поне така смятат от известната 
модна къща. С малката подробност, че 
всичко това ще се случи не този, а след-
ващия сезон – през 2012 г. “Версаче” 
подготвя няколко идеи в това направ-
ление, а ние ви предлагаме най-разкре-
постената от тях. 

Розовият костюм се очаква да 
изненада и дори стресира не само 

консервативните кръгове, но и 
привикналите 
на какви ли 
не новости. 
Всичко 
друго – да, 

но костюм в 
розово звучи 

малко… Нали 
се сещате – като 

за по-освободени 
мъже. Впрочем 
защо не? Метро-
сексуалният мъж 
трябва да е еднак-
во привлекателен 
за всички полове, 
което не означава 
непременно, че ще 
си легне с мъж.

В специализираните списания за този 
костюм се пише по-скоро предпазливо. 
Първоначалните отзиви бяха ужасява-
щи заради самата идея за розов цвят. 
След това мненията бяха разколебани. 
И не заради друго, а защото си личи, че 
костюмът наистина е ушит много добре 
- кройката, изпълнението, детайлите, 
всичко си е на мястото. Пък и цветът 
сам по себе си е приятен. Но пък да се 
облечеш само в този цвят? Очаквано 
крайните отзиви догодина няма да са 
май в негова полза. Да видим.

Новите костюми 
на Джеймс Бонд

ще са дело на дизайнера Том Форд и 
по тях тече усилена работа. Следващият 
филм за 007 ще излезе в края на 2012 г. 

Снимките още не са започнали, няма и 
официално име – засега наричат филма 
просто „Бонд 23”, защото е 23-ият филм 
за агент 007.

Преди началото на снимките обаче 
трябва да се 
ушият кос-
тюмите на 
Джеймс Бонд 
(в ролята – 
Даниел Крейг). 
Това е една 
нелека задача, 
като се има 
предвид, че 

стилът на героя е една от отличителни-
те характеристики на всички филми за 
него. Но пък и Том Форд не е новак в 
тази работа – негово дело бяха костю-
мите в „Спектър на утехата”.

За „Бонд 23” и Том Форд, и Даниел 
Крейг обещават нещо ново. Форд - за 
костюмите, а Крейг - за персонажа си.

В скорошно интервю Даниел Крейг 
сподели, че ще има известни промени 
в героя му, което ще изисква и промени 
в стила и дрехите. Актьорът работи по 
дрехите на Бонд заедно с Том Форд и 
споделя: „Ще бъде нещо като нов стил. 
Ново усещане. Много се вълнувам. 
Много се кефя на костюмите.”

Режисьор на новия „Бонд” ще е Сам 
Мендес, а лентата ще бъде заснета 
в турския мегаполис Истанбул. По 
непотвърдена информация български 
каскадьор ще бъде двойник на Крейг за 
по-опасните сцени.

Джеймс Бонд е типичен пример за 
таен агент, който носи костюмите точно 
като джинси – всеки ден и навсякъде, 
понякога дори и в леглото с поредното 
си момиче. 
При него 
обаче няма 
компромис 
– всичко е 
марково. Но 
дори и Бонд 
не може да 
си позволи

най-скъпия 
костюм в света

Кашмир, вълна, коприна, диаманти 
и 600 часа време за ръчна изработка 
– така е направено това костюмено 
бижу. Цената му от 890 000 долара, 
което прави миналогодишния пър-
венец в категорията (103 000 долара) 
като костюмче на промоция. За да бъде 
луксът пълен, не е достатъчно кашмир, 
вълна и коприна. Трябва да се добавят 
и 480 диаманта, поставени от бижутера 
Стюарт Хюз.

Ясно е и че такъв костюм няма да е 
серийно производство. Ричард Джуълс, 
който е шивачът и автор на дизайна на 
костюма, шие само три бройки от този 

модел. И шива-
чът, и бижуте-
рът са англи-
чани – работят 
съответно в 
Манчестър и 
Ливърпул.

Първата 
бройка вече 
е продадена 
на купувач 
от Франция. 
Джуълс и Хюз 
са обявили, 
че ще даряват 
по 10% от па-
рите от всяка 

продажба на фонда за подпомагане на 
Хаити.

През 2009 ето този бе обявен 
за най-скъпия костюм на 
света. Произведен във 
Великобритания, цената бе 
70 000 лири ($103 000). Негов 
дизайнер е Александър Амосу
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Мелиса Сата е може би една от най-красивите измежду футболните половинки. 
Родената в Бостън италианка е приятелка на звездата от близкото минало Кристи-
ян Виери.

Футболни съпруги

Благо: Хора от Изпълкома 
на БФС наредили на 
Мадански да ме махне

Юношата на Славия 
Благой Георгиев разкри 
на пресконференцията 
преди мача с Уелс при-
чината за напускането 
му от националния от-

бор. Той отказа да назове конкретни имена, но 
разкри, че на селекционера 
Михаил Мадански са се 
обаждали хора от Изпълко-
ма на БФС, които са прину-
дили временния наставник 
да изпъди Георгиев.

„Преди мача с Украйна 
Михаил Мадански ми каза, 
че ще гради тима около мен 
и Стилиян, а след загубата 
дойде и ми каза, че няма 
да разчита повече на мен 
и евентуално ще ме вика 
само за някои мачове. Каза, 
че са му се обаждали хора 
от Изпълкома да ме маха, 
и не само мен, и други от по-старите. Щом не 
ме искат, по-добре да се махна, за да не преча”, 
заяви футболистът на „Терек”.

Бившият капитан на Славия определи като 
лъжи твърденията на Мадански, че той сам 
взема решенията в националния тим и че 

Борислав Михайлов го подкрепя. „Няма нищо 
вярно. Нали знаете, че Мадански няма как сам 
да си признае. Нормално е да отрича. Не е 
вярно и това за президента на БФС. 

Напротив - Боби Михайлов е най-големият 
пич от всички. Той винаги е бил зад нас, винаги 
се е стремял да ни осигури най-добрите усло-
вия. Михайлов единствен се опитва да прави 
нещо положително, докато хората около него 
му се бъркат”, възмути се Благо Георгиев. „Аз 
не искам да говоря против Михаил Мадански. 
Просто ви казвам какъв беше разговорът ни. 
Обаждал му се еди-кой си и еди-кой си, и така. 
Затова е треньор, а не да му се бъркат Сульо 
и Пульо. Той няма да си признае, и аз да бях, 
щях да отрека. Аз проблеми с него нямам. 
Казвам какво говорихме, и какви са причините 
за моето решение”, добави Благо. „Естествено, 
че знам имената. Но свършете малко работа и 

вие, разследвайте. Да не се 
правим на ощипани гугутки, 
всички тук знаете за кого ста-
ва дума”, каза още юношата 
на Славия.

Както е известно, преди 
една година националният 
отбор бе напуснат от най-
голямата си звезда Димитър 
Бербатов. След дълго мълча-
ние и множество откази да 
разкрие истинската причина, 
която го е пропъдила от със-
тава, голмайсторът на Висша-
та лига на Англия открехна 
завесата относно решението 

да прекрати кариерата си за родината. Това се 
случи след мача с островитяните в началото на 
септември тази година, когато провокиран от 
въпросите на журналистите, Бербатов най-по-
сле разкри, че шайката около Йордан Лечков и 
най-вече той са главните виновници да спре.

АЛЕКСАНДЪР МИХОВ
alexander@bg-voice.com

„Милан” взима 
Ники Михайлов 
следващото лято

Григор Димитров отпадна 
от Анди Родик в Шанхай

Вратарят на българския национален отбор и „Твенте” Ни-
колай Михайлов е трансферна цел на италианския шам-
пион „Милан”, твърди „Калчомеркато”. Според изданието 
ръководството на „росонерите” е недоволно от изявите 

на сегашния титуляр на вратата Кристиан Абиати, който е обви-
няван и за двата гола, допуснати срещу „Ювентус”. На Апенините 
смятат, че миланският гранд ще се опита да привлече юношата 
на „Левски” през лятото, а неговата цена е около 4 милиона евро. 
Михайлов е роден на 28 юни 1988 г. Юноша е на „Левски” (София). 
Баща му е легендарният вратар и шеф на футболната федерация 
Борислав Михайлов. Дебютира за „Левски” в последния кръг от 
шампионата за сезон 2004/2005. 

