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Адвокатите на Ноцков искат директна 
присъда в делото за „Св. Иван Рилски”

  Скандални видеа, нови искания и още показания в 
съдебната зала
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Не знам защо, но много се ентусиазирах от новина-
та, че продажбата на алкохол в неделя в Атланта и на 
много места в Джорджия ще бъде разрешена. Не съм 
видял още резултатите от по-малките градчета покрай 
границите на щата, вероятно там картината ще е друга. 
Но масовата подкрепа на тази идея – на повечето места 
60-80% от избирателите гласуваха забраната да отпад-
не, наистина ме зарадва много. Не защото съм някакъв 
алкохолик, който не може без неделната си бира за 
добро утро. 

Причината за забраната е историческа и датира още 
от времето на Сухия режим. В неделя се ходи на църква 
и затова не трябва да се пие. Отдавна ми е писнало в 
тази държава и къде ли още не църквите да се месят 
така директно в живота на хората.

Жените да не правят аборти, щото не знам си какво. 
Гей браковете да са забранени, щото и те не знаят що. 
Ето, във вторник в Мисисипи също имаше избори. Там 
гласоподавателите трябваше да решат дали животът на 
един човек започва още  с оплождане на ембриона... 
Що за ТЪПОТИЯ?! Слава Богу (да, схващам иронията!), 
хората отхвърлиха безумната идея. 

Още от времето на кръстоносните походи, на лова на 
вещици и преследването на учените (защото вярвали, 
че Земята всъщност се върти) църквите от всеки вид се 
опитват да налагат вярванията и догмите си на цялото 
общество. Дори и в днешно време, когато по закон 
имаме разделение между държава и религия, те пак 
успяват. Защото са ужасно добри манипулатори и имат 
пари – нашите пари.

И за да не ме разберете погрешно, не съм атеист, 
напротив – вярващ и религиозен човек съм. Но и ми-
слещ. Не искам моите вярвания да бъдат налагани на 
обществото като цяло, нито нечии чужди вярвания да 
бъдат налагани на мен.

И като си говорим за църквите, в Чикаго продължава 
делото, което ще реши съдбата на „Св. Иван Рилски”. 
Заплетен казус, който за мнозина е резултат от мани-

пулациите на един свещеник. Не е ясно откъде идват 
парите за неговите адвокати и дали не са от църковния 
бюджет. BG VOICE е единствената българска медия тук, 
която следи отблизо процеса. Последната информация 
от съдебната зала може да намерите на страници 14-15. 
Там също ще прочетете и едно скандално интервю с но-
вия епископ на българския диоцез към Американската 
православна църква (OCA). Те имат сериозни апетити 
да грабнат сградата и контрола над „Св. Иван Рилски”. 
Та този епископ Александър обяснява в това интервю 
как хората в българската му епархия са всъщност сла-
вяни от Северна Гърция, които говорили гръцки, щото 
друго не им било разрешено – нещо като кюрдите в 
Турция. Аз съм завършил икономика, историята не ми 
е най-силният предмет, но по-голяма глупост отдавна 
не бях чувал. 

В днешния брой започваме нова поредица. След 
Афганистан, откъдето разказваше Лили Попова, сега 
отиваме в Китай. Нашият Божидар Божков пътува до 
тази далечна страна и в следващите няколко броя ще 
ни разкаже как те изпреварват Америка и какви уроци 
може да научим от опита на китайците. Как те могат да 
помогнат в създаването на нови работни места тук. Но 
първо започваме с интересен разказ за млада девойка, 
която почукала на вратата на Божидар в хотела му...  
Първа част от неговите китайски записки – на страница 
22.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

За алкохола, 
църквите и 
манипулаторите

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 
Гаспаров | Ваня Ефтимова | Велина Лазарова | Николета 
Кравченко
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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

АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE - НА СТР. 55
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БСП праща избора на 
президента в съда

БСП ще се опита 

да оспори 

резултатите от 

избора за президент 

и вицепрезидент в 

Конституционния съд 

(КС). Председателят на 

партията декларира, 

че не се е отказал от 

идеята да се анулират 

отминалите избори, 

които партията му за-

губи. След многоброй-

ните възражения за 

резултатите от местния 

вот на редица места 

сега юристите на столетницата вече били убедени, че има достатъчно основа-

ния да се обърнат към съда с искане да се касира изборът на Росен Плевнелиев 

за президент. „Трябва да се проведат консултации по въпроса и с други поли-

тически сили, да съберем 48 подписа и да сезираме КС”, каза Станишев пред 

БТА. Той намери неочакван съюзник в лицето на Волен Сидеров, който също се 

застъпи за оспорване на вота. “Критики към избора на Плевнелиев  отправиха и 

от ДПС, също и от „Синята коалиция”, така че това е важен политически въпрос, 

а не дребно заяждане”, посочи председателят на БСП.  Станишев обвини ГЕРБ, 

че в България за последните 20 години не са провеждани подобни избори, 

които по думите му били скандално организирани и провалени от гледна точка 

на европейските стандарти.

„Още с приемането на Изборния кодекс бе ясно, че ГЕРБ се готвят за служебна 

победа. Цветан Цветанов наложи страха като атмосфера, имаше контролиран 

вот, хаос и закононарушения на изборния процес, бяха задействани мутренски 

групировки и масирано купуване на гласове”, подчерта той.

Кунева сондира 
почвата за партия
Останалата на 

трета позиция 

в изборите 

кандидатпрезидент-

ска двойка Меглена 

Кунева и Любомир 

Христов започва 

обиколка в България, 

за да се опита да 

сондира почвата дали 

е възможна появата 

на нова партия. Ще 

“обединим мислещите 

и ще събудим нацията”, 

обяви самата Кунева 

на пресконферен-

ция по-рано тази седмица. Тя подчерта, че “засега” не предвижда да създава 

партия, с която да участва на следващите парламентарни избори, но направи 

уточнението, че всичко зависи от това дали ще получи подкрепа от гражданите. 

“Много хора ми писаха и ми казаха: “Направете партия, веднага се включваме в 

нея.” Имам друг начин на мислене - аз искам основа, искам хора, които мислят и 

могат да се борят, а аз мога да ги представлявам и да се боря за и със тях. Едва 

когато намеря тези хора, мога да мина в следваща стъпка”, заяви Кунева.

Тя се разграничи от ГЕРБ и БСП, които по думите й били “една сива партия”. 

Според нея, на тези избори 1 млн. българи са останали нечути. “Искам да се 

грижа за тези хора”, обяви бившата еврокомисарка. Любомир Христов пък 

допълни, че остава в политиката, за да “има демокрация в България и мляко в 

сиренето”. Кунева се усъмни в честността на вота, но няма намерение да помага 

на БСП в касирането му. Тя повтори, че не е ничий проект и се оплака, че не е 

била чута по време на кампанията заради корупция в медиите и съществуване-

то на медийни картели.
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Българин от Гоце Делчев – в топ 3 
на най-силните мъже в Америка

Третият по сила 

мъж в Амери-

ка е българин. 

