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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

18-24 октомври 2011, брой 35, година I

В БРОЯ

„Окупирай Уолстрийт” разтърси политиката,
но дали ще се превърне във фактор? » на 18-19

АзИс:

» на 12-13

Стихия помете половин 
България

Виктор Бут се изправи пред съда в 
Ню Йорк за продажбата на българско 
оръжие » на 6

847.296.4646

» на 8

Есента на американското 
недоволство

» на 4-5

56
страници

НОВиНАРСкиЯт
ЛиДЕР

Дребни тарикати ли са 
BG емигрантите  
в САЩ? » на 28-29
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В неделя българите избираме кой да бъде държавен 
глава. Макар и на пръв поглед да изглежда, че тази 
институция няма реална власт, това съвсем не е така. 
Само се замислете – предишното правителство (на 
тройната коалиция ДПС, БСП и НДСВ) беше измис-
лено от сегашния президент. Първанов е и автор на 
инициативи като Българската Коледа и много често 
успява да задава тона в дебата между институциите и 
да налага дневен ред. Президентът има право на вето 
върху законите и е лицето на страната ни по света. По 
протокол американският президент ще се срещне с 
него (или нея) и евентуално след това с премиера. Ето 
защо е важно да изберем правилния човек.

През последните години партиите нарочно създадо-
ха усащане, че това е празна институция,  за да откажат 
повечето от нас да отидат до урните. От силен прези-
дент и силна институция полза имат само българските 
граждани, а не политиците. Президентът може да бъде 
силен глас на коректив. Спомнете си как в началото 
на демокрацията Желю Желев проведе една прескон-
ференция, станала известна като „Боянските ливади” и 
това доведе до оставката на правителството на Филип 
Димитров (също от СДС).  Ето такава мощ всъщност 
има президентът в България – да създава и сваля 
правителства. Не е случайно, че политиците искат 
слаб, послушен и марионетен държавен глава. Това си 
личи и от начина, по който се прави кампанията тази 
година.

Управляващата партия ГЕРБ извади кандидат месец 
преди изборите. А малко преди това Росен Плевнели-
ев обясняваше по медиите как иска да строи магис-
трали и в никакъв случай не ще да става президент. Но 
господарят Борисов го назначи в тази надпревара.

В БСП наложиха по същия партиен начин на актьора 
Стефан Данаилов да стане вице на Ивайло Калфин, за 
да ентисиазира твърдото червено ядро, а и доста от 
нерешилите си избиратели. Но и той само месец преди 
това обясни, че не иска да става президент, но извед-

нъж реши, че вице му приляга.
Цялата кампания се проведе набързо, без ясни пос-

лания, с един-единствен дебат – по bTV (плюс някакви 
появи по ТВ7 и Нова ТВ, които не бяха точно дебати). 
Не е нужно да ви казвам, че година преди президент-
ските избори в САЩ кандидатите на републиканците 
вече имат няколко дебата зад гърба си (последния от 
вторник) и резултатите от тях промениха много пози-
циите на претендентите.

В нашата си президентска надпревара обаче сме 
лишени от възможността да чуем смислени идеи и 
предложения за бъдещето на страната. Тук противоре-
чията между кандидатите изглеждат като дребни заяж-
дания, кампаниите им като безсмислено упражнение 
по залесяване на борчета с млади партийни членове и 
гостувания по сутрешните блокове на телевизиите.

Същите тези политици дадоха всичко от себе си в 
новия изборен кодекс да направят гласуването извън 
страната изключително трудно и това даде резултат 
– рекордно малко скеции ще има в чужбина. С едно 
изключение – Турция. 

Ето защо е изключително важно да объркаме 
сметките на тези във властта или пък ламтящи за нея. 
В неделя, 23 октомври, може да им поднесем най-голя-
мата изненада като отидем и пуснем своята бюлетина. 
За една от онези 18 кандидат президентски двойки, 
които най ни допада (виж на стр. 16-17).

В печатното издание и в сайта на BG VOICE ви пред-
лагаме пълна информация за кандидатите, техните 
идеи и думи. Очакваме и вашите мнения за изборите, 
снимки и видео от неделя на newsroom@bg-voice.com.

В следващите 56 изцяло цветни страници сме съ-
брали много интересни, любопитни и полезни теми от 
седмицата. Сигурен съм, че ще намерите вашата.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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това е твоят глас. 
използвай го!

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 
Невена Георгиева | Христофор Караджов | Симеон Гаспа-
ров | Ваня Ефтимова | Велина Лазарова
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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

АБОНиРАЙ СЕ ЗА BG VOICE - НА СтР. 55

http://www.bg-voice.com
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Стихия помете половин България
Октомврийски сняг предизвика спиране на тока, блокирани автобуси и 
влакове, дори един загинал

България бе потопена за 
два дни в понеделник и 
вторник в невиждани за 
октомври ураган, дъжд и 
сняг и както обикновено 
това завари спасителни-

те служби неподготвени, констатираха 
медиите в страната. Мъж почина от 
измръзване край пограничното село 
Лисово, Свиленградско. Стотици сели-
ща от централната и източната част на 
страната останаха без ток, възрастни 

хора и деца с мъка бяха евакуирани. 
Шест области от страната изпаднаха в 
кризисна ситуация. Линейки с тежко бо-
лни и родилки едва си проправяха път 
през снежни преспи и паднали дървета. 
Във Варна и Бургас снежинките бяха 
рехави, но 24-часов дъжд потопи градо-
вете и те преживяха истински апока-
липсис. Влакове блокираха, автобуси 
отмениха междуградските си курсове.

16 души имаха късмет да се измъкнат 
живи от стихията край свиленградското 

село Градец. Те обикаляли гората, за да 
секат дърва. Сред тях е имало 7 деца.

Снегът обаче ги 
изненадал

и затрупал, без да им остави шанс за 
спасение. След намесата на полиция-
та, пожарната, „Гражданска защита” и 
пътното управление бедстващите били 
извадени от снега, но възрастен мъж 
изпаднал в тежко състояние и починал 

в линейката на път за свиленградската 
болница.

90 ученици от V до ХII клас и родите-
лите им преживяха истински ужас по 
пътя от Бургас за Елена. Малчуганите 
заседнаха в автобуси на около 30 ки-
лометра преди старопланинския град. 
Няколко часа те стояха откъснати от 
света, тъй като районът е без телефон-
но покритие. Тъкмо когато рейсовете 
успели да прегазят снега, се оказало, че 
не могат да продължат заради падна-

Синоптиците обявиха код жълто за понеделник и вторник, което означава 
бурни дъждове и снеговалежи

Близо 200 дървета бяха изкоренени или пречупени по време на 
урагана в Сливен

За две денонощия във Варна се изляха близо 160 л/кв.м дъжд, което 
се равнява на трикратната месечна норма валежи за октомври

http://www.bg-voice.com
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ли клони. Шофьорите първоначално 
трябвало да минат през Гурково, но 
пътят бил препречен от аварирали ти-
рове и предпочели заснеженото шосе 
през Котел. Друг автобус, пътуващ от 
Сливен за Бяла, закъса с 32-ма пътници. 
Проходите Шипка и Хаинбоаз затвори-
ха, но и през останалите на практика 
не можеше да се преминава. Десетки 
автомобили с деца в тях

затънаха в 
преспите

или паднали дървета им препречва-
ха пътя. Семейство бедства 24 часа в 
Сливенския Балкан без храна, вода, а 
накрая свърши и горивото на автомо-
била. През нощта от проходите са били 
изтеглени 8 автобуса и над 20 микро-
буса.

За транспортния хаос допринесоха 
и спрените влакове по 7 линии в Стара 

планина и Източна България. Стотина 
души нощуваха в Радунци и Плачковци 
заради затворената връзка Горна Оря-
ховица - Дъбово. Не 
стана обаче ясно дали 
БДЖ ще ги компенсира 
заради закъснението, 
студа и нервите. Към 
обед в понеделник 650 
селища от Централна и 
Източна България бяха 
без електричество. Във 
Варна дърво се стова-
ри върху работник на 
фирма, която отвод-
нява шахтите в града. 
Мъжът е със счупени 
ребра. Виелицата 
прекърши десетки 
дървета, те затиснаха 
автомобили или изпо-
чупиха прозорци на 
домове. Целият център 

на Варна бе под вода, която в най-ни-
ските райони достигаше метър. Свето-
фари спряха, регулировчиците бяха кът, 

мътни води шуртяха из улиците, а като 
се оттеглиха, зейнаха огромни дупки 
в асфалта. Дори в такава ситуация 

обаче кандидатите в 
предстоящите избори 
използваха случая, за 
да напомнят за себе си. 
Конкуренти на сегаш-
ния варненски кмет 
Кирил Йорданов, който 
кандидатства за чет-
върти мандат, го при-
зоваха да се оттегли от 
надпреварата, защото 
бил безсилен да се 
справи със стихията. 
Той обаче се оправда, 
че дърветата в града 
са много стари, течала 
програма за подмяната 
им и трябвало да се 
„даде шанс на новата 
растителност”.

Силната буря прекърши като клечки електрически стълбове край Елхово Акцията по спасяването на хора, закъсали с автомобили в снега на пътя за котел. 20 часа изкараха Манол 
Митев, съпругата му и техният син в автомобил в района на Стара река в Сливенския Балкан

Бурният вятър и мокрият сняг повалиха много клони и дървета във Велико търново
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Когато процесът срещу 
Виктор Бут в Ню Йорк 
навлезе в истинската 
си фаза през следващи-
те седмици, името на 
България със сигур-

ност ще се споменава често. Руснакът, 
известен като „търговеца на смърт” и 
с предполагано лично богатство над 
$6 млрд., е изправен пред федералния 
съд в Долен Манхатън по обвинение за 
опит за продажба на оръжия на агенти 
под прикритие на DEA (Управлението за 
борба с наркотици). Освен че в кон-
кретния случай смъртоносната стока 
е с български произход, през двете си 
десетилетия активна кариера Бут често 
има и бизнес взаимоотношения в Бъл-
гария и дори по едно време регистрира 
три фирми в София.  

Виктор Бут бе заловен през 2008 г. в 
Тайланд в резултат на дългогодишна 
операция на DEA. Агенцията пое слу-
чая, тъй като търговията на Бут често 
е финансирана с наркопари. Около 
екстрадицията му от Тайланд се разрази 
дипломатическа война между Русия и 
САЩ. Освен че Бут е руски гражданин, 
съдебното дело срещу него в Америка 
има потенциала да разкрие връзките му 
с политико-военните елити в Москва. 
Без съмнение империята му е действа-
ла с благословията им. 

„Сто ракети земя-
въздух, 20 хил. автома-
та, 20 хил. гранати, 740 
минoхвъргачки, 350 
снайперски винтовки, 
10 млн. патрона и пет 
тона C-4 експлозиви. 
Виктор Бут възнаме-
ряваше да предостави 
това на терористична 
организация, за която 
той вярваше, че ще 
убива американци”, 
така прокурорът 
Брендън Макгуайър 
откри процеса срещу 
руснака. В следващите 
дни федералната прокуратура в Долен 
Манхатън ще продължи да представя 
доказателствата си, а ако обвинени-
ето бъде доказано, 44-годишният Бут 
ще прекара остатъка от живота си в 
затвора. 

Бившият офицер от съветските ВВС е 
сочен от ред организации, борещи се 
срещу трафика на оръжия, като 

най-големия 
“търговец на 

смърт” в света
Малко преди края на студената война 

той е изпратен като военен съветник в 
Африка, опит, който след разпадането 
на СССР се оказва особено полезен. Бут 
напуска Червената армия, за да започне 
собствен бизнес, като наема оказалите 
се ненужни военни самолети на Вар-
шавския договор. Според защитата на 
Бут авиофлотата му превозва легални 
стоки, но понеже крайните дестинации 
са все в кризисни райони, той бива 

нарочен за трафикант на нелегално 
оръжие. Докладите на ООН обаче сочат, 
че руснакът масово пренася няко-
гашните арсенали на соцлагера към 
Ангола, Сиера Леоне, Либерия, Конго, 
Афганистан и т.н. Междувременно име-
то на Бут става толкова легендарно, че 
за него се пишат ред книги, а през 2005 
г. дори излиза филмът “Господарят на 
войната” (Lord of War) с Никълъс Кейдж 
в главната роля. 

В бизнеса на Виктор Бут за дълго 
време България е една от основните 
бази. През 90-те той редовно посещава 
страната. Когато през 2003 г. вестник 
„Комсомолска правда“ иска да знае 
дали бизнесменът е изнесъл 20 хил. 
български мини, Бут отговаря: 

„Нима е 
престъпление 

да се ходи в 
България?” 

Връзките на „търговеца 
на смърт” със страната 
обаче са повод за много 
проблеми за родните 
дипломати. Така например 
през 2000 г. ООН публикува 
доклад, твърдящ, че между 
1996 и 1998 г. Бут е изнесъл 
огромното количество бъл-
гарски оръжия с подпра-
вени документи за краен 
потребител. Официално 
родните производители 
бяха оневинени, че не са 
разпознали фалшифика-
цията, но скандалът отекна 
силно. През 2005 г. САЩ 

поискаха замразяването на банковите 
сметки по света на трийсет фирми на 
Бут и три от тях се оказаха с българска 
регистрация.   

През 2007 агентите на DEA се свърз-
ват с бизнесмена и негов партньор 
Андрю Смулян, като се представят за 
купувачи на оръжия за колумбийската 
партизанска организация FARC. През 
2008 г. на една от срещите Смулян 
обещава, че част от оръжията вече са 
готови и чакат в България. В записаните 
от DEA разговори агентите обясняват 
на Бут, че възнамеряват да обстрелват 
с ракетите земя-въздух американските 
летци, подпомагащи колумбийската ар-
мия. Неговото обяснение, че няма нищо 
против, е едно от основните доказател-
ства на прокуратурата. 

От своя страна защитата на Бут също 
има няколко потенциални коза. Така 
например някогашните му връзки с 
талибаните са преглътнати от Вашинг-
тон, когато той започва да снабдява 
Северния съюз, американски съюзник 
през 2001 г.

Ваня ЕфтимоВа
vania@bg-voice.com

Виктор Бут се изправи пред съда в Ню Йорк 
за продажбата на 
българско оръжие
Процесът срещу прословутия „търговец на 
смърт” може да разкрие ред неприятни тайни 
на световната оръжейна индустрия

http://www.bg-voice.com
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Партиите не намериха свои 
хора за изборите в САЩ

Политическите партии 
не успяха да намерят 
свои хора, които да 
защитават техните 
интереси в избира-
телните комисии в 

Съединените щати на предстоящите в 
неделя избори за президент и вицепре-

зидент. 
С решение в последния момент - от 

вторник, 18 октомври, ЦИК подмени 
първоначалните съставите във всич-
ките 14 комисии в Америка. Според 
официалното решение от София новите 
имена са съгласувани и по предложе-
ния на партиите. Истината обаче е дру-
га. Партиите на са успели да намерят 
достатъчно свои хора, които да станат 
членове на комисиите тук. Затова се е 

наложило в последния момент консу-
лите да предлагат имена на имигранти, 
които да запълнят бройките.

В предишни години посланиците 
назначаваха хората в избирателни-
те комсии в чужбина. Тази година с 
промените в избирателния кодекс това 
задължение се пада на ЦИК в София 
след консултации с политическите 
лидери. Първоначалното решение на 
ЦИК за комисиите включваше партийни 
имена, които бяха неизвестни за консу-
лите и общностите, но преди дни били 
изтеглени и дипломатите е трябвало 
да запълнят дупките. По закон, ако 5 
дни преди деня на изборите партиите 
нямат свои предложения за членове на 
комисиите, министърът на външните 
работи трябва да предложи хора, които 
да попълнят състава им. В някои от 14-
те комисии в САЩ все пак има хора на 
паратиите, но това е рядкост.

Единствено секретарите на комисии-
те ще са представители на българските 
дипломатически служби, които ще 
следят за организацията на гласуването 
и осигуряването на нужната докумен-
тация.

В Чикаго много от членовете на коми-
сиите са автори в българските вестни-
ци, адвокати, директори на училища и 
други общественици. Пълният списък 
с членовете на избирателните комисии 

може да намерите на www.BG-VOICE.
com

Междувременно, бюлетините, с 
които ще се гласува в САЩ, вече са 
пристигнали чрез доставка по DHL. Тук 
ще може да избираме само президент 
и вицепрезидент измежду 18 двойки.  

Кои са те може да видите на страници 
16-17, а на www.BG-VOIE.com може да 
намерите интервюта с водещите трима 
кандидати, както и последните новини 
за предстоящия вот.

В България хората ще избират също 
кметове и общински съветници.

иЗБОРНиЯт ЛиДЕР
В изборния ден новинарският лидер BG VOICE ще има най-големия 

екип с репортери в САЩ, канада и България. На специалния ни 
сайт за изборите ПРЕДиЗБОРНА ЦЕНтРАЛА 2011 ще ви предложим 

последната информация, снимки и видео. Резултатите и репортажи 
от деня ще може да прочетете и в печатното ни издание. Вашите 

снимки, видео, сигнали и информация за протичането на изборния 
ден в Северна Америка очакваме на newsroom@bg-voice.com.

избирателната комисия в Атланта преброява бюлетините на парламентарните избори през 2009 г.

СДС поиска оставката на Цик, обвинявайки членовете й в 
пристрастие. Според председателя на СДС Мартин Димитров, 
изборната администрация е извършила нарушение, защото от-
казала да регистрира кандидатите на Синята коалиция в Пле-
вен. СДС заведе дело срещу отказа в Административния съд. 
Документът от решението на Цик, с което се отказва регистра-
ция, съществувал в два различни варианта, твърди Димитров. 
Единият бил пратен като доказателство в съда и в него датата 
била 28.08, а в другия, с който сините разполагат пък пишело 
24.08. “Много неща сме виждали за последните 20 години, но 
аз за първи път виждам Цик да издаде два документа, които 
би трябвало да са с еднакво съдържание, но не са”, каза лиде-
рът на СДС и поиска оставка на комисията. Според него оче-
видно тези хора изпълняват поръчки.

сДс поиска оставка на ЦИК

М
ар

ти
н 

Ди
ми

тр
ов

ясЕн ДаракоВ
yasen@bg-voice.com

http://www.magicautoinc.com
http://www.bg-voice.com
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Британци и поляци си поделиха 
български остров
След като кризата намали цените, чужденци започнаха да наддават за парче суша до Видин

Островите също постра-
даха от кризата. Не 
като територия, а като 
цена. България има 
малко острови, а един 
от тях се превърна в 

притегателна територия за чужденци. 
Островчето се намира на 50 метра от 
брега на река Дунав, между Видин и 
с. Симеоново. При суша той се слива 
с брега и образува полуостров, но 
вдигне ли се нивото на реката, водата 
го обгражда отвсякъде. То е образувано 
основно от наноси, което поставя под 
съмнение съществуването му в бъдеще. 
Това е така, понеже наносните остров-

чета по Дунав се появяват, изчезват 
или се изместват с времето. Та този 
български т.нар. остров в момента се 
оферира и цената му е намалена с 25%, 
твърдят брокери на недвижима соб-
ственост. Тези земи остават между вода, 
когато се вдигне нивото на Дунав.

Парцели от „острова” са частна 

собственост от 2007- 2008 г. – негови 
стопани са поляци и британци, съоб-
щава Полина Стойкова, оперативен ди-
ректор във фирма за недвижими имоти, 
цитирана от БТА. Теренът е подходящ за 
развитие на туризъм след промяна на 
статута на земята, за ваканционен имот 
или за база за развиване на бизнес. 

На този етап покупките са правени 
предимно за инвестиция, с очакване 
цената на земите да расте и евентуално 
парцелите отново да бъдат препрода-
дени, каза Стойкова.

Покупко-продажбите на острови са 
далеч по-характерен бизнес за съседна 
Гърция. През последните месеци зара-

ди разрастващата се 
криза там и намале-
нието на цените на 
имотите има отново 
възвръщане на ин-
тереса на заможни 
купувачи към гръц-
ките острови. Към 
момента обаче той 
е далеч от равнища-
та през знаковата 
2008 г.

За Гърция намале-
нието в цените на-
последък е 10-15%, 
защото местните 
продавачи все още 

могат да си позволят да изчакват и не 
са склонни да продават на безценица и 
драстично да намалят цената.

При покупката на остров в Гърция 
бъдещият собственик ще бъде владе-
тел само на частен парцел там, защото 
останалата част от острова е държавна 
територия. Практически обаче собстве-

България на път да 
остане без влакове
Немската компания 

“Сименс” възнаме-
рява да си прибере 
обратно единстве-

ните нови и прилични влакови 
мотриси, които България не 
може да изплати, съобщиха 
медиите. Лично вицепреми-
ерът и финансов министър 
Симеон Дянков се зае да 
моли германския си колега 
Волфганг Шойбле за отсрочка. 
България купи на лизинг 50 
мотриси “Дезиро” на “Сименс” 
и ги пусна като пътнически 
влакове из цялата страна. Така в страната интересът към пътуване в пътни-
чески влак отново бе възстановен – в немските мотриси тоалетните са като 
в четиризвезден хотел, а парното работи непрекъснато. Миналата седмица 
стана ясно, че БДЖ не е в състояние да погасява редовно заема за купуването 
на тези мотриси, изтеглен през 2005 г. от немската банка KfW.

„Мисля, че няма да ги връщаме засега. Просто ще трябва колегите от KfW 
да изчакат, докато стабилизираме дружеството и започнем поне лихвите да 
плащаме”, обяви Дянков. До началото на 2014 г. БДЖ не планира покупка на 
нови вагони.

никът разполага с цялото пространство 
за разходки и уединение, защото едва 
ли върху държавна територия ще бъде 
решено да се застроява. При покупка на 
островите е добре да се провери дали 
там има изградена инфраструктура - 

ток, питейна вода, какъв е достъпът до 
него, близостта до медицинска помощ. 
Не е за пренебрегване и въпросът на 
колко метра над морското равнище 
се издига островът заради глобалното 
затопляне, съветват брокерите.

http://www.bg-voice.com
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Рекорден брой депортирани
Близо 400 000 нелегални имигранти са 
били изпратени обратно в родината си за 
фискалната 2011 г.