След слаби игри и особено след грешката, която допуска 
срещу „Вердер” (Бремен) в мач от Шампионската лига през 2006, 
е продаден на „Ливърпул”. Проблеми с работната виза не му поз-
воляват да дебютира за английския гранд и скоропостижно се 
озовава в холандския „Твенте”, където играе и до днес. След като 
се налага на титулярното място и след редицата силни мачове, 
които показва, е забелязан от редица силни европейски отбори.

Българският тенисист Григор Димитров загуби от бившия номер едно 
в световната ранглиста Анди Родик с 6:7, 5:7 в мач от втория кръг 
на турнира Шанхай Ролекс Мастърс, продължил 2:02 часа. Григор 
взе първото си подаване, след като направи два аса и демонстрира 

много силен сервис, но Родик взе следващия гейм на нула и изравни резулта-
та. Третият гейм продължи цели 12 минути, като Григор спаси два брекпойнта 
за американеца, а самият той успя да спечели подаването си чак при шестия 
опит. Последваха няколко разменени подавания и при 4:4 след разиграване 
от 30 удара Родик стигна до брекпойнт, който не се поколеба да реализира, за 
да направи резултата 5:4 в своя полза и да подава за сета. Григор обаче успява 
да върне пробива след няколко чудесни отигравания и да изравни. Двамата 
тенисисти взеха последвалите си подавания и доведоха нещата до тайбрек, в 
който българинът взе само 3 точки и направи цели 6 непредизвикани грешки.

Втората част започна много добре за Димитров, който стигна до два брек-
пойнта и успя да пробие още при първия си опит. Последваха няколко раз-
менени подавания и резултатът стана 4:3 в полза на Гришо. В следващия гейм 
обаче българинът направи три двойни грешки и въпреки че спаси първите 
два брекпойнта за американеца, след разиграване с 43 удара Родик в крайна 
сметка успя да върне пробива. Димитров обаче показа завидна воля и след 
като не успя да реализира първите си 3 брекпойнта, в крайна сметка все пак 
направи пробив и сервира за сета. Когато обаче се стигна до сетбол, Григор 
не успя да го вземе за разлика от Родик, който се възползва от единствената 
си възможност и върна пробива, с което изравни резултата. Бившият номер 
едно в света без проблеми взе следващото си подаване и излезе напред в 
резултата за първи път във втория сет с 6:5. В последния гейм Анди Родик 
поведе с 40:0 и успя да реализира още първия си мачбол.
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РАБОТА

Chicago + suburbs
J’s Tailoring търси да наеме ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ШИВАЧ на PART TIME. J’s Tailoring is looking for 
professional part time seamstress! Call Yolanta at 
630.833.5633
Набираме CDL ШОФЬОРИ Team & Single с 
Double & Hazmat. Hook & Drop. Опитът не е задъл-
жителен. За контакти : 773 627 3087 ; 773 964 0956
Търсим ГЛАВЕН ГОТВАЧ/КИ с опит. Добро за-
плащане. Тел 847 668 7858
ТЪРСЯ ШОФЬОР за работа в TAXI 7. Не се изис-
ква никакъв сертификат. Шофьорска книжка е 
достатъчно. Компанията е само с черни Lincoln 
Town Cars и повечето от бизнесът й е в Шамбург, 
но обслужва и всички други събърби. Тел 773-
827-7827 

ТЪРСЯ ШОФЬОР ЗА ЛОКАЛЕН STEDY КУРС ЗА 
FEDEX GROUND. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ. 312-203-
2474 

Предлагам РАБОТА ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТ-
НИЦИ с опит. Изисквания: Driver licenses, basic 
tools
Предишен опит в България е предимство. 224-
595-7923
ТЪРСЯ TRUCK DRIVER, който в или около 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 - предпочита-
ме жени. Тел 847 962 1095
Транспортна компания търси OWNER 
OPERATORS .Предлагаме: 7/24 DISPATCH SERVISE; 
Мили – по ваше желание; супер заплащане. Гово-
рим английски, български, руски, сръбски и ру-
мънски. COME JOIN US! (847)258-5526 и (847)258-
5525
Търся CDL -C КЛАС ШОФЬОР за автовоз за 3 
коли. 8476828462
ТЪРСЯ CDL-DRIVER. 40 цента на миля. Бонус 
след първият месец. 630-748-9520
OWNER OPERATORS WANTED. Los Angeles, CA 
to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, OR; 
Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to Denver, 
CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch FUEL 
SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222

CDL-A DRIVERS, TEAM work, FedEx Ground. 4 days 
- 1000$/week. (224) 241-2288 
TEACHERS NEEDED. A Preschool serving toddlers 

to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 
for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring and 
self-driven teachers to join our teaching team. 
Candidates must have a minimum of 12 ECE credits.
Work experience with two year old children is a 
MUST. If you are interested, please fax your resume 
to 773.685.8814 or call us at 773.685.8812
ТЪРСЯ DRIVERS за team. Трябва да имат Hazmat, 
Double-Triple, минимум опит от 2 години. За по-
вече информация звънете на тел. 847-962-6661. 
ТЪРСЯ ШОФЬОР за stedy курс от понеделник до 
петък. 773 799 77 83
TRUCK DRIVER, solo or for team. Will teach you. 
More info @773-732-9709, Georgui
Company is looking for EXPERIENCED DRIVERS 
and owner operators for a long haul. Mostly West 
Coast. 708 717 6837
Търся/Купувам caregiver РАБОТА-НОЩНА СМЯ-
НА или come and go. Тел. 773-562-8887 
Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан в busy 
компания. Part time & full time. 773 349 6674
Търсим ШОФЬОРИ CDL 42 с на миля. Тел: 773 701 
8053
Диспечер търси спешно ШОФЬОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. Търсете Митко. Tel: 
224-875-1119
Trucking Company търси ШОФЬОР за 2200-2700 
мили седмичнo. 40 cents на практическа миля, 
no east coast, 2 дни вкъщи на седмица, 2002 
Freightliner, tel: 773-808-4707
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 спо-
ред опита . 773 964 0956; 773 236 1773 
Trucking company се нуждае от ЧОВЕК ЗА РАБО-
ТА В ОФИС. Accounting/ safety. Elk Grove Village. 
773 744 5725
Hiring PEOPLE FOR CLEANING. Hoffman Estates – 
call 240 354 9082
„Транспортна компания набира CDL ШОФЬРИ 
с опит и без опит. За повече информация моля 
позвънете на: 773 312 8908, 847 682 6559 Весела”
Търся ШОФЬОР за лимузина с hard card. За пове-
че инфо 773 875 2090

VALET DRIVERS WANTED. Търся приветливи и 
усмихнати момичета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 
Търся ШОФЬОРИ за регионални, steady курсове 
или east coast. Добро заплащане 224 805 0746
Looking for a full time LIMO DRIVER with “hard 
card” for work in CAREY limousine company. 312 
731 5222

Диспечер спешно търси ШОФЬОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Димитър. Тел: 224-875-1119
Търся ШОФЬОР за тим, CDL-A, Hazmat - Doubles, 
опит със скорости, 23 цента на миля. Тел. 773-733-
1588. 