Димитър 

Саватинов от 

Гоце Делчев 

стана трети в състезанието 

„Най- силният мъж на Амери-

ка” (North America Strongman 

Nationals) миналия уикенд 

в  Harrah’s Casino Tunica в 

Мисисипи. 

По време на надпревара-

та Димитър Саватинов е с 

тежък грип. Въпреки това не 

му се опират нито чувалите 

с пясък, нито огромните, 

неудобни за носене скални 

късове.

„Болен с температура, 

според него и според нас и 

според тези, които са го оце-

нили, се е справил отлично”, 

казва сестрата на Димитър 

- Мария Саватинова. 

Съдбата на днешния шампион била 

ясна още докато бил момче, разказва 

неговата майка.

„Буен и вече силен, като малък вече 

се познаваше, че ще стане много силен”, 

гордее се Анна Саватинова.

За Америка атлетът заминава преди 

години като цирков акробат. Днес вече 

тежи 140 килограма.

„Акробат беше на доста по-малки ки-

лограми, тези килограми в момента са 

заради това, че да бъде по-силен, няма 

как на малки килограми да се състезава 

в тоя спорт”, уточнява Мария.

Вместо на цирковата арена Димитър 

вече се изявява на терена сред най-сил-

ните мъже в света. Във фитнеса изтлас-

ква с крака 1500 пауда (над 680 кг). След 

състезанието разказва, че не му е било 

лесно да стане трети. 

„Има доста силни 

момчета по света. Не бях 

на 100%. Бих казал, че до-

бре мина състезанието, няма контузии, 

няма скъсани мускули, няма счупени 

кости, това е най-важното”, споделя 

шампионът.

През август той спечели първо 

място в своята категория на „Браян шоу 

стронгмен класик” в Колорадо.

Димитър не се е връщал в България 

от 6 години. Сега му предстои кратка 

почивка при близките  в Гоце Делчев. 

След това - отново турнир, но този път 

Световното първенство през март.

Димитър Саватинов се готви да дърпа лек автомобил Ford
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Гърция: анархокомунизъм, олигарси и криза
Докато крайнолевите организации владеят улицата, умните млади бягат от 
страната, а ненаситните милионери продължават интригите с властта

Гърция има стара традиция 

– появи ли се празник или ня-

какво знаменателно събитие, 

по улиците настава истинска 

война - или анархисти ще 

трошат витрините, или син-

дикатите, кръжащи около крайнолеви 

политически формации, организират все-

общ протест срещу нещо си. В повечето 

случаи тези две групи действат в удивите-

лен синхрон, макар и да твърдят, че нямат 

нищо общо помежду си. От почти година 

обаче акциите им вече не се проявяват 

само в дни на празник. Откакто Гърция 

изпадна в криза, разлюляла първо част 

от по-нестабилните държави в Европа, 

а сетне и цялата еврозона, анархисти и 

левичари почти не се прибират у дома. Те 

просто живеят на улицата. Не в тях обаче 

виждат голямата заплаха за Гърция запад-

ните наблюдатели. Счупените витрини и 

потрошените офиси на банки подлежат на 

ремонт. А истинската 

трагедия на Гърция 

са ненаситните й 

олигарси
пише британският в. „Файненшъл таймс”, 

докато в Европа очакват да стане ясно 

кой ще е новият гръцки премиер начело 

на подобието на коалиционно прави-

телство, което готвят в Атина и което 

трябва да осъществи новия европейски 

спасителен план.

Своенравен, ненадежден, 

воден от идеологически 

съображения - това са част 

от най-меките епитети, 

адресирани към Георгиос 

Папандреу през последната 

му седмица като премиер. 

Докато водеше титанич-

на политическа борба в 

страната си и чужбина, той 

се опитваше без много шум 

да се справи с една от най-

трудно преодолимите и дъл-

боки причини за гръцката 

трагедия - престъпността 

и корупцията. Неговото 

правителство хем се бори 

да убеди Европа в решимос-

тта си да съкрати раздутия 

държавен сектор, хем 

едновременно трябваше да 

решава и дали да се захване с действител-

ната вътрешна заплаха за стабилността 

в страната - мрежата от олигархични 

фамилии, които контролират значителна 

част от гръцкия бизнес, финанси, медии 

и, разбира се, политиците, отбелязва 

вестникът.

Кризата в Гърция кара младите, или 

поне по-креативната част от тях, да 

търсят щастието си в чужбина. Над 70% от 

студентите се готвят да напуснат страната. 

Над 100 000 дипломирани млади специа-

листи вече работят в чужбина. Това са 9% 

от общия брой на завършилите в Гърция. 

Числата за безработицата илюстрират 

влошаване на положението. Очаква се 

процентът на хората, останали без работа, 

през последното тримесечие да достигне 

12% Това е най-високото равнище от 11 

години насам. Има млади хора, които за 

последната година са кандидатствали 

за работа на повече от сто места, но 

безуспешно. Специалистите обясняват 

случващото се накратко така: много дип-

ломирани, много малко работни места.

Ако кризите в Гърция и Италия са по-

казателни за нещо, то е, че Европейският 

съюз толерира широко разпространената 

корупция, престъпност и

зловредно 

управление
не само в страни от Източна Европа, но 

и сред основни западни страни - членки 

на съюза. 

Ако смятате, че събитията в Гърция не 

могат да се повторят тук - грешите, посоч-

ва друг британски всекидневник - „Ин-

дипендънт”. Колкото и да се радваме на 

климата и славата на античната й култура, 

повечето от нас не биха 

искали да преживеят опита 

на Гърция. Никоя страна 

в съвременната история 

не е получавала толкова 

грамадна финансова помощ, 

колкото Гърция, пише френ-

ският в. „Фигаро”. 

Няма спор, че в кратко-

срочен план съставянето на 

правителство на национал-

ното единство в Атина е до-

бра новина както за Гърция, 

така и за еврозоната. Новият 

кабинет ще може много 

бързо да накара парламента 

да приеме с огромно мно-

зинство спасителния план, 

изработен на европейската 

среща на върха в Брюксел в 

края на октомври. В средно-

срочен и дългосрочен план обаче

Гърция няма да се 

измъкне
толкова лесно от затрудненията. В 

политическата й история няма примери 

за функционирали както трябва големи 

коалиции. В миналото двете основни 

политически партии - социалистическата 

ПАСОК и консервативната „Нова демокра-

ция” - винаги са проявявали неспособност 

да вземат болезнени за избирателите в 

краткосрочен план решения, но защита-

ващи интересите на страната в дългосро-

чен. 

Истината е, че излизането на Гърция от 

кризата вече не зависи само от правител-

ството в Атина въпреки добронамере-

ността, която то демонстрира. Основава-

щата се върху туризма, морския флот и 

дребната манифактурна промишленост 

гръцка икономика няма никакъв шанс да 

се съживи, ако упадъкът в основният й 

пазар - еврозоната - продължи, преду-

преждава „Фигаро”.