ясЕн ДаракоВ
yasen@bg-voice.com

Имиграционните власти са депортирали 
рекорден брой нелегални имигранти 
за фискалната 2011 г., която приключи в 
края на септември. Близо 400 000  души 
са били върнаати обратно в родината 
си, обяви във вторник директорът на 

U.S. Immigration and Customs Enforcement (USCIS) Джон 
Мортън. Това е най-високото число в историята на аген-
цията.

Данните показват „фокуса на администрацията да 
отстранява лица, които са в приоритетни групи”, като 
престъпници и такива, които заплашват националната 
сигурност, обяви агенцията в прессъобщение.

Пред август администрацията на Барак Обама обяви, 
че спира депортирането на нелегални имигранти без 
криминално досие, а около 300 000 дела за процедура за 
премахване ще бъдат преразгледани.

За фискалната 2011 г. са били върнати обратно 396 906 
души без документи. От тях 216 698 (около 55%) са с влез-
ли присъди за углавни или по-дребни престъпления. Това 
е с около 89% повече от депортираните престъпници 

http://www.bg-voice.com
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преди три години според статистиката на USCIS.
В списъка на депортираните са 1119 души с при-

съди за убийство, 5848 души, извършили сексуални 
престъпления, 44 653 осъдени за наркотици и 35 927, 
които са били заловени да карат пияни. 

Процентът на депортираните престъпници е по-ви-
сок за определени региони. За сектора, който покрива 

Хюстън, Бюмонт и Корпус Кристи в щата Тексас, около 
74% от 20 450-те отстранени души са били хора с 
криминално досие.

„Умното и ефикасно прилагане на имиграционни-
те закони се получава, когато има ясни приоритети. 
Числата за 2011 г. доказват, че агенцията има прогрес 
с депортирането на повече осъдени престъпници, 

хора, които скоро са влезли нелегално, и бегълци”, 
заяви шефът на USCIS Джон Мортън.  

Според статистиката на агенцията 90% от депорти-
раните попадат в приоритетните категории и повече 
от 2/3 от отстранените през 2011 г. са или наскоро 
пресекли границата, или хора с предишни имигра-
ционни нарушения.

Нов закон спира задължителното използване на системата за проверка 
на имиграционен статус e-Verify за частните фирми в Калифорния. 

В момента много от градовете в щата имат наредби, които задължа-
ват работодателите да ползват федералната онлайн система за проверка. От 
години противниците на нелегалната имиграция настояват за тези проверки, но 
с новия закон техните усилия сега се оказват напразни.

Противниците на идеята настояват, че онлайн системата все още не е доста-
тъчно надежна и често дава грешки, което затруднява бизнесите и хората, които 
търсят работа. Ето защо, според тях, система, която не е перфектна, не трябва да 
бъде задължителна.

Федерален съд  блокира части 
от най-суровия антиимигра-
ционен закон в страната – 

този в Алабама.
Съдът спря текстовете след искане 

на правосъдното министерство, под-
крепено от правозащитни организа-
ции, които настояваха драконовите 
мерки да не бъдат прилагани докато 
други съдилища не се произнесат по 
въпроса дали законът е конституцио-
нен.

16-страничното решение на съда 
дава частична победа и на двете стра-
ни по делото.

Администрацията на Обама твърди, 
че щатите нямат право на собствена 
политика по отношение на имигра-
ционните и външнополитическите 
въпроси, което е приоритет на феде-
ралната власт.

Законът в Алабама, известен като 
НВ 56 предвижда щатските и мест-
ни власти да проверяват статуса на 
учениците в обществените училища, 
както и да задържат нелегални ими-
гранти без гаранция. НВ 56 превръща 
в престъпление всякакъв вид бизнес 

на хора без документи със щатските 
власти, включително и изваждането 
на шофьорска  книжка.

Сред спрените от съда текстове на 
закона са задължението да се проверя 
статуса на учениците и превръщането 
в престъпление за имигрантите, които 
не носят специална лична карта.

Но съдът остави възможността 
полицията да проверява статуса на 
всеки, който е бил спрян или арес-
туван в рамките на закона, както и 
превръщането в престъпление на 
всякакви „бизнес транзакции” между 
нелегалните и щатските власти, вклю-
чително и издаването на шофьорска 
книжка или бизнес лиценз.

Съдът блокира части от анти-
имиграционния закон в Алабама

Закон спира задължителния 
e-Verify в калифорния



,,Тази седмица тортата, която ви представяме, е 
шоколадова торта с малини. За любителите на фини 
шоколадови вкусове в съчетание с малинов вкус 
това е подходящата торта. Шоколадови блатове със 
силно изразен шоколадов вкус, който е допълнен с 
двоен шоколадов крем, приготвен от комбинация 
между натурален и млечен шоколад в съчетание с 
пресни малини. Тортата е покрита с лека шоколадова 
сметана, върху която е сложен шоколадов ганаш. Тя е 

невероятно шоколадова. 
На вкус се доближава до 

австрийската торта „Сахер” 
и наподобява торта „Гараш”, 
но ако се чудите коя от две-
те e по-добра - казвам ви, 
това е тортата! 
Препоръчвам я горещо 
на всички шокохолици и 
любители на пресните чер-
вени плодове, ще останат 
безкрайно очаровани. 
Ако някой ме попита коя 
ти е любимата торта, ще му 

кажа, че това е последната, която съм опитала. 
Ако имате празник или просто искате да подслади-

те живота си, заповядайте и си изберете от нашите 
вкусни и незабравими торти и с помощта на нашите 
специалисти можем да изработим торта по ваша 
идея...  само в CITY FRESH MARKET.

истинско удоволствие за сетивата. Сочна и с дъх на малини

станислаВа сотироВа

http://www.cityfreshmarket.com
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калфин и кунева са 
отличници, поне в тв дебатите
Макар че bTV реши да не публикува резултатите 
от зрителския вот, аудиторията признава, че 
Плевнелиев не се е справил

Почти всички социо-
логически агенции в 
България предричат 
лесна победа на кан-
дидата за президент 
от ГЕРБ Росен Плевне-

лиев, но досегашните му телевизионни 
изяви говорят по-скоро за неубедител-
но поведение. В пренията по ТВ7 преди 
две седмици и особено в дебатите, 
организирани от bTV в края на минала-
та, човекът на Бойко Борисов изглежда-
ше неподготвен и неорганизиран. Как 
точно са се отразили разискванията в 
студиото върху настроенията на зрите-
лите обаче не стана ясно. bTV реши да 

не оповестява резултатите от експрес-
ното проучване на зрителския вот. От 
медията разясниха, че така изпълняват 
“желанието си да бъдем максимално 
коректни и да отговорим на опасението 
на един от щабовете, че това конкрет-
но експресно проучване за изхода от 
дебатите може да повлияе на изборни-
те резултати”. Всъщност  недоволният 
щаб е този на Ивайло Калфин. Оттам 
възроптаха, че “Маркет линкс”, в която 
Румяна Бъчварова, преди да стане шеф 
на кабинета на Б. Борисов, бе директор 
и един от собствениците й, ще брои 
зрителските гласове. От телевизията 
предложиха на Калфин той сам да 

избере коя агенция да бъде наета, но 
кандидатът на БСП обяви, че всичките 
36 социологически агенции работе-
ли за ГЕРБ. Така bTV реши да съобщи 
окончателните данни едва след края на 
изборния ден на 24 октомври. Дебатът 
по bTV бе определен за най-гледаното 
политическо студио на сезона. Той бе 
проследен от над 1,2 милиона зрители 
по данни на агенция ГАРБ, което е 48% 
от цялата телевизионна аудитория.

В ТВ7 участници бяха само Плевне-
лиев и Калфин, а водещ – Николай Ба-
реков. Това допълнително постави под 
съмнение тв спора, доколкото Бареков 
винаги е бил упрекван в пристрастия 

към Бойко Борисов. От друга страна, 
върху телевизията продължава да 
тегне клеймото, че е обвързана с ДПС, 
заради собствеността на близките до 
Доган медийни магнати Ирена Кръсте-
ва и сина й Делян Пеевски. Пренията 
по bTV включиха не само и Кунева в 
играта, но и кандидатите за вицепрези-
дент на тримата големи. Участниците се 
придържаха към основните си посла-
ния. Плевнелиев, че ще е прагматичен 
президент и нееднократно каза: „Да 
дадем шанс на институциите.” Калфин 
предупреди пак, че е опасно ГЕРБ да 
получи още една институция. Кунева 

» продължава на 31 стр.
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кОГО иЗБиРА БЪЛГАРиЯ
Медиите в България пренебрегнаха повечето кандидати за 

президент в предстоящите избори, защото рекламните мину-
ти и карета са платени, а повечето претенденти не разполагат 
с необходимия бюджет. Този наложен от десетилетия модел 
на отразяване на предизборната кампания превръща участи-
ето на пренебрегнатите кандидатпрезидентски двойки  във 

фарс и предварително ги обрича на неуспех. И макар сред желаещите да се класи-
рат за най-високия държавен пост наистина да се забелязват пълни аутсайдери и 
подставени лица, BG VOICE все пак смята за необходимо да представи на читате-
лите си и 18-те двойки, за които ще се гласува на 23 октомври. Подредили сме ги 
според номерата им в изборната бюлетина. Както е известно, в България ще се 
провеждат и паралелни избори за местни органи на властта, а ДСБ, ДПС и партия 
„Другата България”, които не издигнаха кандидат за президент, получиха номера за 
бюлетината - съответно 11, 7 и 10. Затова тези числа няма да фигурират в бюлети-
ните за избор на президент и вицепрезидент.

1. Меглена Щилиянова Кунева, роде-
на на 22.06.1957 г.

кандидат за президент
Любомир Христов Христов, роден на 

03.05.1955 г.
кандидат за вицепрезидент
инициативен комитет 

2. Росен Асенов Плевнелиев, роден 
на 14.05.1964 г.

кандидат за президент
Маргарита Стефанова Попова, родена 

на 15.05.1956 г.
кандидат за вицепрезидент
Партия ГЕРБ 

3. Сали Шабан Ибрям, роден на 
13.12.1945 г.

кандидат за президент
Валентина Иванова Гоцева, родена на 

20.05.1962 г.
кандидат за вицепрезидент
Партия “ Национално движение 

Единство” 

4. Румен Димитров Христов, роден на 
27.12.1955 г.

кандидат за президент
Емануил Николов Йорданов, роден 

на 10.08.1960 г.
кандидат за вицепрезидент
коалиция “Съюз на десните сили – 

СДС”, Обединени земеделци, Демо-
кратическа партия, Движение “Гер-
гьовден”, ССД, БДС „Радикали”, БДФ 

5. Мария Василева Капон, родена на 
08.04.1969 г.

кандидат за президент
Николай Христов Кисьов, роден на 

13.03.1959 г.
кандидат за вицепрезидент
Единна народна партия 

6. Стефан Георгиев Солаков, роден на 
16.12.1942 г.

кандидат за президент
Галина Асенова Василева, родена на 

11.01.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
Национален фронт за спасение на 

България 

8. Ивайло Георгиев Калфин, роден на 
30.05.1964 г.

кандидат за президент
Стефан Ламбов Данаилов, роден на 

09.12.1942 г.
кандидат за вицепрезидент
Българска Социалистическа Партия 
9. Волен Николов Сидеров, роден на 

19.04.1956 г.
кандидат за президент
Павел Димитров Шопов, роден на 

13.09.1955 г.
кандидат за вицепрезидент
Партия “Атака”

12. Алексей Илиев Петров, роден на 
23.04.1962 г.

кандидат за президент
Николай Личков Георгиев, роден на 

06.11.1953 г.
кандидат за вицепрезидент
инициативен комитет 

13. Николай Нанков Ненчев, роден на 
11.08.1966 г.  

кандидат за президент
Жеко Стоянов Иванов, роден на 

04.05.1939 г.
кандидат за вицепрезидент
БЗНС 

Любомир Христов, Меглена кунева

Росен Плевнелиев, Маргарита Попова

Сали ибрям

Румен Христов, Емануил Йорданов

Николай кисьов, Мария капон

Галина Василева, Стефан Солаков

Стефан Данаилов, ивайло калфин

Волен Сидеров, Павел Димитров Шопов

Николай Георгиев, Алексей Петров

Николай Ненчев, Жеко иванов

Атанас Семов, Поля Станчева

http://www.bg-voice.com
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14. Атанас Марков Семов, роден на 
23.03.1970 г.

кандидат за президент
Поля Николова Станчева, родена на 

22.07.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
Партия “Ред, законност, справед-

ливост” 

15. Павел Михайлов Чернев, роден на 
10.07.1969 г.

кандидат за президент
Анелия Димитрова Делчева, родена 

на 16.07.1969 г.
кандидат за вицепрезидент
”Партия за хората от народа” 

16. Димитър Демиров Куцаров, роден 
на 23.05.1958 г.

кандидат за президент
Камелия Кирилова Тодорова, родена 

на 21.01.1954 г.
кандидат за вицепрезидент
инициативен комитет 

17. Красимир Дончев Каракачанов, 
роден на 29.03.1965 г.

кандидат за президент
Даниела Проданова Симидчиева-Ди-

митрова, родена на 02.05.1960 г.
кандидат за вицепрезидент
ВМРО - Българско национално 

движение 

18. Андрей Иванов Чорбанов, роден 
на 01.06.1967 г.

кандидат за президент
Ангел Бойчев Мирчев, роден на 

11.10.1931 г.
кандидат за вицепрезидент
Партия ”Българска демократична 

общност” 

19. Николай Кирилов Василев, роден 
на 21.06.1946 г.

кандидат за президент
Владимир Емил Савов, роден на 

17.04.1954 г.
кандидат за вицепрезидент
инициативен комитет 
20. Светослав Емилов Витков, роден 

на 26.01.1971 г.
кандидат за президент
Венцислав Емилов Мицов, роден на 

18.04.1971 г.
кандидат за вицепрезидент
инициативен комитет 

21. Венцислав Йорданов Йосифов, 
роден на 07.02.1947 г.

кандидат за президент
Емилиян Крумов Димитров, роден на 

22.01.1948 г.
кандидат за вицепрезидент
инициативен комитет

Анелия Делчева, Павел Чернев

Димитър куцаров, камелия тодорова

красимир каракачанов, Даниела Симидчиева-Димитрова

Андрей Чорбанов, Ангел Мирчев

Николай Василев, Владимир Емил Савов

Светослав Витков, Венцислав Мицов

Венцислав Йосифов, Емилиян крумов Димитров
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„Окупирай Уолстрийт” 
разтърси политиката, но дали 
ще се превърне във фактор в нея 
тепърва времето ще покаже

За онези българи, живели 
или израснали през 90-те 
години на миналия век, 
импровизираният лагер 
на „Окупирай Уолстрийт” в 
нюйоркския парк „Зукоти” 

носи позната атмосфера. Както Гра-
дът на истината през 1990 г. и после 
студентските протести през зимата на 
1996-1997 г., сега и демонстрациите на 
американска земя привличат широк 
кръг от хора. Едни са идеалисти, други 
имат съвсем конкретни и дълбоки 
недоволства, трети не са много в час с 
политиката, но искат да са там, където 
е екшънът. Покрай сериозните дебати 
както българските демонстрации, така 
и сега „Окупирай Уолстрийт” всъщност 
са си истински купон. Някои от участни-
ците до края на дните си ще си спомнят 
с носталгия как се опитали да променят 
радикално системата. Обществените 

Ваня ЕфтимоВа
vania@bg-voice.com

От Ню Йорк

реакции – от безкраен ентусиазъм до 
отричане като глупава акция и по-мека-
та критика, че това не е начинът, също 
са познати.

 Това, което разделя сегашното про-
тестно движение от предишните, обаче 
е, че „Окупирай Уолстрийт” се случи 
по-скоро спонтанно и неочаквано. 
Раждането му в антиинституционална-
та среда на социалните мрежи остави 
не само белег върху структурата му 
(или по-скоро липсата на такава), но и 
върху исканията на демонстрантите. 
Когато медиите и обществеността питат 
какво точно трябва да бъде променено, 
идеите на „Окупирай Уолстрийт” са тол-
кова разнопосочни и всеобхватни, че 
мнозинството наблюдатели заключиха, 
че то няма истински такива. Така, въпре-
ки че демонстрациите продължават 
повече от месец с голям отзвук, липсата 

на ясни цели спъва политическия им 
успех. 

 Oпасенията или скритите надежди 
обаче, че „Окупирай Уолстрийт” ще заг-
лъхне бързо, когато времето неизбежно 
се застуди, са по-скоро напразни. Както 
показват изследването на обществе-
ното мнение по поръчка на сп. „Тайм” 

от миналата 
седмица, 57% 
от америка-
нците имат 
по-скоро 
положително 
мнение за 
движението. 
В момента 
другата 
протестна 
организа-
ция в САЩ 
– дясното 
популистко 

„Чаеното парти”, се радва само на 27% 
одобрение. Така че „Окупирай Уол-
стрийт” явно е успяло да улови настро-
енията на широки кръгове от хора. 
Световният му отзвук пък подсказва, 
че е по-скоро част от тенденция, която 
тепърва ще влияе върху политическите 
процеси. 

„така изглежда 
демокрацията!”

 В парка „Зукоти” в Ню Йорк често 
изглежда, че туристите и репорте-
рите са повече от протестиращите. 
Всъщност понякога не е ясно кой кое, 
защото често студенти и посетители се 
смесват за по няколко часа с твърдото 
ядро окупатори, за да слушат музика, 
публичните беседи или да се хранят 
от свободната кухня, снабдявана с даре-

ния. Междувременно някои бездомни 
в Ню Йорк също са открили социалните 
придобивки на импровизирания лагер. 
В знак на солидарност с най-онеправда-
ните протестиращите не ги гонят. 

 За да има някакъв ред, в едната част 
на парка „Зукоти” вече има нещо като 
пресцентър, където журналистите 
могат да се срещат с говорителите на 
протеста. Преди различните акции 
твърдото ядро на „Окупирай Уолстрийт” 
се опитва да излезе с конкретна тема, 
към която да бъде привлечено внима-
нието на обществеността (изтичането 
на „милионерския данък” в Ню Йорк 
през декември, бонусите на големите 
банкери, непрозрачното изборното 
финансиране, полицейската брутал-
ност и т.н.). Понеже липсват истински 
лидери, към които журналистите да 
насочат въпросите си, едва ли не всеки 
от протестиращите е приет за авторитет 
по темата. А много от тях са далеч от 
твърдото ядро на „Окупирай Уолстрийт” 
и са се появили на съответната акция, 
защото са прочели за нея в медиите. И 
така порочният кръг на дезинформира-
ността се завърта до безкрай.

 Протестите бяха вдъхновени от 
издаваното във Ванкувър антиконсума-
торско списание AdBusters, което през 
лятото призова на онлайн страницата 
си за мирно окупиране на „Уолстрийт”, 
за да бъде привлечено вниманието към 
проблема с растящото неравенство в 
света. Свързали се помежду си, стотина 
души се настаниха на 17 септември в 
Долен Манхатън, само на две преки от 
фондовата борса. Липсата на истинска 
организационна и идейна подготовка 
обаче сега се отразява на движението. 
Избраната мишена е „Уолстрийт” като 
символ на безотговорното манипули-
ране на икономиката в името на вечно 

Есента на 
американското 
недоволство

От септември до вторник 1,711 протестиращи са били арестувани в САЩ във връзка с протестите 
„Окопирай”. Данните са от нов twitter @OccupyArrests, който следи броя на арестите. Акаунта се подържа от 
студент в City University в Ню Йорк

Сн. АП

http://www.bg-voice.com
mailto:pb-transportation@yahoo.com
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растящи печалби, липсата на промяна в 
манталитета въпреки глобалната криза 
и срастването на икономическите с 
политическите елити във Вашингтон, 
правещо необходимите структурни 
реформи в САЩ невъзможни. Повече 
от месец обаче въпреки свикването 
на различни работни групи и дълги 
дебати протестиращите още не могат 
да излязат с конкретен набор от мерки, 
които да настояват правителството да 
прокара. 

 „Недоволни от 
всички страни, 

съединявайте се!”
За много наблюдатели най-интерес-

ният аспект на „Окупирай Уолстрийт” 
е фактът, че то се появи повече от три 
години след началото на кризата. Някои 
свързват това развитие с разочарова-
нието от политиката на Барак Обама. В 
крайна сметка той бе избран през 2008 
г. от същото това поколение, протес-
тиращо сега по улиците на големите 
американски градове, като кандидата 
на надеждата и промяната. Малко 
повече от две години по-късно адми-
нистрацията му изглежда безнадеждно 
блокирана в безкрайна окопна война 
с републиканците. Имиджът на Обама 
като изкусен, умен и деен политик 
технократ пък е силно помръкнал. 

 Тезата, която се налага в умовете 
на много хора, е, че проблемът не е 
в отделните личности, той е в самата 
система. Затова, както заяви едно от из-
вестните лица на „Окупирай Уолстрийт” 
- политическият анализатор Сара Бърк, 
пред BG VOICE, протестното движе-
ние се стреми да 
открие изцяло нова 
формула. „На хората 
наистина им е писна-
ло от т.нар. надпар-
тийни решения, 
които републиканци 
и демократи все 
търсят да сключат. Те 
често изглеждат като 
не в наш интерес. 
Конгресът не само 
че изглежда неефек-
тивен и действащ 
извън реалната 
действителност, но 
може и да бъде дори 
опасен, например 
както се случи с 
караниците около вдигането на тавана 
на задълженията. Това бе толкова без-
отговорно поведение, че хората вече 
не знаят какво още може да се случи”, 
обяснява тя.   

Посланието, че системата е неефек-
тивна, несправедлива и неустойчива, е 
това, което прави „Окупирай Уолстрийт” 
популярен и в други страни и конте-
ксти. Дори разликата бедни и богати 
в Европа да не расте с такава голяма 
скорост, както в Америка, безкрайните 
боричкания и задкулисни игри около 
гръцкия дълг на фона на опасността 
от повторение на кризата подронват 
доверието и гневят избирателите в 
Берлин, Мадрид и Париж. Както обясни 
в ефира на БНТ през уикенда проф.
Ивайло Дичев, усещането, че сегаш-
ната политико-икономическа система 
е все по-несправедлива, не е чуждо и 
в България. „Вярно че ние проблем с 
банките нямаме, но имаме такъв със 
застрояването на крайбрежието. Моите 
студенти се бяха възмутили преди 
няколко години, правеха и те протести 
срещу онези хора от казино-капитали-
зма, които по същия безогледен начин 
ни обраха природата”, коментира проф. 
Дичев. Според него демонстрациите в 
България и сегашните в Америка имат 
един и същ източник – недоволство-
то от срастването на едрия капитал с 
властта.  