Търся ШОФЬОР на лимузина за работа в Чика-
го. Кандидатът трябва да притежава Limousine 
Chauffeur License, да знае добре английски, да 
има приличен driving record, поне малко опит и 
да желае да работи поне 6 дни в седмицата. За 
повече информация: 773-827-7827 
Набираме OWNER OPERATORS. Лоялност, ко-
ректност. Добри мили – добри $. тел 847 378 8917
Търся ШОФЬОР с CDL и 1 Year Experience. 48 
States. 40c per mile. Tel. 248-792-1975
Търся CDL ШОФЬОРИ 7734916214
Търсим OWNER OPERATORS за OTR; средна цена 
за януари - $1.84/mile (gross); 2500 мили на седми-
ца. 773 751 8986
Диспечер търси ШОФЬОР за steady run. Basic 
English. 708 655 2564
Търся ШОФЬОР на такси. Много добри условия 
847 532 9999
Търся CDL ШОФЬОР. Локална работа, контейне-
ри. 630 440 0422
Търся CDL - А ШОФЬОР за pick up & delivery or 
drop & hook за over the road. Добри мили. Добро 
заплащане. 773 807 4440
Търся ШОФЬОР с опит/CDL - 1 год. минимум и 
чист рекърд за работа в Чикаго - контейнери. 773 
551 7590
Търся ШОФЬОРИ CDL може и без опит. Мога 
да ви помогна за изваждане на CDL. 40 цента на 
миля, около 5000 на месец. 708 515 8017
Търся TEAM DRIVERS за steady в Fedex Ground; 
4500 мили на седмица. Всеки ден връщане в Чи-
каго с престой. От понеделник до петък. 630 915 
3738
Owner Operator търси ШОФЬОРИ /тим - doubles 
Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045
Need PEOPLE TO CLEAN OFFICES. Leave message 
in English/Russian. 847.817.2002 

Компания търси ШОФЬОРИ и OWNER 
OPERATORS. Lease to own program. Заплащане 
всяка седмица. 630 863 1539
Търся ШОФЬОР CDL за стеди курс, 4 дни в седми-
цата. $920 на седмица. 773 732 1196
Енергична българка над средна възраст търси 
работа като ДЕТЕГЛЕДАЧКА или да се грижи за 
ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК. Има опит в отглеждане на 
малки деца. Препоръки до поискване. 718 541-
9701

Набираме КОНТРАКТОРИ и DRIVERS-TEAMS 
(дo 20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 - 0,48 цен-
та) за Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-2969 
Teл. 773-563-2803 EUROFASHION clothing 
alteration & restoration - корекция и реставрация 
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 ШОФЬОРИ и 
OWNER OPERATORS. Всички мили платени. Tel. 
847-571-0945; 847-879-1070 
Предлагам работа за жена с английски и кола. 
КОМПАНИЯ НА ВЪЗРАСТНА ДАМА 7дни/24 
часа, 120$ ден. 773-510-0696. 
Предлагам работа ХАУСКИПЪР 3 дни седмично 
по 8 часа в американско семейство. 773-510-
0696.
Meliz inc набира CDL DRIVERS pick up delivery 1 
година опит, чист рекърд, компанията набира и 
owner operators. Тел 630-779-9945.

Expedite us 48 inc is now hiring over the road 
DRIVERS. Newer trucks.Long miles / great pay. All 
miles paid practical. 24 Hour dispatch available. For 
more info call 773.904.0409 Ask for nick or ben 
Агенция за работа. Предлагаме работа за ДЕТЕ-
ГЛЕДАЧКИ, БОЛНОГЛЕДАЧКИ и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ в американски, руски и българ-
ски семейства. TEL:(847)296-4748
Диспечер търси CDL ШОФЬОРИ с опит. Гаранти-
рани 3000 мили на седмица. Заплащане 42цента 
на миля. Volvo камиони, нови traileri. Tel 773-954-
8684
Limousine DRIVER with hard card needed for 
Windy City Limos. For more info, please call 773 827 

7827
Нуждая се от опитен CDL ШОФЬОР, добро запла-
щане, лека работа, пон. до петък. За контакт (773) 
808 4707
Търся работа като БАРМАН в Чикаго, Ню 
Йорк.С много добър опит в Европа и амери-
кански круизни компании. Владея много добре 
английски,имам много добри познания и състе-
зания в барманството. Тел: 804 869 5643

New York, New Jersey,  
East coast

CDL БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ. Български соб-
ственик и инструктори. 5-10 дни. 100% гаран-
ция. Български и руски. WWW.BGCDLASMB.COM 
WWW.BGCDL.INFO Тел 954 821 5740
Фирма набира БОЯДЖИИ и ПОМОЩНИЦИ – 
(718) 938-3600 Вальо 
FLORIAN LLC плаща 90% от заработката всеки пе-
тък. Предлагаме fuel карти, като предоставяме 
цялата отстъпка на нашите ШОФЬОРИ. За кон-
такт 727 510 4295 John или 727 656 2027 Петър
Набираме OWNER OPERATORS от PA, VA, WV, MD, 
NJ, CT, NY. Hazmat required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400
Казвам се Maria Docheff, 56 год, US citizen, driver 
license , живея в Astoria, Queens, търся работя 
като ДЕТЕГЛЕДАЧКА (4 години опит в Manhattan 
и предлагам препоръки), грижа за възрастен чо-
век (2 години опит) и всякаква друга работа изис-
кваща владеене на български, руски и английски, 
а също така почасово изпълнение на поръчки за 
извършване на определена работа, готвене и др. 
Тел 347 984 6699

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

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

Под наем

Chicago + suburbs
Аз съм сам в 2BR ап., близо до станция Cumberland 
на Синята линия. ТЪРСЯ 1 или 2 СЪКВАРТИРАН-
ТИ. Целият наем е $885 (включва всичко, без ток), 
секюрити депозита - $450. Моля оставете съоб-
щение и НЕПРЕМЕННО ТЕЛЕФОНА СИ, за да мога 
да ви се обадя. Тел. 1-773-714-9962.” 
ПОД НАЕМ ГАРАЖ 80$ и паркинг място 40$ в 
Schiller Park. tel: 847-414-5213 
СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park от 1ви но-
ември. 847-414-5213
ТЪРСЯ СТУДИО или малък едностаен апарта-
мент 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
ПОД НАЕМ. $950. 1BR 1 BA в Arlington Heights 
със собствена пералня и сушилня, на 4 етаж, 
асансиор и тераса. В наема е включено 
отопление,вода,паркинг и басейн. Available 1 Ок-
томври. Мария 847.312.5423
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ във къща: 
$370 и $320. За предпочитане "truck driver", къща-
та е в района на Bensenville. Tel. 224 356 0665
Семейство с 2 деца ДАВА СТАЯ под наем в Des 
Plaines. Наем $350. Тел: 224 659 2336
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА (за предпочитане 
жена на live-in). Оставете съобщение на телефон 
773 658 3001
ТЪРСЯ СТАЯ в двустаен апартамент с полз-
ване на кухня и хол, близо до Синята линия. 
Тел. 312.731.7176
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ от 09.01.2011. Тел 773 
543 4226
Спешно ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ за дву-
стаен апартамент на Cumberland/ Foster Av. 
773.877.9968
Под наем TOWNHOUSE 3 BDR, 2.5 bth, 2 car 
garage, близо до Pavilion - W Catherine Ave. 
Chicago. Наем $1550. 773-715-3468. 
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ за жена + самостоятелна 
баня или за 2 жени на ливинг. 224 659-0357
ROOM for rent.$350.00 per month. More info at 773 
732 9709. Gueorgui

Давам под наем 1BDR/1BTH АПАРТАМЕНТ в 
Hoffman Estates, IL. Golf Rd /Higgins Rd. $700 на 
месец. Добър кредит – без депозит. 847. 298. 1812
ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ под наем. Обаж-
дайте се на тел 847 903 7325
Давам под наем 2BDR АПАРТАМЕНТ в 
willowbrook от 1ви септември. 630 915 1216
Давам САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА под наем, 
4brd., 2bth, full basement, 2 car garage. Norridge в 
близост до шопинг плаца и мол. $1600. Тел: 847 

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

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 . 

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

Napleton chrysler, jeep dealership 
в Des Plaines ТЪРСИ БЪЛГАРСКИ 
И АНГЛИЙСКИ ГОВОРЯЩ sale 
associate. Добро заплащане. Опита 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 

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.