Дълговата криза изпраща и 
Берлускони в оставка

Италианският премиер Сил-

вио Берлускони заяви пред 

президента Джорджо Напо-

литано, че смята да подаде 

оставка след приемането в парламента 

на мерките за бюджетни икономии и 

на икономическите реформи, които 

той обеща на ЕС, за да избегне заразата 

на еврокризата да се разпростре и в 

Италия, съобщиха информационните агенции.

След приемането на мерките премиерът ще върне мандата си на държавния 

глава, който ще започне обичайните консултации с партиите от мнозинството и 

с опозицията, за да се състави ново правителство, се казва в комюнике на Куи-

ринале (президентския дворец) след среща между Берлускони и Наполитано.

Икономическата ситуация в Италия е много обезпокоителна, заяви европей-

ският комисар за икономическите и валутните въпроси Оли Рен. След срещата 

на финансовите министри  от ЕС в Брюксел Рен допълни, че Италия е поставена 

под значителен натиск от пазарите в този момент. Според него основното в 

момента е да се възстанови доверието в способността на Италия да постигне 

икономически растеж и финансова стабилност. Оли Рен подчерта, че това е 

начинът да бъдат успокоени пазарите, че италианската икономика е поела в 

стабилна и устойчива посока.
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Д-р Конрад Мъри, лич-

ният лекар на Майкъл 

Джексън, е виновен за 

смъртта на Краля на 

попа, обявиха съдеб-

ните заседатели. Макар 

формулировката да е „непредумишлено 

убийство”, това означава до 4 години 

затвор и загубени професионални 

права за медика. Заседателите – 7 мъже 

и 5 жени, разискваха присъдата 10 

часа, преди да стигнат до единодушно 

решение. Самият д-р Мъри не показа 

никаква реакция, когато решението бе 

прочетено. По време на продължилия 

6 седмици съдебен процес прокурату-

рата обвини 58-годишния Мъри в груба 

небрежност, защото е давал на Джексън 

прекомерни количества приспивателно 

- пропофол. Освен това той не е следил 

състоянието му и се забавил да повика 

спешна помощ, а щом дошли парамеди-

ците, не споменал за пропофола. Макар 

защитата да поиска д-р Мъри да изчака 

окончателната присъда на свобода, 

съдът постанови той да остане в ареста 

без право на гаранция. Обявяване на 

присъдата е насрочено за 29 ноември. 

Майката на Майкъл - Катрин Дже-

ксън, и по-голямата му сестра Реби се 

разплакали мълчаливо, докато слуша-

ли четенето на съдебното решение, 

оповестиха медиите. „Доволна съм от 

присъдата”, каза Катрин пред репорте-

рите на излизане от съда. А 

брат му Джърмейн заяви, че 

справедливостта е възтър-

жествувала. Останалите чле-

нове на семейството - бащата 

Джо Джексън, сестрата Латоя 

и братът Ранди, са напуснали 

съдебната зала, без да разго-

варят с журналисти. В личния 

си микроблог по-късно Латоя 

Джексън все пак е написала 

„Победа” и е публикувала на 

страницата си още едно съоб-

щение: „Майкъл, обичам те и 

ще продължа да се боря, докато всички 

получим справедливост.”

Своето задоволство от решението на 

съда изразиха и прокурорите. Защитата 

обаче не е направила изявление. При-

ятели на Майкъл Джексън посрещнали 

решението на съда със смесени чув-

ства. Активистът за граждански права 

Ал Шарптън е доволен, че съдебните 

заседатели не са намерили изпъл-

нителя на “Били Джийн” виновен за 

собствената му смърт. Но според него 

д-р Мъри заслужава 

по-сурово наказание. С 

осъдителната присъда 

се избегна посмъртното 

„осъждане” и очерняне на певеца, както 

настояваше защитата на лекаря. 

Фирмата „Джексън” е в цветущо 

здраве и според сп. „Форбс” Краля на 

поп музиката продължава да бъде 

покойната звезда, която генерира най-

много приходи - 170 млн. долара през 

последните 12 месеца. По време на 

6-месечния процес две крупни събития 

почетоха паметта на певеца. Първото 

е гигантският възпоменателен концерт 

във Великобритания, събрал 40 000 фе-

нове. Второто - премиерата на спекта-

къла Immortal World Tour на канадските 

артисти от „Сирк дю солей”.

Очаква се и втори албум, който ще 

излезе след кончината на Джексън. 

Заглавието му е Immortal („Безсмъртен”) 

и ще е на пазара в САЩ и Европа на 21 

ноември в две версии. Едната - като са-

мостоятелен диск с 15 заглавия, а дру-

гата - като двойно СD с 22 парчета. Той 

ще последва диска „Майкъл”, появил 

се миналия декември. Това бе първата 

посмъртна плоча на звездата, която 

пожъна голям успех въпреки хладните 

отзиви на критиката и протестите на 

някои негови приятели, че се ползват 

необработени записи без позволението 

на самия Майкъл.

Договорът, подписан между фирмата 

„Сони” и наследниците на Джако, въз-

лиза на 250 млн. долара и предвижда 

издаването на 10 албума.

Д-р Мъри виновен за 
смъртта на Майкъл Джексън
До 4 години затвор очакват личния лекар на поп идола

Д-р Мъри остана безизразен в залата

снимка: Ал Сеиб, AP

снимка: Ник Ът, AP
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Една от най-чаровните 

млади актриси, поко-

рила хиляди зрители с 

екранните си скечове 

– Атанаска Вихърова 

от шоуто “Тутурутка”, 

е загинала в зверска катастрофа в 

Канада, съобщиха информацион-

ните агенции. Тя живееше между 

България и Канада, където пък се бе 

установил съпругът й – режисьорът 

Алексо Петров. Едва 30-годишна, 

тя намери смъртта си в Деня на 

будителите - 1 ноември. Варна 

потъна в скръб от новината за тази 

нелепа смърт. Феновете помислиха 

първоначално, че всичко това е 

някаква шега. Бързо стана ясно, че 

Нася действително не е вече между 

живите. 

Все още не се знаят никакви 

подробности за инцидента. В неве-

дение са и приятелите на чаровната 

варненка. За последно феновете 

й можаха да я видят на живо по 

време на фестивала “Златната роза” 

във Варна, момичето, което снимаше с 

камера церемонията по награждаване-

то. Атанаска беше в залата заедно със 

съпруга си, който представи отново 

скандалната си лента „Баклава“. Преди 

години заради този филм срещу Петров 

бе повдигнато обвинение в България за 

експлоатация на детски труд и засне-

мане на сцени с педофилия. Емоциите 

край получаването на статуетката „Гор-

чивата чаша“ за “Баклава” беше толкова 

голяма, че тя искаше да улови всеки 

един момент с камерата. 

”С това ще я запомня – как нетърпе-

ливо очакваше на сцената да извикат 

Алексо Петров, за да 

получи приза си. Всеки 

от хората, които я по-

знаваха – нейни 

приятели или 

просто фенове, 

ще намерят своя 

си спомен, с кой-

то тя ще остане 

в сърцата им”, са 

написали близки-

те й в материал 

във варненския 

всекидневник 

“Народно дело”. 