 „Окупирай 
Уолстрийт” vs. 

„Чаеното парти”
 Въпреки отзвука и широкото 

одобрение въпросът дали „Окупирай 
Уолстрийт”, освен да канализира не-
доволството, ще успее да го превърне 
и в конкретни политически стъпки си 
остава. Много наблюдатели сочат въз-
хода на „Чаеното парти” като възможен 

път пред лявото движение. Десните 
популистки организации обаче бяха 
обединени от цели, които са сравнител-
но по-малки и конкретни – тези срещу 
спасяването на закъсалите банки и сре-

Независим протест или акция 
на Сорос?

Възможно ли е протестиращите 
срещу охолството и “Уолстрийт” 
да са манипулирани от ще-
дростта на един от най-богатите 

хора в света? Носят се много слухове 
кой финансира акциите в САЩ, че и по 
света. Едно от имената, което непрекъс-
нато изниква, е на инвеститора Джордж 
Сорос, който през септември бе включен 
в списъка с 10-имата най-богати америка-
нци. Консервативни критици твърдят, че 
движението е троянски кон, криещ таен 
план на Сорос. Сорос и протестиращите 
отричат да имат връзка. 

В началото на седмицата обаче Ройтерс 
потърси и действително намери, макар и 
непряка, връзка между Сорос и “Ед-
бастърс” - антикапиталистическа група 
в Канада (adbusters.org), която започна 
протестите с находчива маркетингова кампания, целяща да предизвика 
въстание срещу “Уолстрийт” в стила на Арабската пролет. Агенцията твърди, че 
Сорос и протестиращите имат някои общи идеологически убеждения. „Мога 
да разбера техните настроения”, каза Сорос пред репортери преди седмица. 
Сорос обеща да раздаде цялото си богатство - половината, докато все още го 
трупа, а другата половина - след смъртта му. Подобно на протестиращите, той 
не е привърженик на спасяването на банките през 2008 г. и последвалото из-
купуване от правителството на токсични ипотечни авоари, довели до балона 
при недвижимите имоти. Сорос бе и против еврото като валута с мотива, че не 
позволява прираст на икономиката в бедните държави в Европа, принудени 
да спазват финансова дисциплина. Той дари пари за легализиране на мариху-
аната в Калифорния – все жестове, които го нареждат по-скоро сред уличните 
протести, отколкото сред консервативното мислене на милионерите.

Джордж Сорос

щу разширяването на правомощията 
на държавата в икономиката и личния 
живота на гражданите. 

 „Окупирай Уолстрийт” 
обаче поставя под 
въпрос самата поли-
тико-икономическа 
система, такава каквато 
я познаваме. И затова 
неизбежно е изправен 
пред един парадокс. Въ-
преки че твърдото ядро, 
спящо в парка „Зукоти”, 
са закалени антигло-
балисти, крайнолеви и 
дори хора, разхождащи 
се в тениски на Маркс и 
Енгелс, широките маси, 
присъединили се към 
тях, далеч не споделят 
идеи за национализация 
на фабриките или ради-

кално преразпределение на благата. 
Най-малкото защото мнозинството 
студенти се надяват точно на високо 
ценени и добре платени професии и 
са на улицата, понеже се страхуват, че 

този шанс им е отнет. Не случайно един 
от любимите призиви на демонстранти-
те също така е „Спасете американската 
мечта”.   

 Може би затова след повече от 
месец протести „Окупирай Уолстрийт” 
още не може да произведе идеи за кон-
кретни политически мерки. Дилемите 
как да бъде реформирана системата, 
без да бъдат нанесени повече щети, 
са тежки и екзистенциални. Как да 
бъде ограничено влиянието на кор-
порациите в политиката, без да бъде 
прекрачена границата към антибиз-
нес законодателство? Как да бъдат 
премахнати възможностите за поемане 
на безогледни рискове на „Уолстрийт”, 
без да бъде спрян американският 
предприемачески дух? Как да бъде 
върнат балансът в системата, без тя да 
бъде изцяло разрушена? Отговорите 
на тези въпроси не са нито лесни, нито, 
уви, ще бъдат намерени толкова бързо. 
Както обобщи глобалният редактор на 
Reuters Кристия Фриленд, онзи, който 
открие правилната формула, ще влезе 
в историята като левия Роналд Рейгън.

На 15 октомври, събота, протестиращите окопираха и „таймс скуейр” в Ню Йорк

сн.: Алисън Джойс/ „Ройтерс”

mailto:marchela.c@adamtravel.net
http://www.adamvacations.com
http://www.adamtravel.com
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има ли пенсии за 
нелегалните емигранти?

Най-горещата тема, що 
се отнася до соци-
алноосигурителната 
система на САЩ, е 
дали нелегалните 
емигранти могат да 

получават пенсионни помощи. Според 
американските закони те нямат право 
на никакви федерални „облаги” с изклю-
чение на:
  Спешна медицинска помощ;
  Спешна помощ при бедствия;
  Имунизации и лекуване на хора 

със симптоми на заразни болести;
  Подслон и храна, предлагани от 

обществени организации за без-
домните;

нЕВЕна ГЕорГиЕВа
Експерт по банкови закони и лични финанси

  Жилищна помощ за хора, получа-
вали тази „облага” през 1996.

Както виждате, социалноосигури-
телните помощи не са в този списък. 
Емигрантите под прикритие нямат пра-
во да получават федерален пенсионен 
чек, дори и да са плащали данъци към 
американската социалноосигурителна 
система. 

Разбира се, всички ние познаваме 
хора от най-различни държави, които 
са дошли в САЩ легално (с виза и раз-
решение за работа), но са останали тук 
и след разрешения от визата период. 
Те са получили социалноосигурителен 
номер с надпис „Valid for work only with 
INS authorization”, по-късно проме-
нен на “Valid for work only with DHS 
authorization” (валиден за работа само 
с разрешение от имиграционните и 
натурализационните служби / Отдела за 
защита на родината), с който продължа-
ват да работят и да си плащат данъците, 
въпреки че престоят им в стараната е 
над разрешения.  

Сигурна съм, че много от вас са чу-
вали, че този тип емигранти са подали 
молба за пенсионни помощи и са ги 
получили. Те чисто и просто не са „спо-

менали” пред 
властите, че 
визата им 
е изтекла. 
Социално-
осигури-
телната 
админи-
страция 
обикновено 
няма достатъч-
но ресурси, за 
да прави запит-
вания до Отдела за 
защита на родината 
дали визата на всеки 
молбоподател е все 
още валидна. Но 
ако получат обаж-
дане/оплакване 
за специфичен 
случай, те биха 
го разследвали. 
Това, разбира 
се, се счита 
за измама и 
ако бъде 
доказана 
от вла-
стите, 
“неле-
гали-
те” ще трябва не само да върнат цялата 
сума от помощи, които са получили 
през годините, но е възможно да бъдат 
осъдени да платят глоба или дори да 
лежат няколко години в затвора, ако 
измамата е огромна.

Както споменах в предния брой, ако 
сте били тук с виза, разрешаваща ви да 
работите легално поне 10 години, пла-
щали сте си данъците и сте се върнали 
в България след изтичането на визата, 
можете да подадете молба за федера-
лен чек, но тъй като сте извън САЩ, ще 
получавате пенсионни помощи само 
за 6 месеца, освен ако не се върнете 
и престоите легално в Америка поне 
един пълен месец.

От друга страна, има емигранти, кои-
то са влезли в страната незаконно, ра-
ботили са с фалшив социалноосигури-
телен номер, плащали са си данъците, а 
по-късно са успели да узаконят престоя 
си и са получили истински социално-
осигурителен номер с разрешение за 
работа. Законът разрешава да предя-
вите пред социалноосигурителната 
администрация всички онези плаща-
ния, които сте правили към фалшивия 
социалноосигурителен номер, и те ще 
се прехвърлят към новия ви номер. 
Така няма да загубите годините си на 
нелегална работа в страната и правото 
си на пенсионен чек въз основа на тези 

години. Раз-
бира 
се, 
ако 
вла-
стите 
от-

крият, 
че 

фал-
шивият 
социал-
нооси-
гури-
телен 
номер, 

кой-
то сте 

използвали, 
е бил откраднат 

чрез кражба на 
самоличността от 
някой американец, 
не само че тези 
години на работа 
няма да се приемат 

като достоверни, 
но и е възмож-

но да бъдете 
осъден според 

законите за 
кражба на 

идентич-
ността.

Друг въпрос, който много често 
получавам от българи, е как могат да 
получават помощите си от социално-
осигурителната система. Държавата 
прави плащанията по един от тези два 
начина: директен депозит в банкова 
сметка по ваш избор или Direct Express 
Card - дебитна карта, която получавате 
от социалноосигурителната админи-
страция. Всеки месец пенсионните ви 
помощи се превеждат в тази карта и  
може да я използвате да пазарувате, 
да плащате сметките си или да теглите 
пари от банкомат – така дори няма 
нужда да имате банкова сметка. Може 
да ползвате вашата Direct Express карта 
почти навсякъде по света, както всяка 
друга дебитна карта.  

Директният депозит, от друга страна, 
е осъществим само ако имате банкова 
сметка тук. САЩ има договор с редица 
държави, в чиито банки може да прави 
директни депозити, но за съжаление 
България не е една от тях. Не забра-
вяйте обаче че може да получавате 
пенсионните си помощи в американска 
банкова сметка, но да ги използвате къ-
дето и да било по света чрез дебитната 
си карта, която имате към тази сметка. 
Така че който и начин на социално-
осигурителни плащания да изберете, 
спокойно може да ги използвате, дори 
и да сте в България.

http://www.bg-voice.com
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Джеймс Пардю: Свободата в 
България е кът

Бившият американски посланик в София Джеймс 
Пардю определи България на страна, в която 
има все по-малко свобода. По време на свое 

участие в “Шоуто на Слави” във вторник Пардю отправи 
остри критики към правителството на премиера Бойко 
Борисов. Той заяви, че все по-малко хора в страната се 
осмеляват открито да изразяват политически позиции. 
Дипломатът бе особено критичен и към българските 
медии. “В момента във вестниците ви журналистиката е отстъпила на поръчко-
ви материали, които никъде не са обявени като реклама. Говоря за материали, 
поръчани от определени политици”, каза Пардю. Джеймс Пардю беше първият 
американски посланик в София (2002-2005 г.), който предупреди в секретни 
грами до Държавния департамент (публикувани от “Уикилийкс”) за неефектив-
ната борба с бандитизма и за голямата корупция.

Цар киро получи акт за 
неплатени данъци

Акт за дължими суми по данък недвижими имоти и 
такса смет бе връчен във вторник на Цар Киро (Ки-
рил Рашков) в следствения арест, съобщи БТА. 

Инспектори от дирекция „Местни данъци и такси” 
в Пловдив отидоха в ареста и връчиха акта 
на арестувания Рашков, съобщи шефът 
на дирекцията Николай Ненков. До 
края на тази седмица служите-
лите трябва да връчат подобни 

актове на още трима от фамилията Рашкови. 
Всички те са съсобственици на имоти в 
общината. След това Рашкови ще разпо-
лагат с 14 дни да възразят на актовете, 
а ако нямат забележки, ще последва 
връчване на покана за доброволно плащане. 
Рашков, убийство, организирано от негов приближен, 
луксозният му начин на живот и чадърът, спуснат от ГЕРБ над фа-
милията му предизвикаха безпрецедентни за последните години 
размирици в родното му село Катуница миналия месец.

275 бивши агенти на ДС 
искат да са кметове
Сътрудници на бившата Държавна сигурност 

(ДС) са били 275 кандидати за кметове, които 
се явяват на предстоящите в неделя местни 

избори. Това съобщават от Комисията по досие-
тата на страницата си в интернет. Сред обявените 
за агенти кандидати най-много са издигнатите от 
Движението за права и свободи (ДПС) - 59. Бившите 
доносници и агенти, издигнати от партия ГЕРБ, са 
26, от „Ред, законност, справедливост” (РЗС) - 20, от 
БСП - 43.

Сред доносниците на Държавна сигурност е кандидатът на НДСВ за кмет на 
София Владимир Каролев. В списъка с бившите сътрудници на ДС е и Кольо Па-
рамов - издигнат за кандидат-кмет на София от „Обединена социалдемокрация”. 
Проверени са били 8144 души. Други 1747 кандидати не подлежат на проверка, 
тъй като са родени след юни 1973 г. и са твърде млади, за да са били агенти, 
уточняват от комисията.

Станишев провидя чували с 
фалшифицирани бюлетини

Председателят на БСП Сергей Станишев знае за 
„чували с фалшифицирани бюлетини, подгот-
вени от ГЕРБ”, но отказа да съобщи къде са, 

обяви самият той на пресконференция в София. „Какво 
си мислите?! Че тези, които готвят фалшификация на 
изборите, чакат да дойдете и да ги снимате ли”, запита 
той. Реалните резултати от изборите ще бъдат подмене-
ни с фалшиви, които са на базата на „социологически” 
проучвания, убеден е Станишев. Информацията му била 
съобщена във вторник сутринта от партийни активисти 
в „една от областите”, която той не назова. 
По думите му готвят се избори, в които резултатът да 

бъде нагласен и ще бъде постигната служебна победа. Станишев каза, че всички 
сигнали, за които имат достатъчно основания, ръководството на БСП ще пре-
достави публично.

Чувал с бюлетини



Време за обяд е. Готвачът 
и този път не е изневе-
рил на себе си - менюто 
е въглехидратна бомба 
от ориз, боб и хляб. Фо-
розан - млада и хубава 

репортерка, тръсва глава недоволно и 
взема бързо решение: “Ще обядваме в 
женския парк! Хайде, тръгвай с нас!” Ня-
мам нужда от повече кандърми и с дру-
гите две репортерки от “Паджхук Афган 
нюз” Заргуна и Султана окупираме един 
от служебните ванове към италианския 
ресторант в единственото обществено 
място в Кабул, където можеш спокойно 
да запретнеш поли и ръкави и даже да 
запалиш цигара, без да се превърнеш в 
атракция... 

Паркът, открит през 2005 г., за мен 
е доказателство, че има и смислено 
похарчени донорски пари. Тук, освен 

да хапнат и да пазаруват спокойно, 
жените могат да посещават и различни 
курсове.

На тръгване отговорният редактор 
Фитри се смее: “А кой поема отговор-
ността, ако отвлекат Лили?” Аз веднага 
се изпъчвам самоуверено, че поемам 
сама всякакви отговорности, но дис-
кретно крия кичурите коса под шала и 
слагам слънчеви очила. Не защото ме е 
страх от отвличане... Ако не беше толко-
ва горещо в Кабул, сигурно щях

да си сложа бурка
и да се разхождам сама. Но под из-
куствената материя трудно можеш да 
дишаш и да виждаш нещо повече от 
пръстите на краката си. Да не говорим 
за снимане...

Ако още си мислите, че бурките са 
патент на талибаните - не е така. Те са 

АФГАНИсТАН: 
10 ГОДИНИ ПО-КЪсНО

лилия ПоПоВа
в. “Труд”,

специално за BG VOICE

патент на изключително доминираното 
от мъжете общество от много години 
насам, талибаните са органична част от 
това общество. Затова и за много жени 
бурките са се превърнали в средство 
за защита точно от мъжете, защита, от 
която определено имат нужда. Дори по 
улиците на Кабул (в някои провинции 
жени трудно могат да се видят) съще-
ствата от мъжки пол те зяпат откровено 
нахално, преценяващо, събличащо, 
случвало се е да подсвиркват, подвик-
ват и дори да отправят предложения 
за женитба... На много афганистанки и 
доста по-лоши неща са се случвали.

Затова първата и безпрецедентна 
женска демонстрация в Кабул на 14 
юли т.г. - почти десетилетие след “про-
гонването” на талибаните, бе именно 
срещу обидите и насилието по улиците. 
Шествието бе организирано (и през 
Facebook) от “Млади жени за промяна” 
и събра 50-ина млади момичета и, забе-
лежете, момчета. Въпреки скромните си 
мащаби плакатите и лозунгите на моми-
четата шокираха много от минувачите 
по улиците, а широкото медийно отра-
зяване подтикна още жени да разкажат 
собствения си печален опит... Макар и 
да не е най-големият проблем на афга-
нистанките, уличното насилие се оказа 
най-масовият, твърдят момичетата. Те 
се надяват полицията най-накрая да 
започне да върши работата си, защото 

ужасяващата истина е, че негласно все-
ки мъж, даже и да е полицай, приема, че

жената е виновна
тя е предизвикала каквото и да й се е 
случило.

Понякога цената на свободата е 
висока. Няколко месеца по-рано със 
Султана решихме да пишем за жените 
шофьорки в Кабул, чийто брой е бути-
ков - според местния КАТ м.г. едва 160 
дами са изкарали книжки. Знаех, че не 
им е лесно, но дори и аз се изненадах 
от откровените признания на мъжете, 
че нарочно им създават проблеми, 
засичат ги и прочие “шегички”, които 
понякога водят до катастрофи, ранени 
и убити пешеходци.

27-годишният шофьор на такси 
Мохамад Сабур казва, че се е забавля-
вал да тормози жените зад волана, но 

той и тя. Дори приятелите ми афганистанци във Facebook бяха впечатлени от очевадната разлика между 
мъжа и жената в това семейство, което заснех в един почивен петъчен ден край двореца „Дарул Аман“

Мъжът – цар 
и господар



се отказал от лошия си навик: “Веднъж 
препречих пътя на шофьорка и тя 
удари ученик, който бе сериозно ранен. 
Когато видях момчето, обвинявах себе 
си многократно.” Сабур е на свобода.

За сметка на това 20-годишната 
Хаджия вече 9 месеца е в затвора, след 
като таксиджия нарочно препречва 
пътя й и тя удря и убива 17-годишно 
момиче.

Всички интервюирани от Султана 
жени казват, че и пътните полицаи се 

включват в “закачките”. И редовно им 
подхвърляли, че не били създадени да 
карат коли...

Проучване на фондация “Томпсън 
Ройтерс” отпреди няколко месеца 
заключи, че Афганистан е най-опасната 
за жени страна в света заради продъл-
жаващото насилие, лошото здравеопаз-
ване и беднотията.

Аз бих казала, че е най-опасното мяс-
то за жени и заради афганистанските 
мъже, мнозина от които тотално бъркат 
исляма с ограничаващите местни 
традиции.

Жените масово са 
неграмотни

и не знаят какво пише в Корана. А мъ-
жете... У мнозина битува ужасно прими-
тивното и обидно схващане, че ако мъж 
и жена останат насаме, непременно 
ще има секс, защото жените са някакви 
сексуални хищници изкусителки. И 
затова пазят жените си всячески - съсед 
на офис в Кабул, където работи чужде-
нец, дойде да го помоли да не излиза на 
балкона на кабинета си, защото оттам 
се виждал дворът му, където жена му 
понякога излизала...

Трудно мога да преброя колко пъти 
съм спорила по темата с традициите, 
човешките права и исляма. Например 
с най-елементарния аргумент, че аз не 
бих била жива, ако трябваше да родя 
близнаците си в Афганистан без... ле-
карска помощ и тримата щяхме да сме 
при Аллах. Много мъже обаче не биха 
допуснали жена им да роди в клиника, 
ако няма жени лекари, което е масови-
ят случай...

Афганистан е на едно от първите 
места по смъртност на родилки и ново-
родени. А когато майката умре, бащата 
е принуден да се ожени отново. Това, 
освен че струва много - тук сумите, 
които се плащат за булки, понякога са 
космически - води и до раждането на 
още няколко гърла за хранене и грижи.

Докато преглеждах биографиите на 
депутатите в афганистанския парла-
мент (все влиятелни и сравнително 
образовани хора), установих, че мъжете 
на около 50 г. масово имат по около 
7-10 деца. Тези с по две жени - над 10. 
Имаше и рекордьор с 15 дъщери и 15 
синове - не беше уточнено от колко 
жени са.

Изчисленията са, че всяка афганис-

танка ражда по 6,6 деца. Въпреки пла-
хите опити на властите да обясняват, че

трябва да 
се намали 

раждаемостта
(прирастът е най-големият в Азия), об-
щоприето е схващането, че колкото по-
вече деца имаш, толкова по-влиятелен 
си и с повече гаранции за бъдещето.

Социологическа агенция се опитваше 
да направи проучване за използването 
на контрацептиви в една от провин-
циите. Още докато четяха въпросника, 
жените в агенцията в Кабул категорич-
но отсякоха: “Ако интервюиращ попита 
афганистански мъж за жена му или за 
използването на контрацептиви/мето-
ди за семейно планиране, интервюира-
щият ще срещне много остра реакция 
от респондента.” Точка.

Заради очерк за побоя над деца 
трябваше да обяснявам дълго, че раз-
бирам защо една преуморена майка ще 
шамароса някое от десетте (аз съм на 
ръба често само с две), но и че полици-
ята трябва да бъде сред източниците на 
информация за случаи на тежки травми 
- детето е точно толкова гражданин с 
права, колкото са майка му и баща му, 
то не е тяхна собственост... Отговорът 
от полицията бе, че това са “семейни 
дела”.

За разлика от Иран и Саудитска Ара-
бия, където

има нравствена 
полиция

и разни писани правила за поведение-
то на жените, в Афганистан те де юре би 
трябвало да са свободни хора, кон-
ституцията им гарантира много права. 
Даже има закон от 2009 г. за изкореня-
ване на насилието срещу жени...

Нарочно не ви занимавам с отряза-
ния нос на Биби Айша, чиято снимка от 
корицата на сп. “Тайм” обиколи света. 
Нито със случаите на убийства “на чест-
та”, женитбите на невръстни девойчета, 
даването им в откуп заради неплатени 
дългове или престъпления, извършени 
от братята им, присъдите заради “не-
регламентирани сексуални отношения” 
и т.н. Тези истории пълнят медиите.

Затова са ми по-интересни историите 
на средностатистическите афганиста-
нци и ролята на семейството в обще-
ството - то е, което решава ще учи ли, 
докога и къде момичето (не една и две 
девойки са заминали сами за САЩ със 
стипендии “Фулбрайт” например), дали 
ще носи ластични дънки тип цигара под 
туниката, едва покриваща ханша й, или 
няма да си покаже носа от дома сама 
след първата менструация... Слава Богу, 
има все повече прекрасни и умни жени, 
които неминуемо ще променят съдбата 
на посестримите си.