HELP WANTED. EVENINGS & 
WEEKENDS. DELI & CASHEIR 
DEPARTMENTS. PLEASE CALL ROSIE 
AT EUROFRESH MARKET PALATINE

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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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 
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/КА, самостоятелна стая 
в 2bdr/1bd, наем $350 плюс 1/2 от сметката за 
тока. 1709 Mansard Ln, Mt Prospect, IL. 224.676.8455
СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park. Tel. 847-
414-5213
Дава се СТАЯ под наем за шофьори на камиони в 
Des Plaines, тел. 617-319-3461 
Дава се под наем СТАЯ за шофьори на камиони в 
Des Plaines - тел: 617319 
Обзаведен етаж от КЪЩА в Buffalo Grove.1 
спалня, кухня, баня, всичко включено + интер-
нет 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 разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. Има фитнес и ба-
сейн в комплекса. Плаща се само ток. $300 на ме-
сец. Тел.: 312 5933923
Давам под наем АПАРТАМЕНТ 2 bdrms, 2 bthrms, 
Arlington Heights rd/Golf rd. Наем $1100. Рентата 
вкл. heat, cooking gas, water, pool, tennis, fitness. 
Garage - $100 допълнително. Близо до I 90, IL 53, 
Woodfield mall. Teл. 847-312-5630
Давам под наем 2 bdr and 3 bdr АПАРТАМЕНТИ в 
Westmont. Наемът започва от $800. 630 964 6811
СТАЯ под наем в напълно обзаведена къща в 
Niles - $499, и под наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и безплатна пералня 
и сушилня. Под наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс
Давам под наем двуетажна КЪЩА /Foster & 
Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, гараж - $1600; бейсмънт от 
същата къща 2 bdr, 1 bth - $650. 773 895 5638 Ге-
орги, 773 895 6852 Антон
Дава под наем СТАЯ от апартамент в Des Plaines. 
Наем $400. 847 648 8988

Под наем ОФИСИ и СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ. 
773 385 9478, 630 707 1939
Обзаведена СТАЯ   за жена. Des Plaines-
Dempster&Potter, тел.: 847 609-3535

Дава под наем СТАЯ от апартамент в Des Plaines. 
Наем $400. 847 648 8988
Под наем 1 BDR APT in Addison. Наем $725. 630 
918 5336
Давам СТАЯ в района Foster & Kedzie. Наем $300 
на месец. 773 510 4553

Truck driver търси СЪКВАРТИРАНТ/КА за самос-
тоятелна стая в 2 Bdrm apt. Central & Montrose. 
Има интернет и кабелна тв. 773 255 0191
Търся СЪКВАРТИРАНТКА за обзаведен еднос-
таен на Cunberland & Belmont. 773 206 7308
Давам cамостоятелна СТАЯ от къща под наем в 
Chicago близо до Belmont & Central. 1-773-283-
8276
СТАЯ под наем в Algonquin, IL. Тих спокоен ра-
йон. $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

Услуги

Chicago + suburbs

ИМИГРАЦИЯ И НОТАРИУС. Попълване на пе-
тиции. Удължаване на визи, документи за граж-
данство, имигрантски услуги, разводи и други. 
Пълномощни и нотариални услуги. ТЕЛ 224-622-
2159. Email dancheto1961@yahoo.com
32 годишен търси момиче за БРАК с цел доку-
менти. Коректност и добро заплащане email: 
iggrcrd@gmail.com
ЛОГОПЕДИЧНИ ЗАНИМАНИЯ за деца с би-
лингвистични проблеми,заекване,аутизъм,си
ндром на Даун, Х-чуплива хромозома, ДЦП и 
др.Mount Prospect 773 899 16 21. 
РЕФИНАНСИРАЙТЕ СЕГА. Супер ниски 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 практика. 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 почасо-
во и целодневно. Живея в просторен townhouse 
в Villa Park IL с голямо патио.Наоколо има много 
места за разходки както и playground. Телефон 
за връзка: 224-622-2466.
CDL ПОДГОТОВКА в Ilinois на български. Тel. 
708 415 0590. Георги
Изготвям ПЕРМИТИ ЗА ШОФЬОРСКИ ФИРМИ 
и отварям корпорации. Иван - 708 415 0590.
Българско семейство в Schaumburg търси ДЕ-
ТЕГЛЕДАЧКА на Live-in или come-and-go. За 
контакти (847) 420 3110
Мъж на 57 години търси СЕРИОЗНА И ОТГО-
ВОРНА ЖЕНА до 65 години с американски пас-
порт. Тел 720 394 8503
ГРИЖА ЗА ДЕЦА в Arlington Heights. Почасово 
или целодневно. Тел 708 415 7911
ИЗВЪРШВАМ ШИВАШКИ УСЛУГИ – булчен-
ски, абитурентски и всякакъв вид облекла. Тел 
773 517 3559
ТЪРСЯ МОМИЧЕ С АМЕРИКАНСКО ГРАЖ-
ДАНСТВО с цел брак и документи. На 28 годи-
ни съм. Добро заплащане. За контакти: drex26@
gmail.com
LIVE MUSIC & SOUND FOR PARTIES. ПРОФЕСИО-

НАЛНИ МУЗИКАНТИ ЗА СВАТБЕНИ ЦЕРЕМО-
НИИ, рождени дни и партита. Музика по ваш 
избор. CD, Ipod и DJ партита. (847)212-3623 - Ге-
орги
РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ! Ус-
коряване на работата на компютъра! Възстано-
вяване 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. ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ
Тридесет годишна жена търси, мъж, аме-
рикански гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: 
mnumberem@gmail.com 
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целодневно 
в Bloomingdale 224-325-2299
Мъж, търси жена, американски гражданин, с 
ЦЕЛ БРАК. E-mail: diken75@yahoo.com
Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА УСЛУГИ 
за българи. Подстригване $15, боядисване или 
кичури $45. Търсим фризьорка. 708 415 7911
ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целодневно 
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 ). Предоставям на де-
цата домашно приготвена храна и интерестни 
занимания. 224 625 0070
Помощ за НАМАЛЯНЕ НА ПРОПЕРТИ ТАКСИ-
ТЕ. Цена на услугата $150. 773-742-6626 
ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете, момиченце на 
1 годинка. Mon to Fri ,7:00am-3:00pm. В моят дом 
в Wheeling ,IL 60090. Cell 224 628 2778 
Всякакъв вид БОНДОВЕ. Звънете в агенциата 
на 773-742-6626 
22 годишен търси МОМИЧЕ ЗА БРАК с цел до-
кументи!!! 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 бъл-
гарски. 
МЕЖДУНАРОДНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА. 
ID Card. Без Social Security номер, без виза, без 
изпит. За туристи, студенти, временно преби-
ваващи. Валидна в САЩ, България, Европа и др. 
страни за 10 год. Tел (847) 854- 8094.
VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит карта 
веднага. Единствено условие: social security но-
мер. Ако Вие нямате кредит история, тази карта 
е за Вас! Тел: 847-436-8094.
КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА, консултации, уроци-

word, exel, power point, internet, email; Граждан-
ство-подпълване на документи и уроци за тест; 
Англииски за начинаещи; Driver licence-писмен 
тест. Обадете се/оставете съобщение за повече 
информация. Елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.
Oпитайте новите продукти на Mary Kay. По-
дарете си НОВ ЛЕТЕН ИМИДЖ. Безплатни 
консултации: 847 338 8954 -Val. Schedule your 
complimentary makeover today.

ГЛЕДАМ ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО ДЕЦА- 
включително бебета, в просторна къща с двор 
в Mount Prospect. Предлагам домашно при-
готвена храна съобразно предпочитанията на 
родителите и възрастта на детето. Имам дълго-

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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годишен опит и препоръки. Телфон за връзка: 
773-899-1621, Гери и Вени. 