„Тутурутка” 

беше толкова 

популярно, че 

екипът направи 

национално 

турне, след което издаде и му-

зикален албум, в който тотален 

хит беше парчето „На теслата 

дръжката”. Дискът бе продаден 

в рекордните 300 000 броя. 

Читателите на BG VOICE могат да 

си припомнят някои от легендарните 

скечове с участието на Нася на www.

bg-voice.com. 

Тя е родена във Варна на 11 януари 

1981 г. В интервюта бе споделяла, че 

обича сладолед с карамел и отлежало 

каберне совиньон и няма неща, които 

да мрази. Първо искала да стане пара-

шутистка, но не й стигнали килограми. 

Майка й се намесила отрано, за да спре 

директорските й мераци за ТВУ. После 

била солистка в хор, но след гнойна ан-

гина се отказала и от това. Мечтата й да 

стане актриса се родила в театралната 

група на Катя Папазова „Златното клю-

че“, пак във Варна. Приживе й оставаше 

малко време за личен живот. Девизът й 

беше: Говорете с усмивка.

Нася от “Тутурутка” загина 
едва на 30 години в Канада
Дори приятелите й не знаят подробности за смъртта й



10

BG VOICE www.BG-VOICE.com

Боевски чака обвинение в ареста в Сао Пауло
Защитата отрича той да е пренасял 9 килограма наркотик

Все още няма повдиг-

нато обвинение срещу 

олимпийския шампион 

Гълъбин Боевски. 

Той беше задържан на 

летището в бразилския 

град Сао Пауло с голямо количество 

наркотик в багажа. Във вторник Боев-

ски е бил посетен в 

ареста от съпругата 

му и временно уп-

равляващия българ-

ското посолство в 

Бразилия, съобщиха 

от Министерството 

на външните работи. 

Очаква се семей-

ството на Боевски 

да сключи договор с 

бразилски адвокат, 

който да поеме защи-

тата на олимпийския 

шампион по вдигане 

на тежести. Така вече 

защитниците му ще са 

двама, след като от България бе нает и 

адвокат Константин Симеонов. 

За да бъде пуснат под гаранция, Боев-

ски трябва да има адресна регистрация 

в Сао Пауло, уточни говорителят на 

външното министерство Весела Чер-

нева. Обсъжда се вариант, при който 

семейство Боевски да наеме малък 

апартамент в града, в който Гълъбин да 

може да бъде пуснат под гаранция. Това 

ще осигури условието той да има адрес 

в Сао Пауло, в който да изчака времето 

след повдигане на обвинението, а след 

това процеса и евентуалната присъ-

да. Делото трябва да започне до 2-3 

месеца, но това зависи от срока, в който 

ще му бъдат повдигнати обвиненията, 

допълни Весела Чернева. 

Боевски бе арестуван в края на ок-

томври, а новината бе разпространена 

на 26.10. Олимпийският ни шампион 

на щанги от Сидни (2000 г.) се приби-

рал към България с дъщеря си Сара, 

която е тенисистка и е била на турнир 

в Бразилия. На летище „Гарульос” в Сао 

Пауло в багажа му били намерени 10 кг 

съмнително вещество, оповести тогава 

полицията. При полевия тест 4 кг били 

определени като кокаин, гласеше част 

от първоначалната информация. Бо-

евски бе арестуван, а дъщеря му се 

прибра в България. 

Адвокат Симеонов съобщи по-ра-

но през седмицата, че първоначално 

обявеното количество наркотик - 10 ки-

лограма, намерено в багажа на Гълъбин 

Боевски, включвало и теглото на самите 

куфари. След това по непотвърдени 

данни то било намалено на 2 килогра-

ма, каза адвокат Симеонов, който също 

ще присъства на  съдебните заседания 

в Бразилия. Симеонов отрече Боевски 

да е имал дългове, заради които да се 

занимава с пренос на наркотици. Точ-

ното количество кокаин ще стане ясно, 

когато бъде обнародван обвинителният 

акт. От МВнР отрекоха, че Боевски е 

признал и описал детайли за преноса 

на дрогата, както бе 

съобщено миналата 

седмица в някои ме-

дии. Дъщеря му Сара 

твърди, че куфарите, 

с които те са пътували 

за България и в които 

е намерен наркотикът, 

са купени ден преди 

завръщането.

Фактът, че в куфа-

рите има наркотик, е 

установен, след като 

багажът е минал през 

задължителната пред-

варителна проверка на 

летището в Сао Пауло.

След съкращенията във външното 

министерство България остана само 

с почетен консул в Бразилия, който 

изпълнява ролята на посланик. Това е 

и причината новините от Сао Пауло да 

пристигат бавно и в повечето случаи да 

са неточни, оправдаха се от външното 

министерство.

Гълъбин Боевски Сара Боевска
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напитки на много 

места се гласуваше за 

кмет, както и за т.нар. 

SPLOST данък. В шест 

каунтита на метро 

Атланта, както и в 

Декейтър и Атланта-

град избирателите 

трябваше да решат 

дали да подновят за 

четвърти път този да-

нък. SPLOST е допъл-

нителен 1 цент данък 

продажби (sales tax). 

Приходите от него 

отиват за построяване 

и реконструкция на 

училища. Данъкът 

спира на всеки 5 

години, ако избирателите не гласуват да 

го подновят.

Поне 27 града ще имат нови кме-

тове според предварителните данни 

до редакционното приключване на 

броя. Сред тях са Алфарета, Смирна и 

Данууди.

Някои избиратели в метро Атланта 

бяха объркани, защото трябваше да гла-

суват на две места – на едно за кметски 

избори и градски въпроси и на второ за 

изборите в съответното каунти, където 

живеят.

Понеже нямаше национални избори 

– за президент или Конгрес, избира-

телната активност не беше висока. Но 

възможността да гласуват за продажба-

та на алкохол в неделя заведе повече 

избиратели от очакваното  до стаичките 

за гласуване.

Догодина на този ден САЩ ще изби-

рат и президент.

Скоро тези знаци в метро Атланта ще останат в историята

Ще продават 
алкохол и в неделя

ИЗБОРИ В МЕТРО АТЛАНТА

Избирателите в Атланта и 
предградията масово гласуваха 
в подкрепа на инициативата

Алкохол ще 

се продава в 

Атланта и в 

почти всички 

от градчетата 

предградия. 

Това решиха гласоподава-

телите във вторник според 

предварителните резултати, 

с които BG VOICE разполага. 

Хората масово подкрепиха 

инициативата, като одо-

брението на много места 

надхвърли 60, дори 80%.

Новият губернатор, 

републиканецът Нейтън 

Дийл, каза по време на 

предизборната си кампания, 

че алкохолните продажби в 

неделя са нещо, което хората 

във всеки град на щата трябва да решат 

сами. Общо 128 града в Джорджия има-

Сн.: Боб Андрес/AJC

ха такава опция на бюлетината.