Женският парк в кабул е едно от малкото обществени места, където жените могат да се чувстват спокойни



„имам една 
мечта“

Това е много известен и 
доста изтъркан от употре-
ба цитат от историческата 
реч на Мартин Лутър Кинг, 
произнесена във Вашинг-
тон на 28 август 1963 г. 

Миналата неделя  няколко телевизионни 
канала в САЩ за пръв път от години пус-
наха пълните й 17 минути. 

Поводът да се съживи този брилянтен 
образец на политическата реторика беше 
официалното откриване на мемориала на 
Мартин Лутър Кинг във Вашингтон (www.
mlkmemorial.org). На церемонията реч 
произнесе един друг добър оратор, Ба-
рак Обама, чиято днешна позиция е живо 
доказателство колко много е постигнало 
движението за малцинствени граждански 
права, някога оглавявано от Кинг. Паме-
тникът в центъра на мемориала никак 
не ми хареса обаче, защото прилича на 
монумент от периода на късния социали-
зъм. Кинг изглежда твърде суров, сякаш 
китайският автор на скулптурата е след-
вал канона  за изобразяване на Ленин. А 
Мартин Лутър Кинг е съвсем различен 
лидер от Владимир Улянов.

Докато слушах хипнотичната инто-
нация на прочутата реч, се замислих за 
това колко голям късмет всъщност са 
извадили САЩ с Кинг. Той канализира 
огромното недоволство на онеправдано-
то чернокожо малцинство в настойчив, 
но мирен протест. Тази стратегия води 
до законодателни промени и промяна на 
обществените нагласи, а не до кървава 
революция. Иначе неправдите, извър-
шени от бели към черни в САЩ, са били 
предостатъчни, за да се провокира доста 
по-бурна реакция, ако на мястото на Кинг 
беше някой агресивен популист.

Много хора тогава са се страхували 
от движението за граждански права. 
Дори Джаки Кенеди е изказвала на 
глас опасенията си от Кинг и неговите 
последователи. Мирното население 
винаги се опасява, че когато някоя група 
или прослойка вземе да излиза твърде 
често по улиците и площадите с някакви 
искания, рано или късно ще се стигне до 
нарушаване на обществения ред, ако не 
и до нещо по-лошо. Уви, хората често са 
прави да се страхуват.

Навярно затова напоследък комен-
татор след коментатор се питат кой ще 
оглави протестите, които от месец и по-
ловина окупират „Уолстрийт“, миналата 
седмица породиха улични безредици в 
Рим и вече обхващат не знам колко града 
по света. Теоретично погледнато, това 
движение все още би могло да отмре от 
само себе си, защото все още е твърде 

аморфно и няма изявени лидери. Обаче 
нещо ме кара да се съмнявам, че про-
тестите ще се разсеят просто така, без 
някаква развръзка. Акциите „Окупирай ...” 
имат сериозна запалителна сила, понеже 
проблемите, мотивиращи участниците 
в тях, са твърде реални – безработица, 
социално и икономическо неравен-
ство, самозабравили се елити (не само 
финансови, но и политически). Един от 
най-силните човешки мотиватори за 
действие е желанието за справедливост. 
С него започват всяка революция, всяко 
въстание или протестно движение. 
Разликите обикновено са в методите и 
крайната цел.

Мартин Лутър Кинг казва за черноко-
жите, че 100 години след официалния 
край на робството те все още живеят 
„на самотен остров на бедността насред 
огромния океан на материалното бла-
гополучие“. Ако слушате реториката на 
сегашните протести, ще доловите обра-
тния мотив: 99 процента от човечеството 
се мъчат да се задържат върху вълните, 
които се плискат около островите на 
охолството, обитавани от елитния „един 
процент“.

Кинг предупреждава през 1963 г., че 
ако страната не обърне внимание на 
протестите и продължи да я кара поста-
рому (business as usual), последиците 
могат да бъдат страшни. Това е вярно и 
за недоволството на 99-те процента сре-
щу единия процент, което се разгаря по 
света в момента. Нещата едва ли могат 
да продължат постарому, макар че какво 
точно трябва да се промени не е ясно. 
Чакат се лидери, които да формулират 
исканията на масите.

Дори най-възпламеняващата реторика 
на Кинг винаги е била балансирана с 
призиви срещу насилието и противоза-
конните действия: „Нека не търсим да 
утолим жаждата си за свобода, като пием 
от чашата на горчилката и омразата.“ 
Насаждането на ефективен самоконтрол 
върху масовото недоволство предста-
влява най-голямата му заслуга като 
лидер.

Вижте и чуйте „Имам една мечта“ (I 
Have a Dream) в оригинал в YouTube или 
Vbox7 (с превод). Замислете се дали тези 
пламенни думи имат някакво значение 
за нас и кой може да каже нещо подобно 
днес.

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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“На този, за когото аз ще гла-

сувам, костюмът му стои до-

бре”.
Андрей Слабаков обяснява кой 

кандидат-президент му е симпати-

чен

КАзАНА ДУМА

“Опитах да снимам Фидосова и ми даде „Not enough space on your camera”
Facebook статус

„Варна се управлявала от 
Цар киро Йорданов.”

Атанас Семов, кандидат на РЗС 
за президент пред Цветанка Ри-
зова

“Шансовете на Валери 
Божинов да стане титуляр не 

са големи - след първа брачна 
нощ коленете олекват”.

Треньорът на националите 
Михаил Мадански

“избиха рибата в чест на вота”
заглавие в „Стандарт”
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(877) 841 1271 www.TRIOtelevision.com

TV АКЦЕНТИ
Tr io

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Телевизиите 
впрягат 
цялата си 
публици-
стична мощ 
в изборния 

ден и нощта след вота. 
Всички предавания ще 
вървят директно, но вие 
можете да ги гледате и на 
запис от TRIO Television. 

Анна Цолова и Виктор 
Николаев ще гостуват 
на Лора Крумова в „Тази 
неделя” по bTV от 8.00 
часа (BG), което сега ще 
е тричасово изборно 
шоу. Цолова и Николаев 
ще се върнат в студио-
то и след 18.00 (BG) за 
„Изборът Х” – директно 
предаване от НДК с 
преки включвания от 6 
града в страната, където 
ще са репортерите Вяра 
Деянова, Антон Хекимян, 
Иван Георгиев, Миролюба 
Бенатова, Константин Ка-
раджов, Генка Шикерова 
и Габриела Наплатанова. 
От виртуалното студио 
на bTV с най-актуалните 
прогнози и резултати пък 
ще се включва водещата 
Виктория Петрова.

БНТ1 включва камерите 
още в 7:00 ч. сутринта 
(BG), когато започва 

Телевизиите залагат на най-добрите си 
водещи за деня и нощта на изборите

„Студио: Из-
бори 2011”. 
Национал-
ната медия 
е подгот-
вила преки 
включва-
ния от над 
10 града в 
страната. 
Водещи на 
изборното 
студио ще 
бъдат Бой-
ко Василев, 
който ще 
отразява 
пряко 
събитията 
от НДК, 
и Добрина 
Чешмеджиева – от виртуал-
ното студио на БНТ1. БНТ ще 
работи със социологическа-
та агенция „Алфа Рисърч”. 

Нова телевизия е зало-
жила на Христо Калоферов, 
който ще се включва през 
целия ден, за да информира 
зрителите за всичко, което 
се случва около урните, 
съчетавайки сериозното със 
забавното. След „Станция 
НОВА” (9:00 - 17:00 ч. BG) 
започва „Класацията на 
нацията” с водещ Цветанка 
Ризова и с участието на 
група „Акага” и скептичния 

Джамбазов от „Етажна соб-
ственост”. Гости в студиото 
ще бъдат  собственикът на 
„Дарик радио” Радосвет 
Радев, главният редактор 
на списание „Тема” Валери 
Запрянов, политическият 
психолог Антоанета Хри-
стова и Катето Евро. 
Променя ли се музикал-
ният вкус на нацията в 
средата на мандата, кои 
са хитовите песни според 
народния вот в нацио-
нален мащаб и кои са 
предпочитаните шлагери 

по регионалните радио-
станции – така зрителите 
ще научат предварителни 
социологически проучва-
ния, маскирани като музи-
кални класации. Цветанка 
Ризова остава и за Избор-
ното студио, което започва 
в 19:45 ч. (BG). Гости ще й 
бъдат Петьо Блъсков, Иво 
Инджев, Харалан Алексан-
дров, Юлиян Константи-
нов, проф. Юлиан Вучков. 
Засега се планира прякото 
включване да продължи до  
24:00 ч.

http://www.triotelevision.com
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Интригите в „Седем 
часа разлика” 
нямат край

Четирима в 
бой за “Гласът 
на България”

Распутин започва все повече да хвърля своята 
сянка в „Избата” и да се разпорежда. Той е 
решен да се наложи, като изплаши всички, и 
твърдо им показва какво ги очаква, ако не се 

съобразят с желанията му. Това отношение започва да 
плаши най-близкия му съюзник в заведението - Нина 
Роси. Тя веднага се свързва с другия си сътрудник отвъд 
океана – Милото, за помощ. Въпреки уликите Тео про-
дължава да подозира Роки за нападението и желанието 
му за отмъщение взима връх. Заслепен от яростта си, 
той решава направо да се изправи срещу Милото. Дали 
обаче този сблъсък няма да се окаже непремислено 
решение? Междувременно една добра новина ще го 
зарадва – той получава покана да види Мая. 

Зрителите ще станат свидетели на неочакван обрат. 
Иванов ще изненада Таня със своята визита и с подаръ-
ка, който й поднася – червена роза. Какво е провокира-
ло този жест и каква ще бъде реакцията на Стоева ще 
стане ясно в епизодите на „Седем часа разлика” по bTV, 
които по изключение ще се излъчат в събота, заради 
изборите в неделя, от 20.00 (BG) или в удобно за  вас 
време от TRIO Television.

Четирима участници отпаднаха след полуфи-
нала на „Гласът на България“. Гергана Коева, 
Елица Наумова, Невена Колева и Валентина 
Димитрова пяха за последен път на голяма-

та сцена на шоуто миналия понеделник, но пък пяха 
чудесно и в чудесна компания - едни от най-обичаните 
български изпълнители гостуваха в осмия концерт на 
живо в шоуто. Данчо Караджов, Азис, Орлин Павлов, 
Митко Щерев, Илия Ангелов, Дони, Илиян, Skiller и 
Дичо пяха в дуети с изпълнителите от четирите отбора.

Освен българските звезди на сцената на шоуто 
видяхме и румънската група Deepcentral, които откриха 
музикалния спектакъл на 17 октомври.

Много блясък, емоции и, разбира се, много музика 
и ето че дойде ред да разберем кои са четиримата 
финалисти, които ще се борят за титлата „Гласът на 
България“. И това са... Игор Шабов, Антоанета Линкова-
Роксана, Стелияна Христова и Тодор Гаджалов!

Последният музикален сблъсък е на 24 октомври по 
bTV! Не го пропускайте! Започва точно в 20.00 (BG) или 
on demand от TRIO Television.

Сряда, 21:00 (BG)

“Столичани в повече“
Комедия, сериал, епизод 
14, България 2011

Сряда, 21:30 (BG)

„Шампионска лига: Мар-
силия - Арсенал“
Директно от Марсилия

Сряда, 19:00 (BG)

„Шампионска лига по 
волейбол: Аркас Измир – 
ЦСКА София“
Директно от Измир

Сряда, 21:45 (BG)
„Шампионска лига: 
Байер Леверкузен - Ва-
ленсия“
Директно от Леверкузен, 
Германия
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Уди Алън се 
вихри по БНТ1

Дългогодишни-
ят нюйоркски 
гражданин Борис 
Йелников попада 

в непознат живот. Физик, 
професор по квантова 
механика в Колумбийския 
университет, Йелников е 
претенциозен интелекту-
алец, сноб, убеден в пра-
вотата на своята гениална 
теория и огромната грешка 
на останалия свят. По време 
на една банална семейна 
криза, след скандал със 
съпругата си Джесика, 

Борис прави опит за само-
убийство, скачайки през 
прозореца. Спасен е от 
навеса. Оцелял, но окуцял, 
той напуска университета, 
развежда се и се премества 
в стария си апартамент в 
търговската част на града.  
Издържа се от уроци по шах 
за деца.  Наивна, просто-
душна и дълбоко религиоз-
на, бегълката от Мисисипи 
Мелъди Сент Ан Селестин 
моли за храна и временно 
се настанява в дома на 
Борис. По време на този 

не толкова кратък престой 
атеистът Борис променя 
Мелъди според своите 
представи и вкусове, а тя, 
впечатлена от неговата 
изискана гениалност, се по-
тапя в неговия свят. Въпре-
ки възрастовата разлика 
двамата се женят и водят 
рутинен семеен живот до 
момента, в който майка-
та на Джесика  Мариета 
пристига внезапно в дома 

им... Животът на Йелников 
се обръща срещу всички 
правила и закони, които 
познава... Типичен оплетен 
и дори малко объркан 
сценарий на майстора в 
този жанр Уди Алън, който 
от доста време е вече само 
режисьор на филмите си и 
не иска да играе в тях. Гле-
дайте го в събота по БНТ1 
от 21.45 или в удобно за вас 
време от TRIO Television.

Събота, 15:20 (BG)

“Маверик“
Уестърн с Мел Гибсън. 
САЩ 1994

Събота, 13:00 (BG)

“Дейв“
Комедия с Келвин Клайн 
и Сигърни Уивър. САЩ

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Лига Европа: Удинезе – 
Атлетико Мадрид“
Директно от Италия

Събота, 17:00 (BG)

„Астън Вила – 
Уест Бромич“
Мач от английската 
Висша лига- директно

Събота, 11:50 (BG)

„Рунтавото куче“
Комедия, САЩ 1994

Събота, 13:45 (BG)

„Дни на грохот“
Екшън с Том Круз

Събота, 10:10 (BG)

„Любопитният Джордж“
Анимация. САЩ 2006

Петък, 23:00 (BG)

„Черен Дъжд“
Трилър на Ридли Скот с 
Майкъл Дъглас



Милена Фучеджиева: имигранти в САЩ 
са прототипи на героите в сериала

сценаристът на „7 часа разлика”

Крайна, категорична и упорита – подобен е образът на пи-
сателката Милена Фучеджиева през очите на читателите й. 
Вярата в себе си и умението да се изразява в думи авторката 
изгражда по време на двайсетте си години живот в САЩ. През 
1990 г. заминава за Лос Анджелис по лични причини. Иска да 
скъса с миналото, да започне живота си отначало, без да пре-

следва „американската мечта” и без очаквания. След тежки начални години се 
стабилизира и започва да се занимава активно с писане, докато е мениджър 
на бижутерския магазин „Дейвид Уеб” в Бевърли Хилс.

В началото пише и на английски език, но после остава само в уютния си 
роден български. През 2000 г. излиза книгата й с есета за Америка „Белият 
негър”, пиесата й „Дзен-порно” от 2002 г. има четене в театър „ЛаМама” в 
Ню Йорк и е поставена в Сатиричния театър, а две години по-късно самата 
Милена поставя „Криза” и Lovebox в Лос Анджелис, през 2004 и 2005. Сбор-
никът с разкази „НеХана” излиза през 2005 г., следва първият й роман „Кефер. 
Цветовете на малката Ида”.

Връща се в България, защото в САЩ „й става скучно”. „Писна ми от спокой-
ствието в Лос Анджелис”, казва Милена и малко след установяването си на 
родна територия издава книга „Аз, бLогинята” с публикации от личния си 
интернет блог, в който 4 години споделя впечатления, мисли и присъди.

В момента Милена е един от създателите и главен сценарист на телевизи-
онния сериал „7 часа разлика”, който проследява живота на българи в София 
и Ню Йорк.

Интервю на 
Биляна Димова
Ясен Дараков

Мина година и няколко месеца, откакто 
сте се върнали в България – как се чувст-
вате, какво виждате около себе си?

Чувствам се чудесно, защото правя това, 
което обичам. Дори мога да кажа, че никога 
не съм била по-щастлива. Иначе това, което 
виждам, е, че светът върви към провал 
и в този смисъл зле е не само България, 
напротив – смятам, че тук се мрънка повече 
от необходимото. Това лято бях за кратко в 
САЩ и видях много празни магазини в Бе-
върли Хилс, пример за миниатюрна част от 
огромната безработица там. С българските 
вътрешнополитически глупости съм избра-
ла да не се занимавам, защото 20 години 

тече едно и също, а държавата продължава 
да крета по един или друг начин с некадър-
ни, корумпирани или прости политици. Вече 
знам, че тук няма откъде да се намерят иде-
ални хора и на изборите просто ще сменим 
настоящите с други. Истински образованите 
и свестни хора не биха се занимавали с 
политическата помия. Дори и да искаш да 
направиш добро, ако си заобиколен от нека-
чествени хора, идеите ти няма да минат. Но 
основният проблем за мен е не че България 
се управлява от необразовани хора, а че, 
влизайки в тази схема, дори образованите 
неминуемо ще се корумпират. Всеки поли-
тик влиза с икономически кръг, закачен за 
крака му. Нямам абсолютно никаква надеж-
да, че някой може да остане чист.

Защо? Недостатъчно устойчива пси-
хика, системно материално лишаване – 
каква е причината според вас?

Да, непременно трябва да „обичаме” или 
да „мразим”, а и явно този народ дълго вре-
ме е бил беден и бързо и лесно се продава. 
Всеки участва в схеми. Но за разлика от 
САЩ, където, ако има корупция, тя е на мно-
го високо, скрито и мащабно ниво, тук всич-
ко излиза бързо на повърхността и именно 
това действа най-обезкуражаващо, хората 
нямат позитивни примери. Едновременно с 
това виждам, че София сега изглежда много 
по-добре, отколкото миналата година, дори 
най-добре от всякога.

В социалните мрежи скоро попаднах на 
твърдение, че ако американската мечта е 
да успееш, българската е да се махнеш от 
държавата?

И двете мечти съм ги минала. Изходите на 
човек са вътре в него, не можеш да избягаш 
от себе си. В България има надежда най-мал-
кото защото е свързана с Европейския съюз, 

както и с европейски пари, които могат да 
се усвояват. Все по-често виждам неща, съз-
дадени с пари от европейските фондове.

Според вас има ли разделение и 
културна дискриминация от страна на 
емигрантите у нас напоследък – „ние 
заминахме, вие останахте”?

Да, често чувам: „А, да беше останала в 
България, да видиш!” „А, да беше дошъл ти 
в САЩ, да видиш”, отвръщам. Какво ще се 
хвалиш, че 

като си останал в 
България, си голям 

герой?! 
Героизмът да си останал в България ми 

е леко смешен. Зависи от теб самия как ще 
се справяш с твоите 
житейски обстоятелства. 
Проблемите ти обикно-
вено нямат нищо общо с 
държавата, освен ако не 
ти се случи нещо пряко 
свързано с нея. Нищо 
никъде не е перфектно. 
Едни правят едни ком-
промиси, други – други. 
Бедността и в Америка 
расте, разликата е, че там 
има правила. Песими-
змът сред българите 
идва от това, че ако им 

случи нещо, няма закон, който да ги предпа-
зи, всеки е подкупен.

какво ви липсва от САЩ?
Нищо не ми липсва от там освен прос-

транството. За да не ми липсва нищо, ми 
помагат хората, с които работя в София – те 
са отговорни и работливи, не щадят труда 
си и това ме кара да си мисля, че по някакъв 
начин Америка е дошла тук. Виждам как 
българите са амери-
канизират все повече, 
спазват се уговорки, 
хората идват на срещи 
в определен час. Всеки 
мисли, че лъжа, но пак ще 
кажа – нямам случай, в 
който тукашен персонал 
– дали ще е таксиджия, 
продавач, сервитьор или 
чиновник, се е отнасял 
с мен зле или грубо. Но 
трябва да подчертая, 
че аз съм тази, която се 
усмихва първа. Старая се 
да съм мила и любезна и 
съответно ми се отговаря 
със същото. Ето това е 
нещо американско, което 
взех. Държа се упорито 
добре с всички, това 
работи и постепенно би 
могло да стане навик и 
на останалите. Въпрос на 
лично превъзпитание, 
което, разбира се, отнема време. Живели 
сме дълго време намусени и искаме рязко 
всичко да се смени, но това са сложни про-
цеси в психиката на народа – да свикне да 
съществува в тези нови условия не е лесно. 
Естествено има неща в България, които 

Актрисата Ваня Цветкова, която от години живее 
в Лас Вегас, играе един от силните женски образи 
в сериала – на властната и подкупна съдийка таня 
Стоева

Милена Фучеджиева

Сн.: Цветелина Белутова/„капитал”



виждам и не ми харесват. Тук 
има голяма толерантност 
към недобре свършената 
работа, а не би трябвало да 
е така. На други места доста 
хора биха били уволнени.

кои са най-устойчивите 
ни стереотипи?

Изречението „ние, бъл-
гарите, сме”. Като го чуя, 
побеснявам. Във Facebook се 
вихри голямо мрънкане, ис-
тински апокалипсис! Не знам 
изобщо как хората същест-
вуват с тази мисъл постоян-
но в главите им. Не мога да 
разбера и мазохистичното 
удоволствие да повтаряш 
какво лайно си. Няма „ние” 
– всичко е АЗ. Попитайте се – аз лайно ли 
съм, или не съм? Ами не съм! Нека всеки сам 
да каже „АЗ не си свърших работата”, „АЗ не 
успях”, да поеме лична отговорност.

какъв е стимулът ви, за да се захванете 
с писане на сценарий за сериал? какво 
искате да кажете на хората?

Едно от нещата, които аз и колегите ми 
искаме да кажем, е, че отношенията деца - 
родители са изключително важни и когато 
родителите правят големи компромиси 
със себе си, в един момент те се отразяват 
на децата и става лошо. Създали сме силни 
женски характери, каквито не е имало в бъл-
гарското кино досега, както и един много 
положителен герой, който ще се развива 
нататък – хомосексуален политик.

За BG емигрантите в 
САЩ

Заедно с това обаче не налагате ли още 
стереотипи – българските емигранти са 
дребни тарикати, съдебната система е под-
купна, руснаците са мафия и т.н.?