ГЛЕДАМ ДЕЦА във вкъщи заедно с моето. 
Flexible hours! Schaumburg IL 630 456 5608
DishNetwork, DirecTV. Решение на всеки про-
блем. ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ. Тел. (773) 510-
0592 
За партито във вашият дом; ГОТВЕНЕ, СЕРВИ-
РАНЕ и ЧИСТЕНЕ 773 318 5568 
ТЪРСЯ МОМИЧЕ за брак с цел документи, 27 
годишен съм. Плащам много добре! Контакт: 
birben666@gmai.com
КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА, КОНСУЛТАЦИИ, 
уроци-word, exel, power point, internet, email; 
Гражданство-подпълване на документи и уроци 
за тест; Англииски за начинаещи; Driver licence-
писмен тест. Обадете се/оставете съобщение 
за повече информация. Елена и Frances 773-
3660700/847-2171289.
ИЗЧУКВАМ и БОЯДИСВАМ катастрофирали 
коли без застраховка. Цени като в България. 30 
години опит в занаята. Пламен 773 383 2846
РЕМОНТ и ПОПРАВКА на електронни устрой-
ства. Компютри, лаптопи, таблети, телефони 
и др. Отключване на iphone. Инсталиране на 
софтуер, премахване на вируси и др. Тел: 773 
253 5986
Chicago’s Ultimate PARTY PLANNERS. Girls Night 
Out, Guys night out, Bachelorette Parties and 
more! Limos, Party busses, Hotels and Penthouses! 
At Home Pole Lessons, Belly Dance Lessons, At 
Home Spa Services.When you book with VIP 
Bachelorette, we choose any three of the hottest 
nightclubs in Chicago and receive, no cover, 
express entry, drinks and champagne for only 

$23.00 a person. 847-288-9398.
ВЕЧЕРЯ в хубав ресторант в downtown Chicago 
и след това безплатен вход за два нощни клуба 
с безплатен коктейл и шампанско – само за $45 
на човек. Обадете се на 847-288-9398
БЕЗПЛАТЕН estimate за покриви и къщи, по-
вредени от градушки. Ние можем да ви сменим 
покрива, без да плащате нищо. Всички разходи 
се поемат от застрахователната ви компания. 
224-425-8060
Heating & Cooling – РЕМОНТ, СЕРВИЗ, инста-
лиране на отоплителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, boilers. Инспекция по 
закупуване на жилище. Замерване на СО. 847 
840 6347 – Тодор
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ: инсталиране на 
standby генератори за вашето спокойствие, 
ако електрическото захранване е прекъснато. 
773 988 2324
КЕШ преди банкрут от кредитни карти дотол-
кова, колкото е кредитната линия на картата. 
За повече информация потърсете Филип: 847 
852 6724
24 часа towing – толвачка. ПЪТНА ПОМОЩ. 
773 563 1200 Пламен
ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА в просторна къща в 
Bensenville, IL (първото предградие на запад от 
O’HARE – Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) Пре-
доставям на децата разнообразни занимания 
през деня, както и домашно приготвени две 
закуски и обяд. Дългогодишен опит. Предоста-
вям и препоръки при молба от родителите. 773 
931 8516
HEATING AND COOLING. РЕМОНТ и инсталация 
на всички видове отопление и климатици. Екс-
пресен сервис. Митко. 773 875 2689
УЧИТЕЛКА С ОПИТ и сертификат за Илинойс 
може да се грижи за детето ви в дома си в Пала-
тайн. 708 2533 3383
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в дома ми. $4/час с 
включена храна в цената. Имам опит и живея 
близо до Найлс, Дес Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951
DRIVING SCHOOL Кормуване. Бързо и евтино. 

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. 

Тел. 773-807-2422
ПРИГОТВЯНЕ на домашни хляб, баници, торти, 
сладкиши и др. на конкурентни цени. 773 318 
5568 Живка
Изработване на УЕБ САЙТОВЕ, оптимизиране 
за търсачките на вече съществуващи сайтове 
- 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 детска учителка. 
Прекрасни условия в близост до плувен ба-
сейн. За контакт: Mима 847-987-9524 
ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ, отстраняване на 
вируси, инсталиране на софтуер. Намираме се 
в Arlington heights, IL. За контакти:847-305-4196 
ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ бързо и на ни-
ски цени. Премахване на вируси, поправка на 
лаптопи, инсталиране на software, подмяна на 
hardware, трансфериране на информация. Ка-
чеството е гарантирано. Адрес: 9435 West Irving 
Park, Suite B - C, Schiller Park, IL 60176. Tel: 847 
387 0427
transferi.com - PREPAID PHONE CARDS Online. 
Instantly receive your PIN. For discounts enter 
promo code: VOICE
Timeshore Vacation. Ваканция 2011-2012г в 
ЛУКСОЗНИ КОМПЛЕКСИ в Америка и Мек-
сико за 4-6 души. Кондо със всички удобства 
– плаж, басейн, голф, планина и др. $750 на сед-
мица. 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 мои-
те.Schaumburg Il. 630-400-0625
Heating & Cooling- Инсталиране, ремонт, га-
ранционен и извънгаранционен СЕРВИЗ на 
furnaces,A/C, boilers, waterhaters - домашни и 

промишлени. Инсталиране, сервиз и ремонт на 
домашни и промишлени хладилници. Компю-
търна диагностика. 847-922-1677- КАМЕН
Буккийпинг - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ на дос-
тъпни цени. 773-742-6626

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

ПРОДАВАМ

КУПУВАМ КНИГИ на БГ-класика, трилъри, 
фантастика, езотерика, философски, книги на 
издателство Бард, Ирис, Хермес, Обсидиан и 
др. Ако имате прочетени книги и искате да ги 
продадете, на мен вие позвънете. Тел-773 964 
2928 
ПРОДАВАМ VW GOLF 2000 YEAR-2000 куб., 
бензин, с четири врати, лети джанти, подгря-
ване на седалките и страничните огледала, CD-
player. Шибидах, зелен металик, сменени наско-
ро  задни амортисьори, предни нови накладки. 
Cell-7739642928
ПРОДАВАМ FORD TAURUS 96 година, зелен, в 
много добро състояние. 120 000 мили, повече-
то части са сменени с нови. $ 1800. За контакти: 
Марин Маринов 773 817 0216.
Продавам АПАРТАМЕНТ в София, 1 ет, кухня, 
стая, хол, баня с тоалетна, парно, тел., в близост 
до Централна гара, трамвай, автобус, училище. 
За контакти 1 917 238 2454 или оставете съоб-
щение.
Продава се АПАРТАМЕНТ в София, кв. Лозе-
нец, до Семинарията. 73 кв. м, тухла. 2003 г. Тел 
224 659 6543
Продавам клининг БИЗНЕС. 312 286 9697 Лъчо

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



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
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Икона „Синя Богородица” 
със златен обков и огро-
мна кошница цветя бе 
подаръкът от националите 

за футболната сватба на годината у 
нас между Валери Божинов и моде-
ла Николета Лозанова. Играчът на 
“Спортинг” (Лисабон) сключи в неделя 
вечерта брак с изкусителната Ни Ло в 
луксозния голф комплекс “RIU Правец” 
на милионера Валентин Златев. По 
същото време колегите му от нацио-
налния тим имаха тренировка на 
отдалеченото на около 500 м игрище 
на комплекса, съобщи в. „Труд”.

В крайна сметка се взе решение 
играчите да не присъстват на стил-
ната церемония, за да не провалят 
подготовката си. Само селекционерът 

Михаил Мадански имаше честта и при-
вилегията да поднесе на младоженци-
те подаръка от тима.

На входа на хотела около 16.50 ч 
се разминаваха гости за тържеството 
с рокли, цветя и подаръци в ръце с 
националите по анцузи. Сред присъст-
ващите на сватбата бяха Азис, Ванко 1, 
Жени Калканджиева, Мартин Кар-
бовски, Лияна, Коцето и Надя, Златка 
Димитрова и др. Вторият баща на 
Божинов - бившият футболен нацио-
нал Сашо Ангелов, крачеше нервно из 
фоайето на хотела часове преди тър-
жеството. Сватбари запристигаха още 
от 16 часа, а някои бяха запазили стаи 
и нощуваха в Правец от събота.

Младоженците също изиграха 
предсрочна брачна нощ в събота 

срещу неделя в един от апартаментите 
на хотела. За съжаление Божинов още 
в понеделник сутринта трябваше да 
се върне в лагера на националите. За 
меден месец и къде ще се проведе 

засега нищо не се съобщава. Но като се 
има предвид, че младоженците и без 
това са постоянно в чужбина – Италия, 
това спокойно се таксува и като меден 
месец.