Освен за продажбата на спиртни 
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Плевнелиев в Чикаго през май
Външният министър: US визите няма да паднат скоро

От Ню Йорк

Новоизбраният 

президент Росен 

Плевнелиев ще по-

сети САЩ през май. 

Това ще бъде и едно 

от най-важните му 

пътувания още в първите месеци след 

официалното му встъпване в длъжност. 

Плевнелиев ще води делегацията на 

България, която ще участва  в годиш-

ната среща на ръководителите на дър-

жавите - членки на НАТО. Събитието е в 

средата на май в Чикаго.

Новината съобщи миналия петък 

министърът на външните работи Ни-

колай Младенов на среща с български 

студенти и професионалисти в консул-

ВАНИНА ЦОНЕВА
vanina@bg-voice.com

ството ни в Ню Йорк. Младенов дойде 

в Ню Йорк, за да подкрепи българската 

кандидатура на проф. Цвета Каменова 

за член на Международния съд към 

ООН в Хага.

Министърът обяви, че тази и другата 

година са предвидени средства за 

откриване на малък обществен център 

за българите в Ню Йорк, където да се 

помещават българските училища и да 

се организират различни мероприятия. 

Става въпрос  за партерния етаж на 

сградата, където сега живеят българ-

ските дипломати в града. Българската 

държава притежава една сграда на 86-а 

улица в Манхатън, а помещението сега 

не се използва. Това е стара идея на 

консула ни там Радослав Точев, но едва 

сега се намират пари за реализирането 

й.

По време на срещата българите пи-

таха Николай Младенов кога ще паднат 

американските визи. Той призна, че 

това няма да стане скоро, дори и след 

евентуалното ни влизане в Шенген. 

Реално към момента имаме 7-8 % отка-

зи на американски визи за български 

граждани. 

Младенов коментира и кризата в 

съседна Гърция. Според него това 

е проблем за целия регион, но не 

директен финансов, а репутационен. 

Тя пречи на притока на инвестиции в 

Югоизточна Европа. Въпреки това Бъл-

гария показва ръст на инвестициите в 

последната година. Това важи с пълна 

сила за сферата на туризма, където има 

100% увеличение на руските туристи 

спрямо миналата година. Българите в 

чужбина и конкретно присъстващите 

на срещата биха могли да помогнат 

много за привличането на чужди 

инвестиции в България, смята пък кон-

сулът ни Радослав Точев. Той уточни че 

голяма част от присъстващите работят 

в банки и инвестиционни фондове. 

Консулството насърчава и има желание 

да организира една бъдеща среща с 

представителите  на тези фондове, на 

която да се обсъдят възможности за 

инвестиции в България.

Министър Младенов пристигна в 

САЩ дни след балотажа на изборите 

за президент. Той специално похвали 

българското консулство за изключи-

телно добрата организация и комуни-

кация по време на изборите и уточни, 

че от самата ЦИК са много доволни от 

работата на консулството ни в избор-

ния ден.

Външният министър Николай Младенов се срещна с българи в Ню Йорк

Цветанов се срещна 
с шефа на ФБР в DC

Двустранното сътруд-

ничество между ФБР 

и МВР е по-добро 

от всякога, обяви 

директорът на Федералното 

бюро за разследвания Робърт 

Мълър по време на среща с 

министъра на вътрешните 

работи Цветан Цветанов, който 

е на визита в САЩ. Според 

Мълър, високо уважение 

заслужава волята за борба 

на българското правителство 

срещу корупцията във всички-

те й форми. В тази връзка той 

заяви, че България може да разчита на всякакъв вид подкрепа в тази област. В 

хода на разговорите е отделено специално внимание на сътрудничеството в 

областта на киберсигурността, пише сайтът на МВР. Вътрешният министър про-

веде разговори още с министъра на правосъдието и главен прокурор на САЩ 

Ерик Холдър, както и с директора на U.S. Marshals Service Стейша Хилтън.

Главният прокурор е проявил специален интерес към специализирания съд, 

който ще разглежда дела, свързани с организираната престъпност, заявявайки, 

че това е добър модел за по-голяма ефективност в правораздаването. С г-жа 

Хилтън  са били обсъдени целия спектър от дейности, касаещи отнемане на 

имущество, придобито от незаконна дейност, въпроси, свързани с противо-

действието на престъпления, с трафика на лица с цел сексуална експлоатация, 

издирване на лица, укриващи се в България и САЩ.  

“Двустранните отношения между България и САЩ от началото на мандата 

на правителството на ГЕРБ са отлични. При всяко следващо посещение във 

Вашингтон оценката за свършеното от нас е още по-висока”, каза Цветанов, 

цитиран от агенция “Фокус”.

Цветан Цветанов и Робърт Мълър
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Скандални видеа, нови 
искания и още показания в 
съдебната зала

Делото, което ще реши 

съдбата на църквата „Св. 

Иван Рилски” в Чикаго, е 

временно в застой, след 

като съдия Джакобиас 

реши, че има нужда 

от десетина дена, преди да реши две 

искания, внесени от двете страни.

В едното адвокатите на ответника 

Валентин Ноцков искат от съда да 

издаде директна присъда в тяхна 

полза, защото според тях ищецът не 

е успял да  докаже своята теза. Това е 

стандартна процедура в такъв процес, 

обясниха за BG VOICE юристи. Такова 

искане се внася, когато адвокатите на 

ищеца приключат с представянето на 

своите доказателства и изслушването 

на техните свидетели. 

„Аз съм убедена, че съдията няма да 

уважи това искане и делото ще про-

дължи по същество”, каза за BG VOICE 

адвокат Джийн Хофман, която предста-

влява Георги Иванов и другите члено-

ве, отстранени от борда на „Св. Иван 

Рилски”. Преди 6 години те подават иск 

срещу сегашния свещеник Валентин 

Ноцков, в който молят съдът да нареди 

ново общо събрание, на което бълга-

рите да решат под чия юрисдикция да 

бъде храмът.

Според Хофман делото върви доста 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

добре за тяхната 

страна, въпреки 

че показанията 

на Георги Иванов 

не са били много 

убедителни според 

наши хора в залата. 

Адвокат Хофман 

обясни това с нуждата от преводач на 

български, което винаги прави показа-

нията по-бавни и трудни.

Тя също е внесла ново искане  до 

съда и то хвърля светлина върху някои 

неща, които са ставали в „Св. Иван Рил-

ски” през годините. Някъде в средата на 

2006 г. новото ръководство на църквата 

е внесло искане в търговския регистър 

да бъде променена регистрацията на 

корпорацията, която управлява „Св. 

Иван Рилски”. В тази промяна е записа-

но, че храмът ще търси приобщаване 

към Американската православна църк-

ва (Orthodox Church of America).

Адвокатите на Георги Иванов искат 

от съда тази промяна в търговския ре-

гистър също да бъде заличена, защото 

е направена от неправомерно избран 

църковен борд след тяхното отстраня-

ване. Защитата протестира срещу тази 

промяна на иска, но ищците контрира-

ха, че тези документи са излезли наяве 

съвсем скоро.