Ами много от тях са такива. Вижте, цялата 
работа е, че аз много бих искала да напиша 
„Туин Пийкс”, но той ще се гледа от много 
малка група хора. „Туин Пийкс” издържа 
само два сезона. В телевизията имаме 
задача да продаваме продукт, не изкуство. 
Тук българите бъркат кинобизнес и кино-
изкуство. Повечето герои са такива, те са 
стереотип като хора. Всички американски 
сериали са изградени върху стереотипи. 
Много успешния сериал „Сопранос” експло-
атира темата за мафията в Ню Йорк, Тони 
Сопрано е мафиот като всички мафиоти 
във всички филми за мафията, в „24” Джак 
Бауър и агентите са абсолютни стереотипи 
на агенти. И никой не иска да гледа сериали 

за хармонични, добри 
вегетарианци. Ако 
показваш позитив-
ност, никой няма да 
ти обърне внимание, 
трябва да има преца-
кани, убити, пребити, 
системата навсякъде е 
такава, каквато е.

как избрахте кои 
от по-известните ни 
имигранти тук да 
използвате за основа 
на образите в „7 часа 
разлика”?

Не всички избрани 
от нас прототипи на 
образи са известни. 
Чушката например е 
един напълно обикно-
вен българин, който 
се опитва да оцелее в 
Америка като бачка-
тор. Живях близо 21 
г. в Америка и имам 

наблюдения над най-различни типове бъл-
гари - интелектуалци, работници, измамни-
ци, адвокати, лекари, артисти, престъпници. 
По-известните прототипи избрахме заради 
нестандартното им поведение и желани-
ето да пробият на всяка цена. Разбира се, 

всеки наш образ е базиран на действителни 
личности, но не е абсолютно същия като тях. 
Вкарали сме характеристики, които да под-
хождат на сюжета и ни помагат да покажем 
това, което смятаме, че ще е интересно за 
зрителите.  

Разкажете ми повече за разлика-
та между Боян и неговото поколение 
имигранти и бай Юнал и тези по-стари 
имигранти - кое ги прави различни, как 
живеят заедно и как това се отразява на 
сюжетната линия в сериала?

Разликата между тези два образа е 
диаметрална. Бай Юнал e живял в комунис-
тическа България и е преживял тежки неща, 
но е съхранил едни човешки стойности, 
които се позагубиха във времената, в които 
живеем, не само в България, а и навсякъ-
де другаде. Той е чист и морален човек, 
докато Боян е типичен българин от прехо-
да - циничен, нихилист, хитрец по-скоро на 
дребно, умен и комбинативен, но невинаги 
на страната на доброто. И въпреки това те 
са приятели, защото в чужбина повечето 
българи имат нужда да са сред свои и са 
много по-толерантни един към друг, откол-
кото в собствената си държава. Бай Юнал 
в някакъв смисъл е моралният стожер на 
малката ни емигрантска групичка, човекът, 
за когото всички знаят, че при нужда могат 
да се облегнат на рамото му. Когато човек е 
далече от роднините си, хора като бай Юнал 
стават семейството, което липсва. 

как вашият личен опит и житейска 
история е отразена в сериала?

Личната ми житейска история не е отра-
зена, въпреки че съм „вградила” нещо от 
себе си в женските образи. Всъщност между 
мен и Таня Стоева има едно важно общо 
нещо - Стоева е отгледала дъщеря си сама. 
Другото общо е, че и двете сме много силни 
жени. Както впрочем всичките ни женски 
образи. Героините ни са дами с огнени 
характери. И дотук свършват приликите 
с мен.  Личният опит на сценаристите е 
изключително важен за създаването на 
добра драматургия. Спокойно мога да 
кажа, че двамата с Любо Дилов не можем да 
се оплачем от липса на такъв. Това, което 
разказваме, не би могло да бъде разказано 
от човек на 25 години, защото твърде малко 
е живял.

Актьорът Малин кръстев призна, 
че собственикът на „Механата” в Ню 
Йорк е Боян от „избата”. Други такива 
паралели, които българите тук могат 
да открият в сериала? Знам, че е тънка 
линията тук, но така или иначе хората ще 
се досетят, дайте малко повече инфо тук 
- не е задължително да ви цитираме като 
източник за тази част.

Не познавам Сашо, но „Механата” опреде-
лено е култово заведение, което ни вдъхно-
ви да направим „Избата”. За съжаление няма 
как да издам никакви имена, зрителите 
сами ще трябва да търсят приликите. Ще ни 
бъде любопитно да прочетем как нашите 
имигранти в Америка възприемат сериала. 
Би било чудесно, ако направите един мате-
риал с мненията им. След като са изгледали 
няколко епизода, разбира се. Обратната 
връзка силно ни вълнува!

Актрисата Ваня Цветкова, която от години живее 
в Лас Вегас, играе един от силните женски образи 
в сериала – на властната и подкупна съдийка таня 
Стоева

Много от героите в сериала са базирани на реални българи, които живеят в САЩ
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Неделя, 00:00 (BG)

„Палавата Роуз“
Драма. САЩ  1991

Неделя, 13:00 (BG)

„Смъртоностно  
оръжие 4“
Екшън с Мел Гибсън и 
Дани Глоувър

Събота, 23:30 (BG)

“Музикална кутия“
Драма, трилър. САЩ

Събота, 20:00 (BG)

“Седем часа разлика, 
епизод 10 и 11“
Български сериал. 2011

Събота, 20:00 (BG)

„Орлово око“
Екшън. САЩ, Германия 
2008

Събота, 23:50 (BG)

„Зората на мъртвите“
Ужаси. САЩ 2004

Какво е да смениш токчета с 
ботуши показва „Фермер търси 
жена”
15 градски 

момичета, 
5 ферме-
ри, първа 

любовни искри, но и 
първа среща с фермата 
и първо прекопаване на 
лозето – това е резултатът 
след последния епизод 
миналата седмица на 
романтичното риалити 
„Фермер търси жена”. След 
като и най-младият фермер 
Стефан направи своя ро-
мантичен избор, списъкът 
с кандидат-невестите вече 
е пълен. Сред участнич-
ките силно присъствие 
имат студентките, като три 
от тях се паднаха именно 
на 23-годишния Стефан. 
Момичетата учат „Регионал-
но развитие и политика”, 
„Аграрен бизнес” и „Журна-
листика”, но едновременно 
с това активно работят 
– една от тях е търговски 
представител в телекому-
никационна компания, а 
друга едновременно модел 
и организатор в агенция за 
събития. Фермерът, готов 
да направи компромис с 

всичко постигнато досега, 
Димитър ще трябва да 
избира между специа-
листка в областта на PVC 
системите, детегледачка и 
счетоводителка. В сферата 
на туризма, търговията и 
бизнес администрацията са 
трите избраници на Емил, 
а Свилен ще трябва да 
избира между дългогоди-
шен модел, професионална 
танцьорка и студентка по 
„Изкуство и арт менидж-
мънт”. Дама със собствен 
бизнес за организиране на 
тържества и доставка на 
цветя пък е сред кандидат-
ките на Иван, които първи 
хванаха мотиката, за да 
прекопаят лозето.

Освен обичайните си за-
нимания сега кандидат-бул-
ките ще трябва да станат 
специалистки и в още една 
област – как да оцелеят във 
ферма и как да спечелят 
сърцето на фермер. Дали 
обаче за това ще помогне 
дипломата от университета, 
или смяната на токчета-
та с гумени ботуши ще е 
достатъчна, ще разберете в 

четвъртък, 20 октомври, по 
„Нова телевизия“ в поред-
ното издание на риалити 

шоуто от 20.00 (BG) или 
в удобно за вас време от 
TRIO Television.

Романтичната среща на Стефан
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Българският женски 
клуб в Ню Йорк 
подкрепя и АЗ МОГА

Българките от Ню Йорк се 
включват в инициативи в 
подкрепа на деца в нужда в 
родината. Техният Българ-
ски женски клуб става парт-
ньор на фондация-

та „И АЗ МОГА” (I Can Too).
Основател и председател на 

клуба е актрисата Боряна Пав-
лова, която живее от 19 години в 
Америка. Безкрайно впечатлена 
от инициативите на  „И АЗ МОГА”, 
за които й разказва създателка-
та на фондацията Нели Радева, 
Боряна, без да се замисли, решава 
да стане посланик на добра воля 
и да популяризира I Can Too в 
Америка.

Актрисата се снима с тениска 
на организацията и отправя социалното 
си послание: „Всички деца са родени да 
бъдат щастливи.” 

Боряна просълзява членовете на 
женския клуб, разказвайки с невероятен 
ентусиазъм за инициативата „И АЗ МОГА”. 
Презентацията й мотивира жените членки 
да се включат в подкрепа на българските 
деца и да превърнат мисията на I Can Too 
в своя. 

„И АЗ МОГА” продължава да привлича 
посланици на идеята в България и по 
света, които популяризират позитивната 
кауза за промяна към по-добро.

Сред световните звезди - посланици 

на I Can Too, са барабанистът Мат Соръм 
(Guns N’ Roses, Velvet Revolver), холивуд-
ският актьор Долф Лундгрен, скулпторът 
Игор Устинов, кубинската писателка Уен-
ди Гера, руският писател Михаил Шишкин 
и др.

Ако искате да станете посланици на 
фондацията и да подкрепите децата в 
нужда от България, можете да го направи-
те на  www.icantoo.eu

отново изтъкна, че е кандидат на 
гражданското общество. Тя влезе 
в негласна коалиция с Калфин и 
двамата организираха словесни на-
падения срещу Плевнелиев, които 
той рядко успяваше да отблъсне. На 
опитите му да упрекне конкуренти-
те си, че водят нелоялна кампания 
срещу него, най-силно се засегна 
Кунева, която го увери в най-добри 
чувства.

Концепцията на дебатите включ-
ваше и странни периферни въпроси 
като „ако станете президент, какво 
ще правите с вълчицата Зорница” 
(която в момента Първанов си от-
глежда в резиденция “Бояна” – бел. 
авт.), „ще ползвате ли синя лампа”, 
„ще живеете ли в резиденция „Боя-
на”. Покрай това се разбра, че Плев-
нелиев мрази сините лампи, няма 
да отиде в Бояна, защото си има 
къща, в която отглежда малко хъски 
и костенурка. Кунева и Калфин 
обясниха, че живеят в апартаменти, 
които не позволяват на държавен 
глава да изпълнява пълноценно 
функциите си.

Словесната битка между тримата 
се развихри покрай парливия въ-
прос кой се опитва да взриви ситу-
ацията в страната. Меглена Кунева 
нападна МВР за многото несвър-
шена работа и многото неразкрити 
престъпления. Според нея, взривът 
срещу журналиста Сашо Диков бил 
проява на лош стил. “Има липса 
на държавност, а институциите са 
абдикирали от своите задълже-
ния. Това показват размириците в 
Катуница. Вътрешният министър да 
си свърши работата, а не да се зани-

мава с избори”, призова червеният 
Калфин. “Симптоматично е, че кога-
то в България идват еврокомисари, 
и то за да ни похвалят, да ни кажат, 
че сме си свършили добре работата, 
гърмят бомби. Така беше и с (вест-
ник – бел. авт.) „Галерия”, така стана 
и с колата на Диков”, заяви Росен 
Плевнелиев. Той бе категоричен, 
че тези бомби са срещу управлява-
щите, но очаква справедливост от 
закона и резултати от МВР.

Учудващо и тримата фаворити 
изразиха становище, че няма нужда 
от повече правомощия за прези-
дентската институция и че според 
конституцията държавният глава 
има и сега доста права и може да 
оказва своето въздействие и влия-
ние. “Например аз ще казвам, когато 
не съм съгласна приятел на минис-
тър Цветанов да го назначават на 
прокурорски пост. Ще протестирам 
и когато се приема бюджет, в който 
за подслушване се отделят повече 
пари, отколкото за образование”, 
заяви Кунева, цитирайки по този 
начин основното мото от предизбо-
рен клип на Калфин - Данаилов. 

Най-любопитна за бъдещото им 
поведение като евентуални пре-
зиденти бе реакцията на тримата 
на въпроса кой е най-успешният 
държавен глава на България досега. 
Меглена Кунева си избра Желю 
Желев. Калфин заложи очаквано на 
ментора си Георги Първанов, който 
съхранил българското. А Плевне-
лиев бе категоричен, че всеки от 
досегашните президенти е работил 
за нацията, но че бъдещето ще даде 
най-вярна оценка за тях.

» от 15 стр.

Създателката на Българския женски клуб в Ню Йорк Боряна 
Павлова става лице на I Can Too
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Бареков гуляе с 
олигарски в Сен тропе

Прословутият тв водещ 
Николай Бареков е 
бил обгрижван богато 
и обилно от олигар-
ски в супертузарския 
плаж на френската Ри-

виера, писа „България днес”. Вестникът 
прилага и уникални фотоси, изпратени 
до редакцията му. На кадрите си личи 
как Бареков гуляе в пиянски захлас на 
плажа Ники бийч до курорта Сен Тропе, 
а компания му правят олигарсите Ветко 
Арабаджиев и Чочо Александров. В 
компанията е и синът на хотелиера Ве-
тко Арабаджиев – автомобилният със-
тезател Владо Арабаджиев. На финала 
на вакханалията те обливат разгащения 
Бареков с шампанско за над 300 евро 

бутилката. Пенливата течност се разли-
ва по телесата на водещия, а после

потича и в гащите 
му

с марката „Долче 
и Габана”.

Действието 
от пикантните 
картинки се 
развива в края на 
юли тази година. 
Тв водещият, из-
вестен като Ники 
Дудука, заради 
негови прояви на 
младини в една 

пловдивска чалготека, 
където е правил номер 
с дудук, пристига на 
Ривиерата заедно с 
жена си по покана на 
олигарсите и изцяло 
на техни разноски. За 
благодарност след това 
той и телевизията му 
ТВ7 снимат серия от 
предавания за Несе-
бър, в които охулват 
действащия кмет 

Николай Димитров 
и правят реклама 
на друг мераклия 
за градоначалник 
– Атанас Терзиев, 
свързан с интереси-
те на Арабаджиеви.

Самият Бареков 
не отрече веселбата 
на тузарския курорт, 
но обясни, че на 
фотосите бил не из-
вестният български 

хоте-
лиер 
Араба-
джиев, 
а зъбо-
лекар 
на име 
Илия 
Будев. 
Освен 
това не 
го били 
почер-

пили, а всеки сам си плащал.
“Бяхме

приятелска 
компания в Сен 

А Зара отиде в Барбадос
Една от най-запомня-

щите се героини в “Биг 
брадър” – Зара, си пода-

ри екзотична екскурзия до 
Барбадос за рождения ден, 
който беше този понедел-
ник, разкриха жълтите вест-
ници в Бълга- рия. Зара пази 
в тайна кой я придружава 
до екзотично- то местенце, 
където не е за първи път, тъй 
като това лято прекара там 
близо две сед- мици. Не казва 
и кой е платил удоволствието, 
което никак не е евтино.

Тя споделя само, че била 
отседнала в 5-звездния хотел “Сънди лейн”, който е един от най-луксозните, с 
непосредствен изглед към океана, пише сп. “Блясък”. В Барбадос риалити ге-
роинята се радва на топло време и упражнява последната си страст - сърфин-
га. Брюнетката постоянно обикаля по света, а сред любимите й дестинации са 
Дубай, френската Ривиера и Ню Йорк, където беше на обучение по актьорско 
майсторство. Същевременно не е известно да работи нещо конкретно, така че 
очевидно парите за воаяжите идват от обожател.

тропе
всеки си плащаше разходите, поде-

лихме си сметката, която изобщо не 
беше висока. Шампанското не е 300 
евро, а 3 евро бутилката и е специално 
за пръскане, когато хората се забавля-
ват. Никакви разговори за избори не са 
водени, нито пък някой е правил „ор-
гия”. Аз бях със съпругата ми Евгения”, 
обяснява Бареков. Той дори обвинява 
издателят на “България днес” Недялко 
Недялков, че е получил нареждане 
да пусне материала от кандидата за 
президент Алексей Петров. Бизнесме-
нът Ветко Арабаджиев пък обяви пред 
агенция “Блиц”, че ще търси по съдебен 
ред правата си на гражданин, засегнати 
от „България днес”.

Бареков във вихъра на шампанското. До него е мъжът Х. 
Според “България днес” това е Арабаджиев, според водещия – 
зъболекарят илия, снимки “България днес”

Цар на купона

До дъно

http://www.bg-voice.com
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Американка се включи 
в ежегодния маратон в 
Чикаго миналата сед-
мица, пробяга разстоя-
нието и след това се 
отправи в болницата, за 

да роди, съобщиха медиите. Момченце-
то се появи на бял свят живо и здраво, а 
родителите му се надяват то да прихва-
не от спортния ентусиазъм на майка си 
Амбър Милър.

Бременна в деветия месец, тя измина 
цялото разстояние  от 42 километра 
и 195 метра. Малко преди да пресече 
финалната линия, жената получила 
контракции. „Записахме се за марато-
на през февруари. Два дни по-късно 
разбрах, че съм бременна. През цялото 
време не бях сигурна дали ще тичам. 
Мислех, че вече ще съм родила. Вечер-
та преди маратона все още бях бре-
менна и реших да се състезавам - все 
пак бях платила за участието”, разказва 
Амбър.

Тя участва в надпреварата с благосло-
вията на лекарите си. Те й дадоха раз-
решение да пробяга първата половина 
от разстоянието, а през втората само да 
ходи, отбелязва Ройтерс. Сега се радва 
на здраво и красиво бебе.

Милър и бебчо

Маратонът в Чикаго вече привлича и бременни

http://www.malincho.com
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Романтичният шик 
на Натали Портман Розови нюанси, повече руж на скулите, из-

ящни устни, “облечени” в червило – роман-
тичната визия не се влияе от тенденциите. А 
градът на любовта – Париж, винаги намира 

начин да вдъхновява, независимо в коя точка на 
света се намирате. Днес се доверяваме на изискания 
стил на Натали Портман.

Кремообразни сенки за очи 
ILLusion D`Ombre на Chanel, 
които ще откриете в шест блес-
тящи нюанса.

Спирала за 
впечатлява-
щи мигли на 
CLINIQUE.

Гривна с различни цветни 
висулки, богато декорирани с 
кристали на SWAROVSKI.

Сенки за очи Color Infailible а 
L`OREAL PARIS, които осигуряват 
наситен цвят.

Елегантна чанта GUCI в мини-
размер.

Лак за нокти на REVLON с тъмни 
лилави частици брокат за силен 
блясък на маникюра.

Глос CARGO, 
който Портман 
ползва както 
самостоятелно, 
така и в комбина-
ция с червило.

Руж с вграден силует на Айфе-
ловата кула от новата колекция на 
LANCOME. Цветовете са нежно розо-
ви, поръсени със златни пигменти.

Червилото ROUGE DIOR добавя 
нежен цвят на устните и подчерта-
ва тена.

Очна линия GUERLAN.

http://www.bg-voice.com
mailto:dtd11@yahoo.com
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Планетите  през  ноември

Велина Лазарова
професионален астролог

 Тълкуване на рождена карта
 Прогноза за определен период 

от време
 Бизнес прогнози
 Съвместимост между партньори

Единствено за читателите на BG VOICE професионалният астролог Велина Лазарова пред-
лага пълен и точен месечен хороскоп.

Ако вие искате да получите детайлен, личен хороскоп, пишете на Велина на 
skywisdom2011@gmail.com или на (773) 655 8553.

През ноември ще имаме следните важни 
планетни събития:
 Пълнолуние  на 10 ноември – 18 граду-

са - втора декада на зодия Телец 
 Планетата Марс влиза в знака Дева на 

12 ноември
 Планетата Меркурий започва рет-

роградно движение на 24 ноември до 13 
декември
 Новолунието и слънчев еклипс на 25 

ноември в знака на Стрелеца 
Седмицата от 26 октомври 

до 2 ноември
На 28 октомври ще имаме мощен транзит 

между планетите Юпитер и Плутон. Ще бъ-
дат повлияни всички земни знаци – Телец, 
Дева и Козирог, родени в първата декада, и 
особено родените на 27, 28, 29 през август, 
април и декември. Много добър транзит 
за легални и юридически дела, преписки и 
договаряния, свързани със застраховки и 
финансови договаряния с големи компа-
нии и институции.
Седмицата от 2 ноември до 10 ноември

Удачен период за стартиране на реклам-
на кампания, интернет промоции и рекла-
ми от всякакъв вид. Периодът 6-7 ноември 
ще е най-успешен за за разпространението 
на услугите, които предлагате. Много хора 
ще чуят и получат вашите съобщения и 
послания. Да се внимава с импулсивни-
те решения и финансови преразходи. В 
същото време от 7 до 9 ноември ще има ви-
брации на неяснота кои точно цели трябва 
да преследвате и къде  точно да насочите 
вашата енергия. С логически анализи не ще 
постигнете успех, но след 9 ноември съби-
тията около вас ще ви подскажат вярната 
посока.

Седмицата от 10 до 18 ноември

Още на 11 ноември поради изненадващи 
обстоятелства ще почувствате голяма фи-
нансова несигурност и тъй като този аспект 
включва и точките на света, може би ще 
чуем новини относно парите за пенсии или 
криза във финансите на голяма банка.

Планетата на действието и  физическата 
енергията Марс навлиза в зодиакалния  
знак Дева на 12 ноември и ще престои там 
до юли 2012. За всички знаци в земната 
стихия – Телец, Дева и Козирог, Марс 
ще им помогне да достигнат целите си с 
много труд, постоянство и изпипване на 
детайлите в работата им. От друга страна, 
Стрелците, Близнаците и Рибите ще срещ-
нат трудности и ще разберат, че трябва да 
проявят по-голямо търпение и постоян-
ство, за да преодолеят препятствията по 
пътя си. Овните ще вложат много енергия 
за приспособяване към нова ежедневна 
програма, нова работа или грижи, свърза-
ни със здравето.