Край на слуховете 
- Ники Михайлов и 
Алисия: Заедно сме

Почетоха Майкъл 
С НОВ КОНЦЕРТ

Мистър Бийн излиза 
в пенсия
Британският актьор Роуън Аткинсън 

заяви, че повече няма да иг- рае знаме-
нития мистър Бийн, съобщи Би Би Си. 
56-годишният комик поясни, че винаги е 

смятал прочутия си герой за „вечен персонаж” и не 
иска Бийн да преживее старостта: „Не искам той 
да остарява, но ако продължа да играя тази 
роля, точно това ще стане 
с него. Бих искал да 
бъде запомнен 
такъв, какъвто 
беше преди 5-10 
години.” 

Аткинсън добави, че сега смята да се съсредоточи върху кинокомедията 
„Джони Инглиш”.

Телевизионният сериал „Мистър Бийн” тръгна на 1 януари 1990 г. и при-
ключи през октомври 1995 г., като през това време се радваше на нестихващ 
успех. През 1997 и 2007 г. излязоха пълнометражни филми за приключения на 
персонажа, който прослави Аткинсън.

Националният 
страж Николай 
Михайлов и пе-
вицата Алисия 

официално обявиха пред 
обществеността, че са заед-
но. Слуховете за връзката 
между двамата се носеха 
дълго време, но до този 
момент те не го признаваха 
публично. Миналата неделя 
двамата се появиха заедно 
в предаването „Станция 
Нова”, където разказаха за 
взаимоотношенията си. Интересен е фактът, че разкриването на връзката съвпада 
с деня на сватбата на бившите половинки на двамата - Валери Божинов и Николета 
Лозанова. „Ние се знаем от много време, но дълго време нямаше нищо. Просто той 
се появи в живота ми в най-подходящия момент. Така се стекоха обстоятелствата и 
това е мъжът до мен”, обясни Алисия.

„Той е много галантен при ухажването. Едва ли има жена, която да може да му от-
каже. Много джентълменски подхожда. Въпреки това за мен, разбира се, на първо 
място в живота ми е детето ми, след това е Ники”, каза още Алисия.

Африканският слон с прякор 
Петият блокира движени-
ето на шосе в Англия, след 
като полегна на асфалта да 

дремне с всичките си 5.5 тона, пише 
„Дейли Мейл”.

Случката се разиграла на път, водещ 
към сафари парк в Уест Мидлъндс. 
Според служителя в парка Анди Плам 
на слона явно му се додрямало от 
необичайната за началото на октом-
ври жега във Великобритания. Плам 
твърди, че изобщо не е изненадан от 

случката, защото Петият имал опърни-
чав характер.

Гигантът се разположил напреки 
на пътя и нямало начин колите да го 
заобиколят. Снимка във вестника по-
казва, че слонът не е легнал настрани, 
а се е отпуснал на пътя, подгъвайки 
краката си. „Когато се е събудил, той 
вероятно не е разбрал защо около 
него има такава суматоха”, отбелязва 
Плам. След като станало, животното 
се насочило към по-тихо място, за да 
продължи дрямката си.

Майкъл със сестра си 
Ла Тоя Джексън

Децата на поп иконата Майкъл Джексън 
помогнаха на 40 хиляди фенове да 
се наслаждават на концерта в негова 
памет в столицата на Уелс - Кардиф, 

предаде АФП. 14-годишният Принс, 13-годиш-
ната Парис и 9-годишният Бланкет се появиха 
с музикалните звезди и осигуриха атмосфера 
въпреки проблематичните приготовления за 
концерта „Майкъл завинаги”. По-рано имаше 
съмнения дали шоуто ще се състои след месеци-
те противоречия. Сред гостуващите звезди бяха 
Кристина Агилера, британската група „Джей Ел 
Ес”, соул иконата Глейдис Найт. Сестрата на Май-
къл Джексън Ла Тоя (която бе и сред основните 
организатори) имаше певческа изява за първи 
път от 20 години.

Подготовката за концерта беше помрачена от 
пререкания в семейството на Джексън, слухове 
за слаба продажба на билети и отмяна на учас-
тие в последната минута на групата „Блек Айд Пийс”. 

Почитател, който е бил на концерт на Джексън през 1987 на същия стадион „Ми-
лениум”, заяви, че поп иконата определено би се обявил в полза на провеждането 
на концерта, но би се обърнал в гроба заради организационните проблеми.

Мероприятието се проведе и на фона на скандалния процес срещу личния 
лекар на Майкъл д-р Конрад Мюрей.

Мистър Бийн излиза 
в пенсия

ританският актьор Роуън 
заяви, че повече няма да иг-
нития мистър Бийн, съобщи 
56-годишният комик поясни, 

смятал прочутия си герой за „вечен 
иска Бийн да преживее старостта: 
да остарява, но ако продължа 
роля, точно това ще 

Аткинсън добави, че сега смята да се съсредоточи върху кинокомедията 

Мистър Бийн излиза 
в пенсия

ританският актьор Роуън Аткинсън 
заяви, че повече няма да иг- рае знаме-
нития мистър Бийн, съобщи Би Би Си. 
56-годишният комик поясни, че винаги е 

смятал прочутия си герой за „вечен персонаж” и не 
иска Бийн да преживее старостта: „Не искам той 
да остарява, но ако продължа да играя тази 

стане 
да 

Мистър Бийн излиза Мистър Бийн излиза Спящ слон 
блокира 
шосе в Англия

Валери и Николета се венчаха в Правец
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Екссъпругата на 
Мерилин Менсън 
пусна парфюм

Продадоха най-
стария автомобил за 
4.6 милиона долара

Лейди Гага ще пее в 
Queen?

„Биг Бен” по пътя на 
кулата в Пиза

Учени от 7 държави 
търсят йети в Русия…

От дълго време би-
вшата съпруга на 
Мерилин Менсън 
- Дита фон Тийз, 

мечтаеше за собствена мар-
ка парфюм. Ето че желани-
ето й се сбъдна. Въпреки че 
ексцентричната дама имаше 
затруднения в откриването 
на партньор за начинанието 
си, тя най-накрая се сдоби 
с такъв. Компанията, която 

пуска аромата на Дита, е Luxess.
Егоцентрично или не, Кралицата на бурлеската кръсти парфюма на сама-

та себе си. Новото произведение на госпожа Тийз е разработено от Натали 
Лорънс. Ароматът е изключително женствен, базата е флорална. Долавят се и 
топли източни нотки. Парфюмът е букет от бергамот, роза, жасмин, гардения, 
сандалово дърво, пачули, мускус.

Най-старият автомобил в движение - De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-
A-Dos Steam Runabout, произведен през 1884 г. - бе продаден на търг 
за 4 620 000 долара, предаде агенция „Блумбърг”. Колата, наречена „Ла 
Маркиз”, стигна рекордна цена, два пъти по-висока от очакванията. 

„Ла Маркиз” най-напред е била притежание на френския аристократ граф Дьо 
Дион, участвал в създаването на колата. През 1906 г. той я продава на офицера 
от френската армия Анри Дориол, 
чието семейство задържало „Ла 
Маркиз” до 1987 г.

Следващият собственик бил 
членът на британския клуб за 
класически автомобили Тим Мур, 
който възстановил машината и я 
привел в работен режим. През 2007 
г. с „Ла Маркиз” се сдобил текса-
ският колекционер Джон О`Куин, 
който заплатил за нея 3.63 милиона 
долара. Сега автомобилът бе прода-
ден от наследниците на О`Куин, по-
чинал през 2009 г. Името на новия 
собственик се пази в тайна.

Биг Бен се накланя, 
алармираха строител-
ни инженери пред в. 
„Телеграф”. 

Символът на британската 
столица е завършен през 1858 
г. Оттогава основите му са били 
многократно разклащани от 
строително-ремонтни работи по 
метрото, както и от изграждане-
то на подземен паркинг. Часов-
никовата кула е висока 96 метра, 
има 11 етажа и 393 стъпала. 

Върхът й в момента се е от-
клонил с близо половин метър 
от перпендикуляра и това може 
да се види с просто око. Все 
пак, успокояват експертите, за 
да достигне наклона на кулата 
в Пиза, ще му трябват още цели 
4000 години. 

Докладът, удостоверяващ накланянето на „Биг Бен”, е завършен 2009 г., но 
едва сега е оповестен.