Това всъщност е и един от спорните 

въпроси в сагата със „Св. Иван Рилски” 

– към коя патриаршия да бъде тя. От 

едната страна е Българската право-

славна църка (БПЦ), а от другата е ОСА. 

Архиепископ Дон Фройд от ОСА 

дълго време отговаряше за българска-

та епархия към ОСА след смъртта на 

митрополит Кирил. В съда той заяви, че 

докато бил жив, именно Кирил обяс-

нявал как „Св. Иван Рилски” е част от 

ОСА. Но Фройд е бил негов секретар и 

под клетва отрече някога да е виждал 

документи за това. Според него няма 

нито искане от църковното настоятел-

ство храмът да мине към ОСА, нито 

е плащан дължимият членски  внос. 

Според показанията му в съда

Валентин Ноцков 

не е каноничен
свещеник и е бил разпопен от БПЦ. 

Решение, с което ОСА трябва да се съ-

образи, според каноничните закони на 

православието. През април обаче той 

каза друго пред BG VOICE: „Отец Ноцков 

никога не е бил отписан по реда от 

БПЦ, но те отказват да го направят въ-

преки нашите молби. Ние сме молили 

за това многократно.”  

В съда бяха пуснати и две видеа, кои-

то показват скандала, възникнал през 

2004 г., когато членове на църковния 

Адвокатите на Ноцков искат директна 
присъда в делото за „Св. Иван Рилски”

Снимането в залата по време на делото „Иванов срещу Ноцков” не е разрешено. Затова BG VOICE изпрати 
свой съдебен художник. В петък адвокатите на двете страни внесоха свои искания и сега чакат отговор от 
съдия Джакобиъс



9-15 ноември 2011 15

Отец Валентин Ноцков от „Св. Иван Рилски” с епископ Александър Галицин

борд не са били допуснати от отец Ва-

лентин Ноцков да проведат годишното 

си изборно събрание. На видеото ясно 

се вижда как хората остават навън, а 

няколко месеца след това се оказва, 

че председателят на борда Георги Ива-

нов е уволнен, а много от членовете 

изключени. Как е станало това и дали е 

правомерно е в основата и на сегаш-

ното дело, което се точи шеста година. 

Във второто видео ясно се вижда как 

сградата на „Св. Иван Рилски” е запеча-

тана, а отвън я пазят пълничко момче, 

полиция и адвокат Джон Киърнс, който 

тогава е бил нает от Валентин Ноц-

ков. Впоследствие щатът Илинойс му 

отнема лиценза да практикува право и 

сега адвокат по делото от страната на 

ответника е Мери Блума. Скандалните 

кадри може да видите на нашия сайт 

www.BG-VOICE.com.

Решението на съдия Джакобиъс по 

исковете и на двете страни ще стане 

ясно другата седмица, след което ве-

роятно делото ще продължи с изслуш-

ване на свидетели на защитата. Пръв 

на скамейката би трябвало да застане 

отец Валентин Ноцков. Неговите 

показания ще бъдат на български и 

превеждани.

Ако няма допълнителни забавя-

ния или нови адвокатски маневри, е 

възможно да има решение по делото 

около Деня на благодарността.

Съдът видя скандално видео от 2004 г., на което отец Валентин Ноцков (в левия ъгъл) не допуска в храма 
хора, които твърдят, че са членове на църковното настоятелство

Друго видео показва „Св. Иван Рилски” запечатан и пазен от бодигард (мъжът в левия ъгъл), който не пуска 
Георги Иванов (вдясно) да влезе Залепените на вратата документи, че Г. Иванов вече не е председател на 
църковното настоятелство, са подписани от митрополит Кирил от американската ОСА

Новият български епископ към ОСА: 
Българската патриаршия е от гърци

Новоизбраният епископ на българския диоцез към Американската 

православна църква (ОСА) Александър Галицин даде смущаващо ин-

тервю за Ancient Faith Radio (AFR). В него той обяснява, че вярващите 

в българския диоцез на ОСА са всъщност са деца и внуци на славяни, 

живеещи в Северна Гърция. Според Галицин те всички говорят перфектно гръц-

ки, защото не са имали правото да говорят родния си език – „също като кюрдите 

в Турция”, заключи той. 

Малко по-надолу новоизбраният духовник продължава с прозренията си за 

балканскта история и география, съобщавайки, че българският език е диалект на 

сръбския, който се е говорил в южната част на Югославия.

Галицин признава, че не познава в детайли цялата история на българския дио-

цез към ОСА и не е сигурен колко са църквите в нея – „според мен са 15 или 16”.

По-надолу в интервюто епископа обяснява за настаналата какафония в ОСА 

след „руската революция”, която раздели СССР на много малки републики, всяка 

от които е изпратила свои свещеници и епископи за своите общности в САЩ.

Заради непреходната му историческа и географска  стойност прилагаме и част 

от интервюто на Галицин в оригиналния му вариант на английски език.

AFR: All right then. Some of our listeners may not understand when we talk about 
the Bulgarian Diocese of the OCA. What does that mean? How is there a Bulgarian 
Diocese in the OCA?

Fr. Alexander: Gosh, I don’t know the whole story, but it’s like the Romanian 
Diocese or the Albanian Diocese. These are groups of people from a particular 
nation. At the time their old countries were under Marxist, Leninist rule, and so they 
did not feel at ease with the church establishment in those countries — and there 
wasn’t any in Albania, because they had all been put in prison. …….

I don’t know quite how this particular group, the one that I’ve just been elected 
bishop of, came. The title is “Bulgarian,” but in fact most of the people, or their 
parents or grandparents, come from what’s now northern Greece. They’re Slav-
speakers in northern Greece, and, of course, there weren’t supposed to be any 
Slav-speakers in northern Greece. They were all supposed to be Greek. So these 
people all speak… I’ve met a few of them — all speak fluent Greek, because they 
were educated in it, and couldn’t speak their own house language, mother language, 
publicly in the streets. It was like Turks and Kurds until a few years ago, and similar 
things happen in other countries.

And you may be aware that in Yugoslavia, the Yugoslav government sort of 
fostered a nationalism of people speaking this particular language that isn’t Serbian, 
which is certainly related to Bulgarian — it’s a variant dialect — in the southern-
most part of Yugoslavia. I think that these folks that we have may have been 
connected somehow with that movement. Some of them, anyway.

Източник oca.org
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БДЖ спира влаковете 
на 24 ноември
Икономисти скочиха срещу синдикатите 
за ефективността от протеста

На 24 ноември започва 

безсрочна ефек-

тивна национална 

стачка в Българските 

държавни железни-

ци. Движението на 

влаковете ще се спира от 8 до 16 ч. Това 

обяви в понеделник председателят на 

Съюза на железничарите в България 

Петър Бунев.

Решени-

ето е взето 

единодушно 

от двата 

браншови 

синдиката - в 

КНСБ и КТ 

„Подкрепа”. 