Седмицата от 18 до 25 ноември
Все още всички, които уреждат някакви 

легални документи, дела или други юриди-
чески преписки, имат шанс до 23 ноември 
да започнат или приключат с тези въпроси. 
От 24 ноември Меркурий - планетата на ко-
муникациите, общуването, речта, транспор-
та и др., преминава в своята ретроградна 
фаза. До 14 декември очаквайте отлагания, 
забавяния и недоразумения вследствие 
на неясно изразяване или неразбиране, 

недоглеждане на детайлите и пропуски. 
През този период проверявайте по два пъти 
всички документи, преписки и договори, 
които получавате или подписвате. Не е 
удачно време за нови договаряния, защото 
след това условията по тях ще се променят. 
Всички, които планират пътувания през 
периода 24 ноември до 14 декември, нека 
проверят неколкократно всички детайли по 
пътешествието си. Проверявайте внимател-
но своята кореспонденция, за да не пропус-
нете важни новини или съобщения за вас.

И не на последно място - внимавайте с 
думите, които изричате, и дали наистина 
мислите онова, което казвате.
Седмицата от 25 ноември до 2 декември

Тази седмица е много важна, защото на 
25 ще имаме новолуние и слънчев еклипс 
в началните градуси на знака Стрелец. 
Всички действия, предприети сега, ще имат 
дълготраен ефект в бъдеще. Най-засегнати 
ще бъдат първият деканат от  Стрелеца (23 
ноември до 3 декември) и първите градуси 
на знака Близнаци. Изненадващи новини 
ще им дадат възможност да видят голямата 
картина и бъдещето, към което се стремят. 
От голяма помощ през този период ще бъде 
интуицията, която ще ви подскаже вашата 
посока. Нетърпението и прибързаността 
през този период ще бъдат във ваша вреда. 
По-добре изчакайте действията на другите, 
за да се ориентирате правилно в ситуации-
те около вас!
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Светът е iPhone
Най-сетне! Продажбите на iPhone 4S стартираха в петък, 14 октомври, 

в САЩ, Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобри-
тания. Новият iPhone почти веднага се превърна в най-популярната 

машинка на Apple: за първите 24 часа след като бе анонсиран, бяха направени 
над 1 милион 
предвари-
телни заявки 
за покупката 
му. Предиш-
ният рекорд 
принадлеже-
ше на iPhone 
4, който за 
24 часа след 
премиерата 
набра “само” 
600 000 
заявки. Apple 
вече обяви, 
че само за 
почивните 
дни е успяла 
да пласира 4 
млн. телефо-
на. Което е 
отново рекорд. 
Реалните 
продажби на iPhone 4 в първите дни достигнаха 1,7 млн. Както BG VOICE вече 
писа подробно, новият iPhone 4S много напомня четворката, но е оборудван с 
по-добра камера, по-бърз процесор и обновен софтуер.

Стотици фенове на Apple чакат реда си в един от кварталите на токио, за да си купят 
iPhone 4S

Windows 7 най-
накрая задмина XP
След като тол-

кова почти 10 
години никой 

не успя да измести 
Windows XP от първо-
то място като най-по-
пулярната операцион-
на система в света, 
Windows 7 най-накрая 
се зае с тази задача 
и я доведе до успе-
шен край, съобщиха 
специализираните 
издания. От миналата 
седмица вече официално XP мина на второ място с 38% легални потребители, a 
Vista се измести на трето с 11%. На четвърто място със 7% и на пето - с 0.82%, са 
съответно Mac OS X и Linux. Всичко останало се заема от „Други”, но то е толкова 
незначително като процент, че някой вълнува ли се изобщо от останалите същест-
вуващи операционни системи?

Skype вече е част от Microsoft
Миналия петък официално бе 

финали- зирана сделката по 
придоби- ването на Skype от 

Microsoft. Компания- та вече не съществува 
- тя е дивизия на ги- ганта, а нейният бивш 
главен изпълнителен директор Тони Бейтс 
е президент на тази дивизия. Засега не се 
очакват промени по функционирането на 
услугата, но със сигурност ще видим дълбока интеграция на Skype в софтуера 
на Microsoft. Съдейки от досегашния опит, най-вероятно Windows 8 ще пристиг-
не с преинсталирана Skype функционалност, същото важи и за следващия Xbox.

Google подготвя 
MP3 магазин
Google възнамерява да отвори 

собствен MP3 магазин, 
съобщи в. “Ню Йорк Таймс”. 

Медията твърди, че интернет гиган-
тът провежда редица преговори с 
най-големите лейбъли в света. Раз-
говорите най-вероятно са свързани 
с авторските права върху музиката, 
която искат да предлагат онлайн от Google. Предполага се, че MP3 магазинът 
ще бъде обвързан с Music Beta – музикалната услуга в облака на Google. От 
своя страна „Таймс“ цитира “безброй музикални изпълнителни директори”, без 
да посочва конкретни имена, които признават, че вече са получили оферти 
от Google. Изданието допълва, че е напълно възможно да видим музикалния 
магазин до няколко седмици. Дори най-вероятно услугата ще дебютира, преди 
Apple да пусне официално iTunes Match. Ябълковият продукт ще позволява 
на потребителите мигновено да свързват аудиоколекцията си с архивите на 
Apple. От Google засега отказват коментар.

Sony Ericsson спира 
да прави обикновени 
телефони
В края на миналата седмица от Sony Ericsson обявиха официално пла-

новете си да спрат да произвеждат „глупави” телефони 
до края на 2012 г. Очаква се дотогава цялото порт-
фолио на компанията да се състои от смарт-

фони, което е доста логично, имайки предвид, че 
целият пазар се измества в тази посока. 

Дори в момента 80% от приходите 
на Sony Ericsson се генерират от 
смартфони. 

Компанията започва да 
се измъква от кризата, 
в която се намираше 
през последните три-
месечия. Финансовите 
резултати постепенно се 
подобряват, похвалиха се 
шефовете й, цитирани от 
Hicomm. Глупав телефон
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Кремена (34) е завър-
шила медицина в 
София и е ръководител 
клинични изпитвания 
във френска фармацев-
тична компания. Макар 

животът й в столицата да преминава 
в голямата си част в лаборатория, има 
няколко седмици в годината, когато тя 
се потапя в абсолютната противопо-
ложност. Казва, че това се превръща в 
нейна страст през 2002 или 2003 г. Не 
е броила на колко места е ходила, но 
твърди, че се е „заразила“ с тази тръпка 
още след първото такова пътешествие 
в Тайланд и Камбоджа, където отиват с 
една приятелка - без куфари, с раница 
на гръб, пътеводител в ръка и без пла-
ниране. След като опиташ веднъж, няма 
спиране, твърди Кремена.

Оттогава гледа да пътува всяка годи-
на. Снимките й от фотоконкурса са от 
последното пътешествие, което правят 
със съпруга си до Кения. Потеглят за 
африканската страна на 9 юли 2011 г. и  
за три седмици обикалят области около 
брега и столицата Найроби, както и част 
от планините. Обикновено гледат да 

мая стЕфаноВа
в. Дневник

С раница, пътеводител и без резервации
Кремена Гюрова, победителката в конкурса на dnevnik.bg „Спомен от лятото“, 
работи и живее, за да пътува

Преди броени дни стана известен 
победителят в конкурса на „Днев-
ник“ „Спомен от лятото“ - чита-
телската фотогалерия „Кения“, 
подкрепена от 154 читатели. Неин 
автор е somanyways. Оказа се, че 
зад това име стои Кремена Гюрова, 
която не само като псевдоним, но 
и в реалния живот умее да търси и 
открива много пътища на земна-
та карта. Това е всъщност и едно 
от основните неща, заради които 
работи и живее - да прекара няколко 
седмици на път в по-нестандартна 
от обичайните дестинации, с рани-
ца на гръб, пътеводител в ръка и без 
резервации.

не се задържат 
на едно място 
за повече от 
две-три вечери, 
за да могат да 
видят и усетят 
колкото се 
може по-разнообразни обстановки.

За нея стандартните туристически 
почивки са скучни и за един млад човек 
има много повече възможности за 
интересно изживяване. Именно заради 
нежеланието си да се слее с туристите в 
началото тя е против това да отидат на 
сафари в Кения. Но сега е доволна, че 
все пак се е съгласила. По думите й пре-
живяването в резервата Масай Мара е 
като да попаднеш в райската градина 
- такава, каквато си я е представяла от 
описанията - пълна и свободно обита-
вана от всякакви животни. 

„Животните са там от поколения 
наред, те са свикнали с хората, но там 
не те пускат да ходиш пеш, тъй като е 
опасно“, разказва Кремена за оби-
колките с миниванове. Що се отнася 
до общуването с местните в Кения, тя 
разказва, че е там е по-лесно в срав-
нение с други страни, тъй като всеки, 
посещавал училище дори за няколко 
години, говори официалния английски 
език наред със суахили. Което е улесне-
ние и за самите тях, при положение че 
в страната има над 40 племена - всяко 
със свой собствен език. „Можеш да 
попиташ за всякакви дребни и полезни 
неща - за храна, пътуване. По-голямата 
част от нещата са на английски - ради-
останции, вестници, надписи, и лесно 
виждаш нещата, от които имаш нужда“, 
допълва тя.

Една от най-интересните им случки 
в Кения е, когато отсядат на брега на 
Индийския океан в еколагер - колиби с 
много базови условия, но и много кра-
сиво. Там се запознават с местен учител 
по английски от племето гирияма на 
име Бен. „Тъй като той няма работа, в 
свободното си време развежда туристи 
като нас. Можеш да го наемеш за някол-
ко часа. Сближихме се, той ни разказа 
много интересни неща за местните 
традиции и ни покани на празненство в 
неговото село“, продължава разказа си 
Кремена.

Двамата със съпруга й отишли, тъй 
като при пътуванията си рядко имат 
такъв шанс да прескочат бариерата с 

местните, които 
невинаги допускат 
чужди хора сред 
своите. Селото 
се състояло от 
около 10 колиби, 
разположени 

сред нищото. „Живеят ужасно бедно. 
Виждала съм много бедни места, но 
там наистина бях потресена“, припомня 
си тя. „Хората обаче са много весели и 
много непосредствени - животът им е 
много прост и те не се разстройват от 
нещата, които нас ни тревожат.“

В Кения двамата пътуват предимно с 
градския транспорт, който там е матату - 
маршрутки, които пътуват без конкре-
тен график и тръгват, щом се напълнят. 
„Често се налага да се блъскаш, пълно 
е с хора, държиш пакети, не е удобно... 
От друга страна, така се отъркваш в 
местните хора и става интересно. Това 
обаче не е почивка в класическия 
смисъл на думата - от разнообразието 
си почива мозъкът, но физически след 
това ти трябва още една седмица, за 
да отмориш действително, но само ако 
можеш да си я позволиш“, разказва тя, 
когато става дума за това защо много 
от познатите й всъщност трудно се на-
виват за подобно приключение, макар 
да звучи вдъхновяващо: „Струва им 
се сложно, уморително, което е така... 
Действително е уморително - спиш две 
вечери на едно място, опаковаш, посто-
янно ходиш или чакаш.“

Според Кремена идеалният екип за 
такова пътуване са двама души. Добре е 
подготовката за пътуването да започне 
около шест месеца по-рано, да вземеш 
билетите предварително, за да хванеш 
по-евтини цени и да съобразиш подхо-
дящия сезон - „времето да не е студено, 
дъждовно или прекалено горещо, както 
и да не е период, когато е пренаселено 
с туристи“, казва тя. В раниците винаги 
взимат на първо място лекарства, 
дъждобрани, топли дрехи, удобни за-
творени или отворени обувки, с които 
да можеш да ходиш по скали или да 
стъпваш във водата и да разглеждаш 
коралите. 

По този начин досега тя е посетила 
и Панама, Йемен, Индия, Индонезия, 
Куба, Япония и обмисля дестинации в 
Южна Америка - Аржентина, Бразилия 
и Чили. Най-важно е търсенето на при-
ключени и планът да няма ясен план.

http://www.bg-voice.com
http://www.kk2immigration.com
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кой е най-късметлийският град в САЩ?
Според Men`s Health това е Сан Диего, а най не им върви в Чарлстън

Сан Диего, сочен за един от градовете с 
най-добър климат в Америка, се оказ-
ва и най-късметлийският според нова 
класация, публикувана в последния 
брой на Men`s Health. 

Южният слънчев калифорнийски 
град печели челната позиция в списъка със 100-те 
най-късметлийски градове в САЩ, като малко по-на-
долу са Балтимор, Финикс; Уилмингтън в Делауеър и 
Ричмънд, Вирджиния. „Късметът е магията на съвре-
менния ни свят”, констатира Дейвид Зинченко, главен 
редактор на списанието. 

„Хората се нуждаят да вярват в късмета, защото това 
им позволява да дадат

име на 
случайността в 

живота
и когато си нарекъл нещо, ти имаш 
повече власт над него.” 

За да определи най-очарова-
телните градове, изданието е 
анализирало данни за местата с 
най-много късметлии в лотария и 
тото, с най-много добри попадения 
на голф и с най-малко гръмотевици, 

с най-ниска 
смъртност от 
падащи обекти 
и с най-ниски 
дългове поради 
играенето на 
лотария и залагания в конни 
надбягвания. 

„Многобройните победители 
на джакпот в Сан Диего, малки-
ят брой паднали гръмотевици 
и ниският брой пострадали от 
свързани с това наранявания и 
смъртни случаи изведоха града 
на върха на класацията”, обобща-
ва Зинченко. 

Лас Вегас, хазартната столица 
на страната, както и Рино, Невада, 
също влизат в топ 10 на класация-
та. Изобщо

игрите на щастието
са важна част от репутацията на един град, докол-
кото няма таблица, по която да бъде изчислено 
количеството радост, което изпитват жителите му 
във всекидневието. Ето - отзад напред е Чарлстън в 
Западна Вирджиния - градът, известен с най-висок 
брой смъртни случаи от падащи обекти, четири пъти 
повече в сравнение със Сан Диего, и без победители 
на лотария или тото. Там хората също са радостни по 
свой си начин на дребните неща от живота, но като 
цяло за класацията са взети съвсем други характерис-
тики на населеното място, разяснява Зинченко. Тампа 
във Флорида, Джаксън, Мисисипи, и Мемфис, Тенеси, 
също са сред най-малко късметлийските места в САЩ.

тук не им върви (Чарлстън)

тук имат късмет (Сан Диего)

http://www.studiomtattoos.com
mailto:artist@studiomtattoos.com


40

BG VOICE www.BG-VOICE.com

С жена на рамо

Любимите момичета 
трябва да се носят на 
ръце. Този девиз вече 
дълго време ползват 
като основа органи-
заторите на 

всевъзможни съревнования 
за пренасяне на жени. Едно 
подобно състезание – Север-
ноамериканският шампионат 
по пренасяне на жени, се 
провежда всяка есен в Нюри, 
Мейн. По време на пробега на 
250 метра с препятствия учас-
тниците трябва да пренесат 
жените или приятелките си 
толкова безопасно, че дори 
крайчецът на обувката им да 
не докосне земята. Ако все 
пак някой, без да иска, изтър-
ве “товара си”, журито му на-
лага наказателни 15 секунди 
за всяко падане. Залогът не е малък, 
поне за мъжете. Победителят получава 
толкова бира, колкото тежи пренесе-
ното от него съкровище. Организато-
рите разказват, че жените могат да се 
пренесат по четири възможни начина: 
като ги качат на конче, преметнат през 
рамо, хванат за краката, докато главата 
им виси отзад, или ако съпругата/
приятелката се хване за краката на 

партньора.
Макар че в подобни съревнования в 

миналото са участвали изключително 
семейства или двойки, съжителстващи 
на семейни начала, от няколко години 

организаторите вече разрешават на 
мъжете да носят жената на съседа, 
секретарката или домашната помощ-
ница, стига тя да е над 17 години и от 49 
килограма нагоре. Прави се компромис 
и за по-леки, но тях ги задължават да 
поставят на гърба си раница с допълни-
телни тежести.

В Нюри признават, че са заимствали 
идеята от подобни съревнования в 

Европа. А за първи път та-
кова състезание в света е 
организирано във Финлан-

дия. Смята се, 
че в основата 
на подобни 
шампионати 
стоят старите 
обичаи от 
цяла Европа 
за открадва-
не на булката. 
Има ги и в 

българския фолклор, макар точно в 
нашата страна да няма традиции да се 
организират такива състезания.

Двойка 13 бе най-бърза

Победителката е на кантара, за да претеглят колко бира ще получи партньорът й

Номер осми бързаха, но в крайна се озоваха във водата

http://www.bg-voice.com
http://www.bronsted.com
mailto:aleksandra@bronsted.com
mailto:rado@bronsted.com
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е сладко,
Емануела

Продукти:6 настъргани картофа 
(аз за улеснение купих 
готово настъргани hash 
browns); 3 яйца; 1 чаша брашно; сол и пипер

НЕЩО ЗА ЗАкУСкА
Moите деца обожават тези картофени палачинки. А аз днес реших да споделя 

рецептата си и се надявам да се харесат и на всички вас!

Забъркваме всички продукти и със супена лъжица в загрято предварително 
олио изпържваме картофените палачинки. Лично аз ги поднасям със сандвичи с 
франзела и пушено сирене. Гарнирам с нарязани на филийки малки доматчета. 
Поднасям и бекон. Всеки, разбира се, би могъл да допълни картофените палачинки 
с нещо по свой вкус.

http://www.crystalpalacebanquets.com
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ОтГОВОРи От МиНАЛиЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Балерина. Озонатор. Тил. Кавал. Рококо. Равен. Рапон. Серум. Сеток. Нерон. Рима. Атрибут. Ливан. Тен. Перон. Тахан. Лос. Лапад. Курорти. Фас. Жокей. Рота. Парад. Ромон. Диван. Олук. Модел. Сила. Мотокар. Нипел. Нат. Варан. “Дакар”. 
Риф. Табак. Линотип. Тел. Табор. Тика. Линин. Талон. Невен. Етан. Тотем. “Рале”. Барабан. Сонет. Нал. Комин. Родин (Александър). Цар. Ревер. Ватикан. Мир. Кенар. Лаки. “Манон”. Лотос. Нилин (Павел). Низини. Аналитика. Титан. Ренан (Жозеф). Камик.
ОТВЕСНО: Катастрофа. Опити. Атамани. Ливер. Сарот (Натали). Фенер. Ринит. Телетип. Салов (Иля). Литак. Роза. Нобел (Aлфред). Дукат. Набор. Нин. Лик. Кураж. Карат. Намек. Нар. Топор. Рабат. Нивелир. Раван. “На Ком”. Набат. “Нено”. Апел. Демон. Колос. 
РАТАН. Колорит. Йодид. Ротор. Рона. Новак (Витезслав). Непал. Ненов (Юрдан). Сан. Бор. Нахур. Лекит. Медал. Нос. Народ. Ланин. “Титаник”. Такер (Алберт). Нотис. Рокер. Никита. Торит. Равин. Таван. Килим. Документ. Алани. “Елата”. Ики. Роман. Игнат. 
Панел. Нанан.

http://www.bg-voice.com


Жена шофьор паркира точно под 
знака „Паркирането забранено”. Идва 
полицай.

- Госпожо, нищо ли особено не забе-
лязахте?

- Аз... Ауу, извинете, колко съм разсе-
яна... Имате нова униформа.

Честито!

  
Двойка са в леглото. Мъжът: 
- Ще се опитам да те направя най-

щастливата жена на света? 
Жената: 
- Ще ми липсваш.

  
Две циганки изкарали курс по ан-

глийски език. След време се срещат.
- Айше, хау ду ю ду?
- Ааа, дую хую еври дей!

  
Къртицата излиза по погрешка на 

нудистки плаж между краката на мада-
ма. „Ежко, ти ли си „, пита Къртичето, но 
никой не му отговаря. Пак: „Ежко, ти ли 
си, бе” - мълчание. Души, души и през 
сълзи

- „Ма ти си умрял, бе, Ежкооо!”

  
Слонът към камилата:
- Ха-ха-ха, кажи защо циците са ти на 

гърба?
Камилата:
- Доста тъп въпрос от някой, на кой-

то х*я му е на лицето...

  
Въпрос към радио Ереван:
- Как можем да се избавим от импо-

тентност?
Отговор:
- Необходимо е през целия ден да се 

пие вода богата на желязо, а вечерта 
да си закачите магнит на врата.

  
Един млад ловджия пита един стар:
- Абе, ако отида в гората на лов и 

срещу мене се изправи мечка и аз вди-
гна пушката за да я застрелям, обаче тя 
засече, какво да правя?

Старият казал:
- Нямаш никакви проблеми. Ог-

леждаш се, избираш си най-високото 
дърво, качваш се на върха му и се 
намазваш целия с лайна.

- Че от къде да взема толкова лайна, 
бе? - попитал учуден младият.

- Ще намериш, ще намериш...!!!

  
Защо в Перник няма Lidl ?
Защото не могат да го произнесат!

  

Гледам небето - виждам 
теб...

Гледам звездите - виж-
дам теб...

Гледам морето - виждам 
теб...

Скъпа, моля те, мръдни!

  
Ако при Вас нещата не се получават 

от първия път, по-добре не се занима-
вайте с парашутизъм.

  
Иванчо се прибира от училище и 

баща му го пита:
- Кво става в даскалото?
- Кво да става, двойка по математика!
- За кво, бе?
- Даскала пита колко 2 по 3, а аз 

казах 6...
... - И?
- После ме пита колко е обратното..., 

а аз казах „се същия х..й” и той ми писа 
двойка.

- А, ясно. Нещо друго?
- Ами двойка по литература.
- Тва пък за какво?
- Ми оня ме дигна да кажа едно 

стихотворение. Аз по средата запецнах 
и казах „да му е..а майката” и той ми 
писа две!

- Уф, друго нещо?
- Ами накрая ме изгониха от учили-

щето.
- Що бе, тъпак?
- Ами вика ме директора. Влизам аз в 

кабинета, а там учителят по математи-
ка, учителят по литература и учителят 
по пеене....

- Е тоя по пеене, за чий х.й е там?
- Точно това попитах и аз, бе тате...

  
Френски гларус след големи усилия 

успял да свали страхотна мадама и я 
завел на Алеята на влюбените в Ница. 
Тя била в романтично настроение:

- Каква красота и тишина! Само 
песента на щурците гали ухото!

- Гали, гали! Ама не са щурци, а 
ципове!

  

ОтГОВОРи От  
МиНАЛиЯ БРОЙ

- Дъ ще, от да в на се 
стъм ни, а ти тря б ва ше да 
си бъ деш вкъ щи.

- За що? Аз съм го с по-
жи ца.