Йети се крие в 
Азаската пещера 
в Кузбас, обяви 
бившият световен 

шампион по бокс Николай 
Валуев, цитиран от „Нюзру”. 
Руският спортист лично видял 
следи от тайнствения снежен 
човек. Кузбас е област в южната 
част на Западен Сибир. „За мен 
няма никакви съмнения, там 
наистина има йети”, каза Валуев. 
Учени от Русия, САЩ, Канада, 
Монголия, Швеция, Естония и 
Китай приеха на сериозно думите му. Те се отправиха на експедиция в Кузбас. 
Антрополозите първо проведоха конференция в град Таштагол, на която диску-
тираха теориите за съществуването на снежните човеци.

Мащабна научна операция като сегашната се провежда в Русия за първи път 
от 1958 г. Според Игор Бурцев, директор на международния център по хоми-
нология, поведението на йети до голяма степен зависи от географския район. 
В Сибир снежните човеци не смеят много да се показват пред хората, докато в 
Северна Америка те често влизат в контакт с тях. Но е невъзможно да се засне-
ме йети, защото тези същества усещат видеотехниката.

Фронтменът на групата Queen Бра-
йън Мей води преговори с Лейди 
Гага, която гласят за новия вокал на 
групата, пуснаха слуха таблоидите 

на Острова. След смъртта на Фреди Меркюри 
солист на бандата беше Пол Роджърс.

Сега музикантите търсят друг певец, за да 
могат да организират турне. „Непрекъснато 
говорим за турне, но имаме малък проблем 
с певеца, меко казано. Получаваме много 
оферти да работим с други хора. Работил съм 
с Лейди Гага, тя е много творческа личност. 
Говорили сме тя да стане солист на групата. Тя 

не е само певец, пише песните си“, казва Брайън Мей.
От Queen обмислят и идеята да направят телевизионно предаване, в което да 

запишат хитове на групата с различни певци.
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Ева Лонгория с лесбо ласки в 
новия си филм

Шакира стана 
съветник на 
Обама

Риана с ново гадже

Бербатов кръсти 
дъщеричката си

’’Заличиха’’ бюста 
на канадска 
депутатка с 
фотошоп

Бившата съпруга на баскетболиста Тони Паркър - Ева 
Лонгория, привлича внимание с новия си филм Without 
Men („Без мъже”). Обаятелната „отчаяна съпруга” застава 
начело на общество без мъже с идеята, че жените могат да 
се справят в изцяло дамски свят.

Филмът представя на зрителите една друга страна на актрисата, а 
особено пленителни се целувките и ласките на хубавицата с други 
представителки на нежния пол. Предлагаме ви трейлър от най-новия 
филм на популярната актриса.

Шакира стана съвет-
ник на американ-
ския президент 
Барак Обама. 

Колумбийската певица ще съветва 
държавния глава на САЩ по въпро-
сите за повишаване на образовани-
ето на испаноезичното население в 
страната.

„Президентът Барак Обама 
обяви намерението си да назначи 
Шакира Исабел Мебарак Рипол за 
член на президентската комисия за 
повишаване образователното ниво 
на испаноезичното население”, 
се посочва в съобщение на Белия 
дом. 34-годишната носителка на 
„Грами” е известна с активната си 
благотворителна дейност. Тя беше 
и една от звездите, подкрепили 
президентската кампания на Обама 
през 2008 г.

Според последните клюки Риана е наме-
рила новата си любов. Той се казва Дъдли 
О’Шойнеси и е британски модел и бивш 
боксьор. Двамата се срещнали по време на 

снимките на последния й видеоклип We Found Love. 
Риана е с две години по-голяма от новия си любим. 
Певицата и моделът били засечени от папараци в Лон-
дон, където посетили нощния клуб Mahiki.

Запознати твърдят, че Рири сама избрала модела, 
който да участва в We Found Love, и по ирония на 
съдбата точно така открила новата си любов. „Риана 
използваше всеки удобен момент, за да бъде заедно с 
него, дори я видях да стои в скута му в една от почив-
ките на снимките”, сподели очевидец с таблоидите.

Снимки на Мадона, на които тя позира с про-
зрачно бельо, изтекоха в интернет.

Снимките, направени по време на фото-
сесия за списание „W” преди три години, по-

казват тогава 50-годишното Материално момиче без грим, с 
руса перука, черни жартиери и прозрачен сутиен в телесен 
цвят. Тя позира, седнала на кушетка. На друга снимка е 
показано голото отражение на поп дивата в огледало, до-

като сваля черната си рокля с презрамки, допълва БГНЕС. 
Снимките, които бяха пуснати в интернет, са били направе-
ни, докато Мадона се готвела за фотосесия с тогавашния си 
любим, модела Хесус Лус, в хотелска стая в Бразилия.

Ревниво пазената дъщеричка на Димитър Бербатов от-
ново лъсна по страниците на таблоидите. Двегодишната 
хубавица няма нито една ясна снимка в интернет – пове-
чето са папарашки и с лошо качество. Ето че „България 

днес” публикува серия от фотоси на „детето чудо”, снимани по 
време на кръщенето.

Оказа се, че Димитър Бербатов тайно е кръстил дъщеря си в 
храма „Св. Пантелеймон” в изключително тесен кръг. Берба пази 
от хорските очи както дъщеря си, така и цялото семейство. Той е 
изключително загрижен за сигурността им, особено след заплахи-
те срещу майка му Маргарита Бербатова. Марго получи закани за 
похищение в интернет, които обаче бързо бяха разконспирирани 
от полицията. Задържан бе благоевградчанинът Петър Андонов, 
който публично се извини на семейство Бербатови.

Не случайно къщата, която Берба в момента си строи в Бояна, 
ще бъде цялата опасана в камери и ще има отделно КПП.

Никой не е застрахован от 
намесата на фотошоп, дори 
депутатите.

Канадската народна 
представителка Ратика Сицабаесан е 
последната жертва на компютърната 
програма. На официалния уебсайт на 
канадския парламент първоначално 
била качена снимка на Ратика, на която 
се виждала горната част от бюста й. 
След време обаче същият фотос бил 
заменен от такъв, на който бюстът на 
29-годишната депутатка е намален, а 
части от него са заличени.

Не става ясно кой е поискал подмяна-
та, но резултатът определено изглежда 
малко странно и неестествено.

ГОЛИ СНИМКИ на 
Мадона изтекоха 
в интернет
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Студентка правила 
СЕКС С ИЗВЪНЗЕМНО

Аштън Къчър си 
направи секс парти

Българин спечели 1 
млн. лири от лотария

Българска красавица 
блести в Esquire

Близки срещи от третия 
вид е преживяла 24-го-
дишната английска 
студентка Пати, разказва 

тя пред британски таблоиди. Моми-
чето е имало шанса не просто да се 
срещне с извънземни, а дори и да 
има сексуален контакт с тях. Спо-
ред разказа й тя била отвлечена от 
извънземни, докато спи в студент-
ското си общежитие, и въпреки че крещяла за помощ, колкото й глас държи, двете 
й съквартирантки не я чули. Междупланетните изследователи я качили на косми-
ческия си кораб и започнали да я „изследват”, каквото и да значи това.

„Качиха ме на кораба и ме изследваха, а след това единият от тях ме принуди да 
му правя френска любов. Членът му приличаше на ряпа, беше безцветен и мири-
шеше странно. Не знаех какво трябва да правя и използвах езика си. Човекоподоб-
ното същество се изкефи максимално. Сигурно заради старанието ми се смилиха и 
ме върнаха обратно”, напълно сериозно разказва Пати.

Сега тя чака с нетърпение нов контакт с пришълците, за да изпробва и техните 
извънземни сексуални техники.

Амери-
кан-
ското 
списа-

ние Star публику-
ва на страниците 
си ексклузивни 
снимки от секс 
парти на Аштън 
Къчър. Говори 
се, че снимките 
е продала лично 
екслюбовницата 
на актьора Сара Лий. А освен тях блондинката публикувала в социалните 
мрежи и други пикантни фотоси от подобни купони. На кадрите Къчър се 
вижда да купонясва едновременно с четири момичета, а други мъже не се 
забелязват.