То е продик-

тувано от 

обявените 

решения 

на новия 

транспортен 

министър 

Ивайло Московски за съкращаване на 

над 2000 служители на железницата и 

спирането на 150 влака. Според Бунев 

плануваното увеличение на цените на 

билетите няма да доведе до подобря-

ване на положението в БДЖ. Той каза 

още, че закриването на вагоните ще 

лиши хората от възможност да пътуват 

- до работните си места, а децата - до 

училище: “Ще има дискриминация на 

регионален принцип.”

Съкращенията в този драстичен раз-

мер ще се отразят и на сигурността в 

железниците, посочи Зорин Йорданов 

от КТ „Подкрепа”. Със съкращаването 

на влакове ще продължат и съкраще-

нията в състава на железниците. Раз-

читаме разумът да надделее и щетите 

за гражданите и за дружеството да 

бъдат сведени до минимум, казаха още 

синдикалистите.

И преди е имало стачки в БДЖ, но 

КНСБ и “Подкрепа” твърдят, че след 

промените през 1989 г. това ще е 

първият толкова мащабен протест в 

железниците. Друг такъв е имало чак 

преди 1944, но с политически мотиви, 

и отзвук от него все още може да се на-

мери по различни жп гари във формата 

на паметни табели или паметници.

Евентуална стачка в железницата в 

момента няма да подобри положени-

ето, а само ще го влоши и ще доведе 

до още по-бързия й фалит, смята обаче 

Георги Ангелов от институт „Отворено 

общество”. Той посочи още, че е силно 

изненадан от този ход на синдикатите. 

Отговорната 

позиция на 

синдикатите в 

момента е за-

едно с ръко-

водството на 

превозвача 

да решат как 

да се постиг-

нат целите, 

а именно 

финансовите 

показатели, 

заложени за 

оздравява-

нето.

Според Ангелов около 40-50 млн. 

лв. от загубите на БДЖ трябва да се 

съкратят, за да може тя да получи 

дългосрочна перспектива за развитие 

и да бъде конкурентна на автобусния 

транспорт. Ако БДЖ фалира и креди-

торите си вземат активите, това ще 

излезе много скъпо за превозвача. 

Случаят не е идентичен с този на БГА 

„Балкан”, където активите не бяха 

заложени. Така икономистът коментира 

идеята, лансирана и от транспортния 

министър Московски, за фалит на БДЖ 

и евентуалното създаване на нейно 

място на нова компания.

„Няма как с финансови еквилибри-

стики да решим проблема, трябва да 

се правят реформи”, обобщи Ангелов. 

Според Петър Ганев от Института по 

пазарна икономика алтернативата за 

БДЖ не е като тази на „Кремиковци”, 

защото железницата ще продължи да 

съществува под каквато и да е форма. 

По думите му единственият печеливш 

вариант е „доброволна оптимизация” 

на състава.

Ивайло Московски
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Търговеца на смърт Виктор Бут 
бе признат за виновен в Ню Йорк
Процесът извади наяве името на българина Петър Мирчев като един от 
основните партньори на руския трафикант на оръжие

Когато през 2010 г. Вик-

тор Бут бе екстрадиран 

от Тайланд след близо 

двегодишна битка меж-

ду американската про-

куратура и руските му 

адвокати, мнозинството наблюдатели 

коментираха, че евентуалният процес в 

Ню Йорк най-после ще осветли широко 

тъмният свят на оръжейната търговия. 

В сравнение с очакванията обаче за-

вършилото тези дни съдебно производ-

ство бе по-скоро разочароващо. 

Наистина най-известният търговец в 

света на нелегално оръжие бе при-

знат за виновен на 2 ноември в Долен 

Манхатън и очакваната присъда ще 

е от 25 години до доживотен затвор. 

Съдебното жури го призна за виновен в 

заговор за убийството на американски 

граждани и предоставяне на материал-

на помощ за терористична организа-

ция. Самият процес обаче бе по-скоро 

ограничен и наяве така и не излязоха 

подробности, които да разтърсят меди-

ите и обществото в САЩ. За български-

те наблюдатели, надяващи се да научат 

повече за връзките на Бут с родната 

оръжейна промишленост, изнесените 

факти също не бяха кой знае колко 

изненадващи. 

Бившият офицер от съветските ВВС, 

известен като Търговеца на смърт, бе 

изправен пред федералния съд в Долен 

Манхатън в началото на октомври по 

обвинение за опит за продажба на оръ-

жия на агенти под прикритие на DEA 

(Управлението за борба с наркотиците). 

В конкретния случай значителна част от 

обещаната смъртоноснастока – 100 ра-

кети земя-въздух “Игла”, бе с български 

произход, а евентуалното й предназ-

начение бе за маоистката партизанска 

организация FARC. В записаните от DEA 

разговори агентите обясняват на Бут, че 

възнамеряват да отстрелват с оръжията 

американските летци, подпомагащи 

колумбийската армия. Неговото обясне-

ние, че няма нищо против, бе едно от 

основните улики. 

В началото на 90-те години Бут 

започва собствен бизнес, като наема 

оказалите се ненужни военни самолети 

на Варшавския договор. Според защи-

тата на Бут авиофлотата му превозва 

легални стоки, но понеже крайните 

дестинации са все в кризисни райо-

ни, той бива нарочен за трафикант на 

нелегално оръжие. Докладите на ООН 

обаче сочат, че руснакът масово прена-

ся някогашните арсенали на соцлагера 

към Ангола, Сиера Леоне, Либерия, 

ВАНЯ ЕФТИМОВА
vania@bg-voice.com

Конго, Афганистан и т.н. Връзките на Бут 

с България също са добре документи-

рани. Така например през 2002г. ООН 

публикува доклад, твърдящ, че между 

1996 и 1998 г. Бут е изнесъл 

огромното 

количество 

български оръжия 
с подправени документи за краен 

потребител. През 2005 г. САЩ поиска 

замразяването на банковите сметки по 

света на трийсет негови фирми и три от 

тях се оказаха с българска регистрация.  

С толкова очевидно доказателство 

като записаните разговори прокурату-

рата в Ню Йорк реши да се съсредоточи 

само върху конкретния случай. Задъл-

баването твърде надълбоко в сложния 

свят на оръжейната търговия не само 

можеше да обърка съдебното жури, но 

имаше потенциала да извади наяве по-

лулегални връзки, които да злепоставят 

ред държави и техните правителства. 

Така например някогашните бизнес 

отношения на Бут с талибаните са 

преглътнати от Вашингтон, когато той 

започва да снабдява Северния съюз, 

американски съюзник през 2001 г. За 

кратко заради бързината и надеждност-

та си авиофлотата на руснака дори пре-

возва доставки на Пентагона за Ирак.

Друга възможна причина прокурату-

рата да се откаже от широкомащабен 

процес може и да е надеждата Бут да 

разкаже на американските служби за 

връзките си с руските държавни елити, 

с чиято негласна помощ без съмнение 

е действал, както и други тайни на 

държави и организации, с които е ра-

ботил. Големият времеви прозорец до 

произнасянето на присъдата – чак през 

февруари 2012 г., позволява достатъчно 

време за преговори между търговеца 

на оръжие и правителството на САЩ. 