  
Пе на е на по чи в ка на Бо-

ро вец и пи ше на мъ жа си:
- Тук ва ли все ки ден.
Мъ жът й от го ва ря:
- Ча кам те, скъ па! Тук дъ ж дът е 

по-ев тин!

  
- Ако ста неш пре зи дент на фир ма та, 

ка к во ще пра виш по цял ден?
- Ще пи там се к ре тар ка та ми.

  
- Ти с ка к во си ле ку ваш въ ш ки те?
- Те не са бол ни, за що да ги ле ку вам?

  
- Кое е то ва не що, ко е то ни ко га не 

из ли за от мо да?
- На хал с т во то.

  
- Кои же ни ни ко га не ни ом ръ з ват?
- Кра си ви те.

  
- Кое е то ва не що, ко е то ни ко га не 

ос та ря ва?
- Глу по ст та.

  
Кон ф ли к т на же на пи та мъ жа си:
- Ка к ва е та зи опо зи ци он на пар-

тия, за ко я то не пре къ с на то го во рят 
по ра ди о то и те ле ви зи я та и пи шат по 
ве с т ни ци те?

- То ва е не що ка то теб, скъ па! - от го-
ва ря мъ жът й.

  
- В къ щи ние пи ем ви но с во да. 
- А в ка к ва про по р ция?
- Ед но към ед но. Аз - ви но, же на ми 

- во да.

  
Раз го вор ме ж ду де ца:
- Ба ща ти ле вак ли е?
- По ка к во по з на?
- По дя с на та ти бу за...

  
Съ п руг се при би ра вкъ щи и на ми ра 

же на си с лю бо в ник в ле г ло то. Втрен-
ч ва се в тях с не вяр ващ по г лед, а же на 
му ви ка:

- И се га ка к во, на ко го ще по вяр ваш 
- на без с рам ни те си мръ с ни очи или 
на ду ми те на лю би ма та си же на.

  
- Ка к во зна чи на чал ник?

- 
Зло ку че, вър за но на ки се ла 

ябъл ка, ни то яде ки се ли ци те, ни то 
да ва на друг.

  
- С кол ко же ни си имал ра бо та до се-

га? - пи та не та к ти ч но Ве ро ни ка своя 
при я тел.

- Ча кай да ви дим - брои той на пръ-
с ти.

- О, всъ щ ност то ва ня ма зна че ние. В 
ни ка къв слу чай не мо гат да са по ве че 
от мо и те при я те ли.

  
- Мо же ли вой ни кът без пе сен?
- Мо же, но не му вър ви пи е не то...

  
Учителката предупреждава учени-

ците:
- И да не забравите утре за контрол-

ното! Само
смъртен случай може да оправдае 

отсъствието ви!
Един от учениците попитал:
- А ако съм сексуално изтощен?
- Тогава ще пишеш с другата ръка...

  
- За що на же ни те оная им ра бо та не 

е на че ло то?
- Опи т ва ли ли сте да вка ра те не що в 

гла ва та на же на?

  
Ме ж ду при я те ли:
- Ти чу кал ли си пе де раст?
- Не, но съм чу кал та къв, де то е чу-

кал пе де раст.

  
Же ни те ис кат не въз мо ж но то: да се 

за б ра ви въз ра ст та им, а ро ж де ния им 
ден да се по м ни.

  
В за т вор ни че с ка ки лия:
- Ти пък, как ти хрум на да кра деш 

ко не?
- Ами... ше с ти път ме къ сат на шо-

фьор с ки из пит.

  
- Иван чо, ка къв ис каш да ста неш?
- Орел. Те жи ве ят до 300 го ди ни и 

за по ч ват по лов жи вот на 3 го ди ни.

  
По вре ме на из пит по ме ди ци на 

про фе со рът со чи гър ди те на сту дент 
и пи та:

- Къ де ще по па д нем, ако про му шим 
то ч но тук?

- В за т во ра.

  
- Ка к во е блон дин ка в уни вер си тет?
- По се ти тел ка.

  
Ри бар стои на бре га на езе ро. Ми на-

ва чо век и пи та:
- Ка к ва е стръ в та?
- Чер вей.
- Ама там има ябъл ка...
- Чер ве ят е въ т ре.

Виц в снимка

Пациент отива при доктора 

си:
-Докторе, ям бонбони-сера 

бонбони,
ям банани-сера банани,

ям солети-сера солети...

какво да правя??

...Докторът:

-Яж лайна!

Следващияяяят...



Защо женските гърди 
така привличат 
мъжете?
Отговор: Символ са на плодовитост, 
затова са и така желани

Защо са привлекателни зър-
ната?

Това, което знаете, и това, 
което ви се напомня по 

няколко пъти дневно, е, че 
всички хетеросексуални 

мъже са привлечени от 
женските гърди. Неза-

висимо от размера 
и формата – всеки 

открива онези, 
които харесва. И 

особено когато 
ги почувстват 

в ръцете си 
– всички са 
хубави.

Всичко е по 

вина 
на майката 

природа
Женските 

гърди са един 
от символите 
за плодовитост. 
Затова те са 
привлекател-
ни за мъжете 
като сексуален 
обект. Всъщ-
ност женските 
гърди са млечни 
жлези, които са 
неделима част 

от човешкото 
съществуване. 

Разбира се, 
мъжете мно-
го често не 
осъзнават 
това, но то е 

заложено в 
гените им и то 

ги ръководи.
кои са идеал-

ните гърди?
Мъжете най-

вече харесват женските гърди със 
среден размер и нежно закръглени, 
защото това подчертава реалната 
анатомия и доброто здраве на жената. 
Разбира се, в този случай мъжете 

също избират интуитивно... всъщност 
инстинктивно.

какви са вкусовете относно зър-
ната?

Мъжете обожават зърната на жен-
ските гърди. Те използват различни 
имена и прякори за различен вън-
шен вид на зърната. Някои харесват 
малки и розови зърна, други си падат 
по по-големи и по-тъмни, а някои по 
изключително твърди зърна, други пък 
харесват черни... 
Това, което повечето мъже не харес-
ват, е липсата на хармония – т.е. малки 
гърди и големи зърна.

играчка за мъжете или...
Няма специално правило. Независи-

мо от размера, цвета и формата почти 
всички зърна са подходящи за бебеш-
ката уста – и именно тук природата се е 
погрижила за всичко.

Нека повторим – гените се грижат за 

вкусовете на мъжете и не много мъже 
ще критикуват определени форми на 
женските зърна. Те най-често мислят 
как да ги възбудят, какъв интензитет да 
им приложат с...

За щастие 
на мъжете за 
повечето жени 
зърната са 
ерогенна зони. 
Но онова, което 
мъжете трябва 
да запомнят, е, че 
трябва да се от-
насят с тях неж-
но, защото това 
е много чувст-
вителна част от 
човешкото тяло, 
освен ако жената 
не желае друг 
подход!

Във всеки слу-
чай няма гърди, 

които да не се харесват на мъжете. 
Освен ако не са прекалено придирчи-
ви. Придирчивите винаги губят така 
или иначе.

Някои си падат по обеми

Но почти не се е чуло да има фенове на липсващия материал
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След раздялата си с топмодела Заира Нара уругвайската звезда Диего Форлан 
не изгуби много време, докато си намери нова тръпка. Оказва се обаче, че новата 
му приятелка Виктория Саравия не е безизвестна в съблекалнята на националния 
отбор на „урусите”, тъй като бившият й годеник е... съотборникът на Форлан Карлос 
Буено. На това му се казва отборен дух.

Национален отбор или палячовци?

алЕксанДър миХоВ
alexander@bg-voice.com

Що за идиот 
трябва да си, за 
да се иденти-
фицираш с този 
отбор, съставен 
от подобни 

смешковци? Чий национален отбор е 
този? На кого?

Не знам дали ще открия топлата вода, 
ако кажа, че националният ни отбор е 
съставен от групичка смешковци без 
сърца, манталитет и дух... През по-
следните месеци предъвкахме купища 
критики към тези (така наречени) фут-
болисти, които защитават фланелката 
- обиждахме ги, хулихме ги и какво ли 
още не, но резултат няма. Дори напро-
тив - регресът продължава, а останали-
те отбори си оправят головата разлика 
срещу нас, взимат си точките и трупат 
национално самочувствие, естествено 
на наш гръб.

Всъщност какво означава това „нас”? 
Що за идиот трябва да си, за да се 
идентифицираш с този отбор, съставен 
от подобни смешковци? Чий национа-
лен отбор е този? На кого? Въпроси с 
неизвестни отговори, тъй като цялата 
ситуация е мътна и неприветлива.

Какво има да се коментира или 
анализира след мач като този с Уелс? 
Та те надиграха българите с удивител-
на лекота, можеха да бият с огромна 
разлика, но показаха снизходителност. 
Гарет Бейл разминаваше псевдоза-

Футболни съпруги

щитниците в бели фланелки 
като пътни знаци, но нямаше 
късмет и вкара само един 
гол, а заслужаваше хеттрик... 
Що за футболист е този Петър 
Занев, питам аз? Та той няма 
нито идея как да застане в 
зоната си, нито знае кога 
и на кого да подаде, да не 
говорим за действия във 
фаза атака. Що за футболисти 
са Владимир Гаджев и Ивелин 
Попов, пак бих запитал аз? 
Единият се върти в средата 
на терена като блондинка в 
НАСА, а другият иска да влезе 
с топката във вратата и не знае що е то 
пас към съотборник...

Какви оценки да даваме на тези хора, 
след като те не заслужават дори грам 
внимание. И тази публика на стадиона 
им бе много - все пак цели 400 човека 
са си купили билетче с надеждата да 
видят поне гол във вратата на съперни-
ка. Следващия път ще са 200, а по-след-
ващия - 0. И така, докато тези псевдо-
футболисти и псевдотреньори, които аз 
наричам смешковци, не разберат, че не 
стават.

Вижте само какво правят тимове 
като Черна гора, Уелс, Армения, Босна 
и дори Исландия (тези между другото 
играят страхотен футбол). Та те са на 
светлинни години пред този национа-
лен отбор на България, който за цял 
квалификационен цикъл вкара толкова 
голове, колкото най-големите джуджета 
във футбола. Всъщност „лъвовете” вече 
са джуджета, те са си такива от години, 
но тази вечер го доказаха на 101%.

Но не са виновни само футболистите. 
Виновни са тези под тях и тези над тях 
в йерархията на българския футбол. 
У нас не се работи, не се мисли, няма 
идея за развитие и „плодовете” от това 
вече се берат. Виждате, че пропадаме 
главоломно, бият ни като тупан на сват-

ба навсякъде - от Търнава, та до Клуж, 
Вроцлав и обратно.

Могат да се изпишат още купища ре-
дове за жалкото ни подобие на нацио-
нален отбор, но няма да го направя, тъй 
като смешковците не заслужават дори 

това. Те не заслужават даже 
да ги критикува човек, тъй 
като все пак, за да нахулиш 
някого, то значи, че все пак 
трябва да му обърнеш някак-
во внимание. Нека просто да 
ги наречем смешковци, пък 
те нека твърдят, че поставят 
ново начало, че правят нов 
отбор и че доброто тепърва 
предстои. Аз пък ще им кажа, 
че от тази яма излизането е 
много трудно, а с наличните 
кадри - дори невъзможно. 
Но те, смешковците, си 
витаят в паралелния си свят 

от години, едва ли ще излязат от него 
скоро. Те затова са смешковци, иначе 
щяха да бъдат просто слабаци. Защото 
не е смешно, ако си слаб, но се стараеш 
- смешно е, когато си много слаб, а се 
мислиш за голямата работа.

Цветана Пиронкова 
започна с победа в 
Москва

кобрата излиза 
за първа 
интерконтинентална 
титла в профибокса

Българ-
ската те-
нисистка 
елими-

нира хърватката 
Петра Мартич в 
първия кръг на 
турнира в руската 
столица

Цветана Пирон-
кова се класира 
за втория кръг на 
турнира в Москва 
с награден фонд 
721 хиляди долара само след половин час игра, след като съперничката й 
Петра Мартич се отказа във втория сет.

Цвети спечели първата част с 6-1. Мачът започна с пет поредни гейма за 
Пиронкова и само след 16 минути игра първата ни ракета поведе с 5-0.

След 5-минутна почивка хърватката успя да вземе подаването си, а бъл-
гарката не срещна никакви трудности при сервирането за сета. Веднага след 
това Мартич се отказа, най-вероятно заради контузия.

Във втория кръг Пиронкова ще срещне поставената под номер 6 Светлана 
Кузнецова (Русия).

Най-добрият бъл-
гарски професи-
онален боксьор 
Кубрат Пулев-

Кобрата ще се изправи пред 
най-сериозното изпитание в 
своята кариера. На 22 октом-
ври (събота) от 21:30 часа той 
ще излезе на ринга в герман-
ския град Лудвигсбург срещу 
американския нокаутьор 
Травис Уокър. Срещата ще 
бъде излъчена пряко по „Нова 

Спорт”, като преди и след двубоя спортният канал е подготвил за зрителите 
много интересни гости и интервюта.

Дванадесетрундовият сблъсък ще бъде с допълнителен заряд, тъй като 
победителят ще си тръгне с интерконтиненталната титла на Международната 
боксова федерация. Кубрат Пулев ще заложи и своя рекорд. До момента софи-
янецът има 13 победи (6 с нокаут) в 13 срещи. 32-годишният Травис Уокър има 
впечатляващ актив от 38 успеха (30 с нокаут), 6 загуби и 1 равен. През мина-
лата година той затрудни сериозно бившия световен шампион Руслан Чагаев 
(Узбекистан), от когото загуби по точки.
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РАБОТА

Chicago + suburbs
тЪРСЯ ЖЕНА ДА ГЛЕДА 4 годишната ми дъще-
ря в моят дом в Des Plaines. Понеделник до петък  
-9:00am- 6:00pm -$ 40на ден или $200 на седмица. 
За повече информация се обадете на 708-655-
1587 Анна
CDL DRIVERS-WANTED. All local runs every day 
home M-F no weekends earn $1000-1200 a week  
Fedex Ground Contractor looking for drivers for the 
fallowing positions:In Carol stream terminal needed 
3 drivers , 1st and 2nd shift. In Mcook terminal 
needed 2 drivers 2nd shift. Drivers needs to have 
: Valid CDL -A license with T endorsement ,1 year 
experience, Clean MVR , CALL (708) 921-6844

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
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
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

Baltimor 
търся семейство за почистване на офиси, 
заплащане $15 до $20 на час. BALTIMORE, MD 
телефон : 410 591 3449

Под наем

Chicago + suburbs
Давам ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА СтАЯ на етаж 
от къща в Бенсенвил , има 3 стаи с 2 бани, хол и 
напълно обзаведена кухня, порч. За предпочита-
не са truck driver. Tel. 224 356 0665
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. 

ВАШАтА БЕЗПЛАтНА МАЛкА ОБЯВА тУк
Изпратете ни 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 - $15 на брой.

ВАРиАНт №1: От вашият компютър. Отидете на www.BG-VOICE.com, в 
горният ляв ъгъл ще намерите бутон „Публикувай малка обява от тук“, кликнете 
върху него и попълнете формата.

ВАРиАНт №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: BG VOICE, 1409 W Willow Ln, Mt. 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
847 202 0333

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

http://www.bg-voice.com
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Chicago. Наем $1550. 773-715-3468. 
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 
590 8919
Давам под наем GARDEN STUDIO 
Montrose&Central. Tel.773 8121243. 
For rent. $995. Large 2 BEDROOMS / 2 
BATHROOMS condo in Palatine. With big closets 
and fireplace. next to i-53 and Rand Rd. Rent 
includes: heat,water, cooking gas,parking for 2cars, 
pool, 847 312 5630 
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
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

тЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ едно дете заедно с 5 
годишният ми син. Живеем в Schaumburg. 
(773) 817-0805 – Петя
ПОЧиСтВАНЕ на къщи-773-318-5568 
Сdl ’А’ 100% guarantee, ВG DRIVING SCHOOL, 
български инструктор и изпитващ на същата 
плаца, 100% гаранция 5-10 дни, тел: 954 821 5740 
Жена на средна възраст тЪРСи РАБОтА ЗА 
ГЛЕДАНЕ НА МАЛки ДЕЦА и ВЪЗРАСтНи 
ХОРА, говоря български и испански. Около Des 
Plaines. Тел: 312 493 4848 
ПОЧиСтВАНЕ НА УЛУЦи ВОДОСтОЦи. С на-
стъпването на есента и зимата, почистването 
на вашите улуци е необходимо за да претпазите 
вашия дом от замръзвания на същите и др щети
Обърнете се към нас и ния ще избършим услу-
гата БЪРЗО икАЧЕСтВЕНО НА ДОБРи ЦЕНи. 
Тел 224 522 1662 или Email:nayk_aynp@yahoo.
com
Фирма извършва ВСиЧки ВиДОВЕ РЕМОНти 
по домовете,качествено и на приемливи цени.
Работим с материали по желание на клиента и 
според техните изисквания.За контакти звънете
на тел:224 522 1662 или Email:angelary59@abv.bg’ 
ЕВтиН иНтЕРНЕт. Плаща се еднократно! Тел: 
773 357 6549
ПРАВЯ тОРти ПО ПОРЪЧкА - за РД и други 
празници! Изработка на погачи и сладки, от-
лично качество на добри цени! 937-286-2689 , 
Chicago, Schiller Park 
МЪЖ на 32 години тЪРСи ЖЕНА до 35 gгодини с 
американски паспорт с цел брак. Email: iggrcrd@
gmail.com”
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
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
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
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 

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

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-
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 
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, 

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. 

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. 
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
При въпроси, които ви вълнуват или се чувст-
вате на кръстопът - вътрешни противоречия, 
отношения, работа - консултации чрез подред-
би на кАРтитЕ тАРО ПО SKYPE - The_magic_
of_Tarot, на български или на руски език. теле-
фон : ’359 898 43 66 94
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

Продавам REEFER 53’, air ride, thermo king , 
1997г. За $5500, телефон : 317 603 3256
2003 FREIGHTLINER COLUMBIA & 1994 
WABASH TRAILER. Truck: 940K miles. 
Engine: Detroit 60 Series. 58” Mid Roof 
Sleeper. 435hp. Transmission: 10 speed. 
Trailer: 53” Dry Freight Van. Air-Ride. Vents. Spare 
Tire Rack. High Cube. 101” wide. Non-transparent 
Roof. Engine overhauled. New tires. Reliable. 
Very clean and well maintained. Ready to work. 
Moneymaker!!! Price: $17,900 телефон : 708 945 
2999
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

http://www.bg-voice.com
mailto:newsroom@bg-voice.com


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

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

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

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

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

U n i t  #
U S  D O T

I C C
V I N #

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

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

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

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

ВАшАТА ВИзИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
$25 на брой

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

3 месеца

http://www.bulgariancenter.net
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Братя продадоха 
15-тонен мост за скрап

Жена се състари 
на 26 години

Бях твърдо против тази 
рокля, която наподобява 
торта. Това коментира 
Азис в предаването 

„На кафе” по „Нова телевизия“ за 
тоалета на Николета Лозанова, с 
който тя каза „да” на избраника си 
Валери Божинов преди повече от 
седмица на пищна сватбена цере-
мония. BG VOICE писа за сватбата. 
“Може би аз бях по-хубаво облечен 
от младоженеца”, каза скромно 
Васко. По думите му костюмът на 
Валери бил по-скоро с вампирски, 
а не с младоженски стайлинг. “На 
планетата Земя няма по-скъп и 
красив плат от този на костюма, с 
който аз бях”, каза скромно Азис. 
Иначе всички гости били облечени 
прилично, сватбата била звездна и 
красива, всичко било европейски 
поднесено.

”Аз клекнах и събух обувките на 
Валери по възможно най-сексапил-
ния начин. Той си разтвори краката 
и аз щях да умра от тази гледка. Той 
каза от микрофона – искам Азис 
да ме съблече”, разказа Васко. Но 
се възмутил от менюто: “Накрая, в 
1 сутринта, беше сервирано вълче 
плато със сирена.” В салатата пък 
имало „толкова много лук, че на-
право не можеш да се докоснеш до 
нея”. В заключение на анализа си за 
сватбата звездата хвърли поред-
ната бомба и обяви, че ще си слага 
гърди, „мъжки импланти”.

Босът на “Пайнер” Митко Димитров е категоричен, че всичко 
прекалено е вредно. В клипове на изпълнителите на музикал-
ната му компания, където силиконът е в повече и артистите 
не изглеждат естетически, ще се налага намеса, а някои дори 

ще бъдат спирани от излъчване, гръмнаха българските вестници. 
Димитров обяви миналата седмица, че неговата визия за звезда е: при-
съствие, божествен чар, артистичност, добри гласови данни и силикон 
в рамките на нормалното. „Ако те са налице, предлагаме им договори, 
видеоклипове, песни. Всяка изкуствена намеса е пагубна, когато е 
фрапираща. Затова започнахме да се намесваме и дори сме спирали 
видеоклипове, когато на тях се вижда, че хирургическата намеса е 
неудачна”, разкрива музикалният бос, но не споменава имена. Друго 
важно условие е да го слушат. Това се отнася и за ангажиментите им по 
време на предизборните кампании. „Изпълнителите ни са политически 
необвързани - каквото им кажем, това ще правят”, обяснява Димитров.

Кризата се е отразила на клиентите на попфолка. „Свалихме хоно-
рарите на изпълнители. Но за онези, които се търсят на пазара, има 
дори завишение”, споделя продуцентът и казва, че заради кризата е 
затворил 25-30 магазина, което оставило без работа стотици хора. Най-
големият проблем за бизнеса с фолк продукти бил интернет. „Той срина 
продажбите ни. Кой ще купи песен, ако може да я изтегли безплатно?!”, 
коментира Митко Димитров.

Митко Димитров обича 

силикон, но с мярка

Двама братя от Западна Пен-
силвания са обвинени, че са 
откраднали мост, нарязали са 
го на парчета и са го продали 
за скрап, предадоха световните 

агенции. Металната конструкция тежи около 
15 тона. От продажбата Артър и Алекзандър 
Джоунс от Ню Касъл са получили 5 хил. до-
лара. Двамата са използвали електрожен, за 
да нарежат моста на парчета. Те са обвинени 
в престъпно поведение, кражба, получаване 
на крадена собственост и съучастничество, 
сочат сводките на местната полиция.