Силвия Димитро-
ва е поредният 
български модел, 
който благодаре-

ние на тялото и таланта си 
успява да стане популярна на 
подиума в чужбина. Още през 
2010 тя  става известна, след 
като  заснема предизвика-
телна сесия за италианското 
списание “Фокс уомо”.  Пред 
изданието българката разкри-
ва, че е страшно критична към 
себе си, което й помага в рабо-
тата. Малко по-късно същата 
година Силвия се появява  в 
целия си блясък в рекламна 
кампания на английската мар-
ка за бельо Agent Provocateur.

Секси, еротична и убийстве-
но гореща, сесията бе дело на 
новозеландеца Гавин О’Нийл, 
който снима за издания като 
Max, Vanity Fair, GQ, Marie Claire 
и др.

Най-новата фотосесия на хубавицата е за чешкото издание на мъжкото 
списание Esquire, пишат от lifestyle.bg, с което тя отново доказа, че нашето е 
най-хубаво.

Красотата на Силвия не остава незабелязана, защото тя се е снимала за ня-
кои от най големите модни агенции - AMT Models, Metropolitan Models - Париж, 
FM Agency - Лондон, Flash Model Management - Истанбул.

Силвия вече е дефилирала за големи марки като “Роберто Кавали”, “Армани” 
и “Калвин Клайн”. Тя живее в Милано, а медиите на Апенините вече са я обяви-
ли за секссимвол.

43-годишният 
Георги Трай-
ков спечели 1 
млн. британ-

ски лири от лотари-
ята „Евромилиони”. 
Късметлията живее 
във Великобритания 
от 15 години, има 
12-годишна дъще-
ря и работи като 
мениджър в частна 
лондонска болница. 
Щастливецът купил печелившия билет на 6 септември, пише БГНЕС. 
Преди да замине за постоянно на Острова, Георги е бил в българския нацио-
нален отбор по парашутизъм.

Затова и решил да отпразнува печалбата си от лотарията със скок, но с 
печелившия билет в джоба. „Сред парашутистите има традиция всеки, който 
направи стотния си скок, да почерпи останалите. Аз пък реших, че да скочиш 
с един милион в джоба, би си струвало една бира!”, обяснява българинът. 
Трайков обаче замалко щял да изпусне голямата печалба, защото обикновено 
играел само в тиражи, в които джакпотът надвишава 70 милиона лири. Преди 
месец българинът си купил билет от „Риджънт стрийт” в Лондон. След това 
пуснал още няколко билета, преди да се сети да провери вече купения. Тогава 
разбрал, че е спечели 1 милион лири.
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САЩ с най-много обрязани мъже в света

ЛЮБОМИРА КРИВУЛЕВА
lubomira@bg-voice.com

Около 60% от мъжете 
в Америка минават 

през интервенцията

Закон спря забрана на 
ритуала в Калифорния

За радост или не на жените, 
но в Калифорния и в бъде-
ще ще има все нови и нови 
обрязани мъже. Така реши 
губернаторът на щата Дже-
ри Браун, който подписа 

миналата неделя закон с много странно 
име. За разлика от други нормативни до-
кументи това не е закон „за”, а „против”. 
И по-точно против исканата от някои 
местни управи забрана за обрязването 

на момченца.  Новият документ влезе 
в сила моментално и важи за всички 
общини и окръзи в щата. 

Законът потуши разпалените желания 
на активисти от Сан Франциско да се 
забрани широко практикуваната в САЩ 
интервенция, а изпълнението й да се на-
казва със затвор и $1000 глоба. Мотивът 
за петицията им бе, че процедурата на-
рушава гражданските права и свободи 
на децата от мъжки пол. От друга страна, 
наблюдатели отбелязаха, че забраната 
на обрязването пък ще лиши мюсюлма-

ните и евреите в страната от религиоз-
ното им право да се подлагат на ритуала. 

Искания за забрана на обрязването 
бяха направени в Санта Моника и запа-
ден Лос Анджелис, но малко преди под-
писването на новия щатски закон бяха 
оттеглени с мотива, че са антисемитски.

Нива
Като цяло за САЩ Калифорния е 

щат със сравнително нисък процент 

на обрязани мъже – не повече от 25%. 
Една от причините за това се смята 
латино населението, което поначало не 
практикува ритуала. Подобни равни-
ща се наблюдават из цялото Западно 
крайбрежие. Най-силно процедурата е 
застъпена в средните и североизточните 
щати (най-силно изразено в Уисконсин, 
Мичиган, Западна Вирджиния, Кентъки, 
Охайо, Небраска и др.), и то предимно 
сред населението от бялата раса, в това 
число мюсюлмани и евреи. За послед-
ните 15 години обаче се наблюдава спад 

в обрязването на национално равнище 
с около 8%, а за периода 1965 - 2008 г. 
обрязаните регресират от 85 на 57%.

Бумът
Интервенцията в САЩ – по хигие-

нични, медицински или религиозни 
причини, се практикува от края на XIX 
век, като в началото едва 30% от мъжете 
са били обрязани. Числата се проме-
нят драстично през XX век. Възход на 
процедурата се отбелязва през 50-те, 
60-те и 70-те години – по време на така 
наречения бейби бум и малко след него, 
като през последните 3 десетилетия 
процентът регистрира спад. Въпреки 
намаляващите случаи на процедурата 
САЩ е страната с най-много обрязани 
(по нерелигиозни причини) мъже в 
света. Единственият конкурент е Индо-
незия, където обрязването е религиозен 
ритуал. По приблизителни изчисления 
в азиатската страна има с около 10 млн. 
повече обрязани мъже,  отколкото в 
САЩ (90 млн.). 

Смята се, че интервенцията в Америка 
е станала популярна по хигиенични при-
чини, но никога не е била задължителна.

По света
Началото на обрязването се крие ня-

къде в Древен Египет, където ритуалът е 
използван като религиозна саможертва. 
Сред светските страни за първи път 
обрязването е въведено във Велико-
британия в края на XIX век като мярка 

срещу мастурбирането. Интервенцията 
преминава много бързо през окена, като 
днес в САЩ и Канада тя се практикува в 
пъти повече от Обединеното кралство. 

Според числата на Световната здрав-
на организация (СЗО) 30% от мъжете по 
света са обрязани. Това прави около 1 

млрд. души, 70% от които са мюсюлмани 
и евреи. Останалите са жители предим-
но на англосаксонския свят. Изключение 
правят Индия, където обрязването е 
непопулярно, и Южна Корея, където над 
80% от мъжкото население се подлагат 
на процедурата. 

Почти непокътната за ритуала е Южна 
Америка, следвана от Европа, където 
процентът на обрязаните е по-малък от 
20. На Стария континент  сюнетът най-
много се практикува в някои страни от 
бивша Югославия, Албания и Турция. В 
България обрязването е популярно сред 
по-малко от 20% от мъжете, и то предим-
но по религиозни съображения. 

За и против
Въпреки че обрязването се практи-

кува сред 1 млрд. жители, все още не е  
постигнат консенсус дали то е полезно 
или вредно, етично или неетично. 

Медиците все още спорят дали има 
здравна полза от обрязването. Според 
статистиката усложнение вследствие на 
процедурата могат да се появяват в до 
50% от случаите. Много рядко са доку-
ментирани случаи, при които се стига до 
ампутация или смърт. 

Ритуалът в светските страни пък 
поражда етична дилема, тъй като се 
извършва на бебета без упойка. Някои 
правозащитни организации смятат, че 
това е действие, с което се нарушават 
правата и свободите на представителите 
на силния пол сами да избират дали да 

премахват част от тялото си.
Зависимо или независимо от дебати-

те прогнозите за света са, че до 2050 г. 
обрязването на бебета ще намалее от 
40% днес до 10%, а вече претърпелите 
интервенцията мъже ще са с 25% по-
малко.

Майка протестира срещу обрязването в Сакраменто, Калифорния.

Карта на обрязаните по щати в САЩ.

Ритуалът датира от Древен Египет.

Карта на обрязаните по страни в света според СЗО.



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