Алекзандър Джоунс е обяснил на компанията, която изкупува метални 
отпадъци за рециклиране, че има разрешително да нареже моста за скрап. Той 
показал на служител на фирмата снимка на обекта, направена с мобилен теле-
фон. От компанията обаче се усъмнили и се обадили в полицията за изясняване 
на случая.

Нарязаният мост, с дължина 15 метра и ширина 6 метра, е „изчезнал” в края на 
септември. Той се е намирал на около 100 километра северно от Пенсилвания.

Фолк дивата Емануела била изненадана приятно 
миналата събота. Както обикновено  след свои-
те участия, певицата минала да хапне топла 
супа в популярно софийско заведение. Там 

се срещнала очи в очи с екшън героя Жан-Клод ван Дам. 
Самата тя се хвали пред Blife, че всеки път по това време 
на денонощието срещала популярни лица, които също се 

подкрепят след нощните си подвизи. Този път обаче сред 
гостите на заведението имало един особено специален - 
холивудският екшън герой. Той е в София за снимките на 
суперуспешната продукция „Непобедимите” и не пропуска 
да пообиколи столичните заведения. Кратък приятелски 
разговор и снимка за спомен документирали срещата на 
двете звезди.

Нуен Ти Фуонг от Виетнам 
страда от изключително 
рядко заболяване, което 
кара кожата й да се състаря-

ва преждевременно, съобщи местната 
преса. Само на 26, кожата на момичето 
прилича на тази на старица, а още 
по-шокиращо е, че метаморфозата е 
станала само за около три години. Нуен 
се е подлагала на множество проце-
дури и опити за лечение, но накрая 
средствата й свършват и тя продължава 
лечението си само с хомеопатични 
медикаменти. Интересно е, че кожата 
й е в това състояние само от корема 
нагоре. Първоначалната причина за 
това трагично състояние е обикновена 
алергична реакция.

Азис: Николета 
беше като торта, 
Валери като вампир

ЕМАНУЕЛА 

излезе новият 
албум на Глория

Н
ай-сетне фе-
новете 
на Глория до-
чакаха излиза-
нето на албума „Имам нужда от теб”.

От вторник той е на музикалния 
пазар, решен в черно-бяло, съдър-
жащ 16 трака, цена 9 лева. CD-то на 
фолк звездата е едно от най-очак-
ваните тази есен и меломаните са 
щастливи, че вече е в ръцете им.

Осем са новите песни, включени 
„Имам нужда от теб”. „Те дават точна 
представа за това какво ми се пее 
и как трябва да звучат песните ми. 
Аз съм музикален продуцент на 
албума и съпродуцент с „Пайнер”, 
обяви в навечерието на излизането 
му Глория.

В „Пайнер” ги цензурират 
по силикон

хАПВА сУПА 
с ЖАН-КЛОД

http://www.bg-voice.com
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Прекомерната употреба на 
препарати, които стимулират 
половата мощ, пратили Христо 
Сираков-Ицо Стоте манекенки 

(прякор, получен заради манията му да 
има връзки основно с манекенки – бел. 
ред.) в болница, съобщи в. “Всеки ден”. 
Плейбоят бил приет по спешност в „Пирогов” в прединфарктно състояние. 
Явно годините си казват думата и милионерът все по-често посягал към хап-
чета, които да „вдигат самолета” му, коментира изданието. Бурните купони и 
мераклийките да се доберат до спалнята на Ицо изморяват бизнесмена, който 
не е първа младост. Това не е първият случай, в който приемат по спешност 
Сираков в болница след употреба на стимуланти за повече „можене”.

Пред Жана в предаването „Сладки приказки” по ТВ7 Стоте манекенки отрече 
да има списък с имената на любовните си завоевания. Мълвата носи, че през 
леглото му са минали доста девойки, жадни за пари и слава. Ицо споделя, че 
дори и след тежки купони през нощта успява да е навреме в офиса и да е в 
добра кондиция.

Тя е звезда в един от най-харесваните филми в историята на Холивуд, 
„Здрач”, но за нея невинаги нещата в живота са толкова хубави. Кристен 
Стюарт сподели в интервю за списание „GQ UK”, че обвинява пряко своите 
ръководители и учители за нейното проваляне на изпитите. Според нея 

те е трябвало да й обръщат повече внимание и да й помагат по време на снимките 
за „Здрач”, когато е била много натоварена. 

Ето и какво казва самата Кристен Стюарт за ситуацията с ученето: „Моите учители 
ме провалиха, не всичките, но повечето от тях! Не ми помогнаха, а имах нужда от 
това. Никога не съм си представяла, че ще се наложи някога да спра да ходя на 
училище и че ще имам някаква подобна работа, но ето че се случи. В този момент 
се нуждаех от подкрепа и съдействие, което така и не получих!”

Британците са заплашени 
от масово затлъстяване

Британското министерство 
на здравеопазването 
посъветва британците да 
изключат общо 5 милиар-

да калории от дневната си храна, за 
да забавят епидемията от затлъстя-
ване, предадоха агенциите. В пуб-
ликуван в петък доклад ведомство-
то сочи, че повечето възрастни от 
60-милионното население изяждат 
много повече храна от необхо-
димото. Средностатистическият 

британец лапа 10 процента повече калории от нужното, пише в доклада.
Степента на затлъстяване на британците е една от най-високите в Европа - 

над 60 на сто от възрастните и една трета от децата на възраст между 10 и 11 
години са със свръхнаднормено тегло, или направо дебели. Докладът цели да 
промени навиците на хранене и спортуване, така че броят на дебелите британ-
ци да започне да намалява до 2020 г.

Раян, една от младите надежди на попфолка, сподели пред булевард-
ните издания  интересни подробности от времето, когато започнал 
да пее по заведенията, както и пикантни подробности за хората, 
които са се навъртали около него. Един от тях бил ватманът на репу-

бликата Евгени Минчев. 
“Една вечер след мое участие в гримьорната ми цъфна Евгени. Бях го виж-

дал само по телевизията, но излъчването му на живо беше повече от непри-
ятно. Започна да ме омайва, че бъдещето е пред мен, че ме очаква звездна 
кариера, че има хора, които ще ме изстрелят на върха”, разказва Раян пред в. 
“България днес”. Последвали обичайните свалки и Раян попаднал в дома на 
светския лъв. Последвала история, повече от банална - питие, демонстрация 
на изискани обноски, скъпи вещи и лукс и предложение за секс, ако трябва, и 
срещу заплащане. След категоричния отказ на Раян бившият ватман се ядосал. 
„Каза ми, че ще съсипе всичките ми опити за кариера. Никога не бих платил 
такава висока цена, дори за музиката, която е моят живот”, категоричен е Раян.

ЕМАНУЕЛА 

ВИАГРА прати 
г-н Сто манекенки 
в болница

кристен Стюарт 
обвинява учителите 
си, че не завършила 
училище

Раян: Евгени 
Минчев ми 
ПРЕДЛАГАШЕ 
ПАРи ЗА СЕкС
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Уитни Хюстън 
освирепя в самолет

Уитни Хюстън предизвика 
конфликт в самолет, след 
като отказа да си сложи 
предпазен колан, съобщи 

Music News. Арендби звездата е била 
многократно помолена да напусне 
самолета, но тя не искала и това. Едва 
в последния момент позволила на чо-
век от екипа си да й закопчае колана и 
все пак пристигнала в Атланта.

Според представител на 48-годиш-
ната певица странното й поведение 
не е свързано с употребата на нар-
котици. Причината обаче не е ясна. 
Запознати припомнят, че през 2009 г. 

Уитни се 
завърна 
с албума 
I Look 
Into You 
след 
дълъг 
период 
на борба 
с кокаина и алкохола. А по-рано тази 
година Хюстън отново влезе в рехаби-
литационна клиника.

Очаква се тя да се върне и на голе-
мия екран - ще има роля в римейк на 
филма Sparkle.

Японци копират 
едно към едно 
глави

Божинов: С Алисия трябва да 
„изгладим” отношенията си

Счетоводител стана „Мистър София”

Всеки вече може да се сдобие 
с точно копие на собственото 
си лице. Японската компания 
REAL-f приема поръчки за 

изработване на реалистични 3D копия 
на лицата на клиентите си. Детайлите 
на маските са толкова прецизни, че се 
виждат порите на кожата и кръвоносни-
те съдове в очите. Продуктът е наречен 
3DFP, което може да се разчете като 
„триизмерни фотоформи”. Производи-
телите са готови да направят не само 
маска на лицето, но и копие на цялата 
глава. Цената е доста висока. За копие 
на лице се плащат 300 000 йени, или 
около 4000 долара, а за цяла глава - 450 
000 йени, съобщават местните медии. 
Маските имат само един недостатък 
- устата винаги е затворена, тъй като 
японците не искат да се наемат с въз-
производство на зъбите.

Еротика и дам-
ски въздишки 
белязаха първия 
конкурс „Мис-

тър София”, в който се 
включиха 14 BG мачовци 
на възраст от 18 до 25 
години.

Водеща на събитието бе 
носителката на короната 
„Мис България 2006” Сла-
вена Вътова, която през 
тази година бе замесена 
в скандал с появата на 
порноклипче в интернет. 

В началото тя обяви, че ще бъде 
избран най-красивият и интелигентен 
софиянец, но интелигентността остана 
скрита. По простата причина, че учас-
тниците не обелиха и една дума. 

Младежите дефилираха в три тура – 
във всекидневно облекло, по бански и 

с костюми, като гости-
те единствено научиха 
техните мерки и теглилки.

Някои от тях се опитаха 
да пофлиртуват с журито, други 
заложиха на заучени физиономии от 
модните среди. Тяхното представяне 
бе оценено от „съдебен” състав, в 

който участваха представители на 
спонсорите, „Мис България” Еле-
на Ангелова, фолк певицата Есил 
Дюран, PR специалистът Атанас 
Лазаров, журналисти.

Между дефилетата с музикално-
артистична програма се изяви рапъ-

рът Устата, който заложи 
на чалга репер-

тоар. Гостите 
чуха дуета 

му с Азис 
„Нащра-
кай се” и 
„Силикон-

регетон”.
Най-раз-

вълнувана от 
песните на Устата се 

оказа Голямата уста – Руслана Попова. 
Явно мислейки, че е на нощен купон, 
тя реши да се прави на жрица на любо-

вта и демонстрира пози от „Кама сутра”. 
Нищо че само преди дни стана баба.

За сметка на това фолк певицата 
Есил Дюран заложи на джаз. Но и по 
време на нейното сериозно изпълне-
ние проблеснаха секси искри. Тя бе 
изненадана от един от кандидатите 
за мистър, който не се показа като 
джентълмен. Докато тя изпълняваше 
песента и флиртуваше с участниците, 
един от тях – Стоян Дудов, лично се 
увери колко твърд е силиконът й.

На финала журито обяви своите 
фаворити. Титлата „Мистър София” бе 
присъдена на 23-годишния Мартин 
Иванов, който е студент и учи счето-
водство. Негови подгласници станаха 
20-годишните Стоян Дудов (студент 
в НСА, тренира ММА, модерни танци 
и инструктира фитнес маниаците) и 
Георги Михайлов, който работи във фи-
нансова къща и тренира футбол.

Преди по-малко от две сед-
мици Валери и Николета се 
врекоха във вечна обич и 
вярност на стилна церемо-

ния пред своите най-близки приятели 
и роднини.

Младото семейство разкрива, че 
очаква първородното си дете през 
април догодина. Валери споделя, че 
желае Валери-младши да се познава 
и разбира с бъдещото си братче или 
сестриче и че за тази цел двамата с 
Алисия трябва да „изгладят“ отношени-
ята помежду си.

Пред списание Story футболистът 
на „Спортинг“ (Лисабон) опроверга слу-

ховете, че колегите му от националния 
отбор не са присъствали на сватбата 
му, защото не я одобряват, а защото са 
имали важни мачове. Николета споде-
ля, че все още поддържа добри отно-
шения с бившата си половинка Ники 
Михайлов, но тя и Алисия няма как да 
бъдат приятелки.

В деня на тяхната сватба бившите им 
партньори Ники Михайлов и Алисия 
обявиха официално, че са заедно, оби-
чат се и връзката им не е нито реклама, 
нито измама. Тогава Алисия разказа, 
че явно са били със зле разпределе-
ни партньори, но сега всичко си е на 
мястото.

кейт Мидълтън 
се кани да ражда
Съпру-

гата 
на 

принц Уилям 
Кейт Мидъл-
тън започна 
да наддава на 
килограми и 
да се грижи 
внимателно за 
здравето си, 
подготвяйки се 
за скорошно 
раждане, пишат 
британски 
медии. Херцо-
гинята на Кейм-
бридж шокира 
общественост-

та с рязкото топене на килограми, 
което породи тревога във Велико-
британия. Катрин вече се опитва да 
коригира килограмите си и е увели-
чила размера на дрехите си. Дълго 
време Мидълтън опитваше различни 
храни, за да увеличи теглото си, и 
най-накрая успя. Дори започнала да 
чете книги за бременни.

http://www.bg-voice.com
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Приятелка на Деми 
Мур: Аштън никога 
НЕ Я Е ОБиЧАЛ

камерън и Джесика в 
борба за Джъстин

Приятелка на 
актрисата 
Деми Мур 
направила 

шокиращи разкрития за 
брака й с Аштън Къчър. 
Дамата издала, че два-
мата от години имали 
проблеми и връзката 
им от самото начало на 
практика била обрече-
на на провал.

„Аштън никога не е 
обичал Деми истински. 
Да, помежду им имаше страхотна химия, той правеше всичко за 
нея, но само за да докаже на себе си и на околните, че е достоен за 
жена от такава класа. В Деми Аштън виждаше по-скоро приятелка, 
а не любовта на живота си”, заявила близката на актрисата.

„Мисля, че Деми осъзнаваше какви са чувствата му и именно 
заради това му прощаваше изневерите. Тя се страхуваше да не го 
изгуби, защото тайно се притесняваше да не остане сама, а той 
мислеше единствено за себе си и за собствените си удоволствия”, 
добавила приятелката на Деми Мур.

Преди две седмици актрисата официално подаде молба за 
развод. Причината е предателство и снимките на Аштън Къчър в 
джакузи с няколко момичета, които се появиха в интернет.

„Трудно ми е да взема това решение, но вече не мога да се 
доверя на съпруга си”, коментира актрисата.  Деми Мур вече иска 
съвети на адвоката си за подялбата на имуществото, което се оце-
нява на над 100 милиона долара.

Актрисите Камерън Диас и Дже-
сика Бийл са на нож, а причи-
ната за това е общият им бивш 
любим Джъстин Тимбърлейк.

Джесика още не се била отказала от иде-
ята да си върне любовта на певеца, а Каме-
рън, която отскоро е сама, била решена на 
всяка цена да се събере отново с него.

„Откакто се раздели с Алекс Родригез 
през септември, Камерън постоянно звъни 

на Джъстин, за да му каже колко много й 
липсва времето, което прекарваха заедно 
преди. Истината е, че тя никога не е спира-
ла да го обича и сега смята, че помежду им 
отново биха могли да прехвърчат старите 
искри. Освен това тя знае, че го кара да се 
смее, а той винаги е ценял това у жените”, 
твърди познат на Камерън Диас.

„Когато Камерън и Джъстин се раздели-
ха, те си казаха, че не се разделят за посто-
янно, че просто ще си починат един от друг 

за известно време, но в този момент се 
появи Джесика Бийл и той хлътна по нея. 
Камерън му вдигна скандал на афтърпар-
тито след церемонията по раздаването на 
златните глобуси през 2007 и му се развика 
пред всички: „Тя какво е, проклетото ти 
ново гадже”, след което дълго време не 
му говореше, преди двамата да успеят да 
изгладят нещата”, добавил познатият на 
актрисата, пише bliasak.bg.

„Сега Диас знае за проблемите между 
Джесика и Джъстин. Тя каза на приятелите 
си, че е направила грешка да го притиска 
да се ожени за нея преди време и че сега 
Джесика прави същото. Затова Камерън 
омайва Джъстин, като му обяснява колко е 
остаряла идеята за брака и му повтаря, че 
тя никога не иска да се омъжва, а той малко 
по малко налапва стръвта за ужас на Дже-
сика, която е бясна на Камерън”, заключил 
източникът.

mailto:alekstrucking@yahoo.com
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Загадката на остров Полепел
Духове или просто нещастна съдба спохождат изоставен замък на само 
50 мили от Ню Йорк? Може би и двете

Колко нещастие може 
да се събере на едно 
място? Психолози-
те твърдят, че няма 
ограничение. На пръв 
поглед ви се струва, че 

пред вас стои замък, изоставен от шот-
ландски собственици, или пък имение 
на британски аристократи някъде в Ир-
ландия. А всъщност това е сграда, която 
се намира върху остров Полепел, на 
река Хъдсън, съвсем близо до Ню Йорк. 
На само някакви си 50 мили. Историята 
му е низ от катастрофи и нещастия.

Според преданията на местните ко-
ренни жители това парче суша в реката 
е населено от зли духове и изучавайки 
миналото на замъка, никак няма да е 
трудно за всеки търсач на силни усеща-
ния да повярва в легендата.

Всичко започва от един шотландец на 
име Банерман. Той се появява в Амери-
ка през 1854 г. В родината си забогатял 
от препродажба на военно снаряже-
ние. Получавал поръчки от армията да 
пласира излишното оръжие, справял се 
чудесно. После поръчките се повтаряли 
и така нашият герой се видял в много 
пари. Прехвърлил се в Америка, където 
продължил в същия дух. Особено из-

годна за Банерман се оказала 

испанско-
американската 

война
през 1889 г. Той успял да сложи ръка 
върху над 80% от оръжието и муни-
циите, изоставени от испанците при 
отстъплението им към Куба.

Но да съхраняваш 30 милиона испан-
ски патрона в Америка не е никак лес-
но занимание. Освен това е и твърде 
опасно за здравето. В който и град да 
ги складира, вероятността да се получи 
взрив и да сравни със земята околните 
сгради и дори квартали, причинявайки 
много човешки жертви, хвърляла в 
паника шотландеца.

Затова Банерман започнал да търси 

място, където спокойно да си развива 
бизнеса, без да пречи на никого. Първо 
се спрял на околностите на Ню Йорк, но 
някак не си харесал нищо определено 
като терен. Тогава негов приятел го на-
сочил към идеалния склад – неизполз-
ван от никого остров с големина 6,5 

акра навътре в река Хъдсън. Банерман 
купил острова през 1900 г. Сам създал 
проект за строителство, където освен 
склад предвиждал изграждането и на 
малка ферма за себе си и гостите, които 
смятал да кани. Още на следващата 
година започнало строителството. В 
процеса му Банерман наредил фасада-
та да се промени така, че да прилича 
на замък и по нищо да не наподобява 
обикновен склад за муниции. Защо? 
Много просто: заради рекламата.

Сред обичайните гости на шотлан-
деца, който вече принадлежал към 
хай-обществото, били знаменитости от 
Ню Йорк. А той искал

да се фука пред 
тях

с притежанието си. Какво може да впе-

чатли изискани гости повече от един 
истински средновековен замък, па 
макар и строен в по-ново време!

Все пак от брега се виждали и складо-
вете, поради което Банерман наредил 
върху фасадата да се изпише надпис 
Bannerman’s Island Arsenal. Няма нищо 
по-дискретно от пълната откритост, 
смятал нашият герой. Но както е в 
лошите сценарии, тъкмо приключвал 
градежът, Банерман взел, че умрял 
през 1918 г. Бизнесът му загинал, а 
заедно с него нямало кой да наследи 
и собствеността на острова. Строител-
ството било спряно.

Две години по-късно, оставени без-
стопанствени, се взривили при мълния 
неколкостотин килограма боеприпаси. 
Това унищожило половината здание. Но 
живеещите в околностите приели този 
факт за знак свише. Или поне за знак 
на задгробни сили – духове, таласъми 
и прочее невидими същества. Лошото 
обаче тепърва предстояло. Втори стра-
нен взрив сполетял острова през 1950. 
Той бил предизвикан от малък товарен 
кораб, който претърпял авария и се 

блъснал в бреговете му. Корабът носел 
името “Полепел” и оттогава всички 
започнали да наричат така и острова. 
Макар че и до днес той се води още 
като острова на Банерман.

16 години по-късно властите на Ню 
Йорк решили да сложат ръка върху 
изоставеното парче земя. Точно уреди-
ли всички документи за собственост и 
през 1969 в замъка избухнал пожар. От 
нищото. Разследването така и не могло 
да установи кой го е подпалил. Изглеж-
дало сякаш

злите сили 
планомерно си 

вършат работата
по унищожаването на всичко, построе-
но от предприемчивия шотландец. Този 
път противопожарните власти изда-
ли забрана за посещение на замъка, 
защото сградата вече представлявала 
опасност – във всеки момент можела 
да рухне. Дали след всичко това духо-
вете са се успокоили? Ни най-малко. 
Въпреки забраните, а може би именно 
заради тях, островът станал притега-
телно място на всякакви хора, които 
внасяли своята лепта в окончателното 
разрушаване на замъка. Станало дори 
модно да отскочиш до Полепел, за 
да си откъртиш парче от фасадата за 
спомен. А после да се хвалиш пред 
приятели, че имаш частица от замъка 
на духовете.

Така се стига до 2009 г., когато 50% от 
замъка се срутват. Властите на Ню Йорк 
преценили, че от него нищо повече не 
подлежи на реставрация, и поне засега 
са го оставили на произвола на съдба-
та. Докато времето не го превърне в 
пепел. А може би и така е най-добре. Да 
се оставят духовете, обитаващи Поле-
пел, на спокойствие. И да се смирим, че 
паметникът на някогашното богатство 
на Банерман се е превърнал в памет-
ник на човешкото непостоянство и на 
всемогъществото на природата.

От иначе красивия замък са останали само руини

Надписът на Банерман още напомня за славното минало

http://www.bg-voice.com


ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.BG-VOICE.com, 
в горният ляв ъгъл ще намерите бутон „Получавай BG VOICE у дома“, 
кликнете върху него и попълнете формата.

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста  и чек или мъни 
ордер до: Bulmedia Group, 1216 S New Wilke Rd, Ste #410, Arlington 
Heights, IL 60005

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

АБОНИРАЙ СЕ ЗА 
BG VOICE

mailto:valkra71@gmail.com
http://www.triotelevision.com