Все пак разликата между 25 години и 

доживотен затвор не е за пренебрег-

ване, особено след като 44-годишният 

Бут има семейство и лично богатство от 

около 6 млрд. долара.  

Кой е българската 

връзка

Въпреки нежеланието на прокурату-

рата да задълбава процесът в Ню Йорк 

все пак извади наяве няколко интерес-

ни факта. Вече например е известно 

името на Петър Мирчев, смятан за 

основния му доставчик в България. 

Според показанията на бившия парт-

ньор на Бут Андрю Смулян българинът 

е човекът, който движи голяма част от 

бизнеса на Търговеца на смърт. 70-го-

дишният Смулян, гражданин на Южна 

Африка, бе арестуван заедно с руснака, 

но после се призна за виновен и склю-

чи сделка с прокуратурата да свидетел-

ства срещу олекотена присъда.      

Името на Петър Мирчев отдавна е 

известно на американското правител-

ство. To се появява в заповедта от 2004 

г. на финансовото министерство на 

САЩ за едногодишни санкции срещу 

българските компании “Бета” и “КАС 

инженеринг”. Мирчев е бил управител 

на офшорния клон на “КАС инженеринг” 

в Гибралтар, както и шеф на новата 

компания БМГ-М, регистрирана след 

отнемането на лиценза на КАС в Бълга-

рия. “КАС инженеринг” бе оръжейната 

фирма, посочена в доклада на ООН за 

продажбата на Бут на боеприпаси на 

анголските бунтовници от УНИТА като 

посредникa по сделката. Сега след 

показанията на Смулян Мирчев може да 

се окаже следващата цел на американ-

ската прокуратура.



18

BG VOICE www.BG-VOICE.com

ООН: Иран продължава тайно да прави бомба
САЩ поискаха нови санкции, Израел предрече военен 
удар срещу моллите

Някои тайни ирански 

опити са свързани 

с разработване на 

ядрено оръжие. Това 

обяви Международ-

ната агенция по атом-

ната енергия (МААЕ), която е към ООН, 

в доклад за иранската ядрена програма, 

публикуван във вторник във Виена 

и цитиран от агенциите. В документа 

агенцията изразява сериозното си без-

покойство относно военния характер 

на иранската ядрена програма. МААЕ 

посочва, че разполага с надеждна ин-

формация, която затвърждава опасени-

ята за евентуално военно измерение на 

иранската ядрена програма. Предста-

вени са подробно голям брой ядрени 

проекти и експерименти, извършени 

от Иран. Техеран е заподозрян, че 

извършва тайни експерименти, чиято 

единствена цел може да бъде само раз-

работването на ядрени оръжия, пише в 

доклада.

„Някои от предполагаемите тайни 

дейности в ядрената област, извършени 

от Иран може и да имат мирни цели, но 

други са характерни само за процеса 

на разработване на ядрено оръжие”, е 

посочено в доклада. Той беше разпрос-

транен до 35-те членове на Управител-

ния съвет на МААЕ и до членовете на 

Съвета за сигурност на ООН. В доклада 

се заключава, че Иран е работил по 

използването на уранов метал в ядрена 

бойна глава и е извършил

компютърно 

моделиране на 

ядрени експлозии.
Под ръководството на министерство-

то на отбраната иранските учени са 

разработили и тествали компоненти за 

ядрено оръжие, в това число и така на-

речените неутронни инициатори, които 

причиняват верижни ядрени реакции.

САЩ веднага поискаха налагането на 

нови санкции срещу държавата, в която 

от 1978 година на власт е крайно-рели-

гиозна общност на аятолласи и молли, 

ненавиждащи демокрацията и западни-

те ценности. “Иран трябва да отговори 

на опасенията, повдигнати от доклада 

на МААЕ. Вашингтон ще се консултира 

с партньорите си за „допълнителен” 

натиск и санкции срещу иранското 

правителство”, заяви високопоста-

вен представител на САЩ, пожелал 

анонимност, цитиран от Ройтерс. „Не 

изключваме никакви варианти, когато 

обмисляме санкциите. Вярваме, че 

има широк спектър от действия, които 

можем да предприемем”, добави той. От 

израелското правителство бяха доста 

по-директни. Източник 

от кабинета там каза, 

че очаква този път 

срещу Техеран да бъде 

използвана военна сила, за

да разруши 

ядрените бункери.
Макар острите реакции да послед-

ваха веднага след публикуването му, 

коментари имаше далеч преди доклада 

да види бял свят Още миналата седмица 

израелски медии писаха, че скоро ще 

станем свидетели на военни удари 

срещу ирански ядрени обекти. Пре-

зидентът Махмуд Ахмадинеджад пък 

посъветва Запада да не си играе с огъ-

ня и заплаши САЩ, че “сами ще изгорят 

в пепелищата, които евентуално биха 

подпалили”.

Той определи заключенията на 

доклада като изфабрикувани и неосно-

вателни.

Израел е най-потърпевш от действи-

ята на Иран не само, защото се намира 

в прекалена близост до границите му, 

а и защото моллите там не признават 

еврейската държава и призовават за 

унищожаването й. Частният канал 10 

в Израел предположи, че докладът ще 

позволи на властите да изчакат „някол-

ко седмици или няколко месеца”, за да 

видят дали международната общност 

ще се реши да наложи „парализира-

щи санкции” срещу Иран, включващи 

пълен бойкот на иранската централна 

банка, както и износа на петрол.

Все пак министърът на отбраната 

Ехуд Барак заяви по националното 

радио няколко часа преди публикува-

нето на доклада, че Израел „все още 

не е взел решение за военна операция 

срещу Иран”. „Ние не искаме война”, 

увери министърът.
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Банкови такси
лен кредит, ако чек или автоматично 

плащане бъде представено за плаща-

не от вашата сметка, банката съвсем 

спокойно ще извърши транзакцията, 

дори и да нямате достатъчно средства, 

и ще наложи глоба всеки път когато чек 

или автоматично плащане преминат 

през сметката ви. Също така бъдете 

внимателни кои банкомати използ-

вате, защото друг изобилен източник 

на банкови такси са т.нар. foreign ATM 

fees – банкомати, които не са управля-

вани от вашата финансова институция 

и които обикновено ви таксуват много 

над средните $3 на транзакция.

Ако имате CDs (certifi cate of deposits През последните някол-

ко години най-раз-

лични такси (fees) се 

превърнаха в обилен 

банков източник за 

непрекъснати прихо-

ди. Според едно приблизително пра-

вителствено изчисление финансовата 

индустрия е „прибрала” 39 милиарда 

долара от такси и глоби през миналата 

година – почти колкото брутния вътре-

шен продукт на България!

Особено неприятни са overdraft fees 

– такси за използване на повече кредит, 

отколкото имате по сметка – средната 

глоба е $34 на overdraft. Както може 

би вече сте забелязали, новите закони 

предотвратяват банките да допускат да 

превишавате кредита си и после да ви 

глобяват автоматично всеки път когато 

го направите. Според новите правила 

финансовата институция трябва да по-

лучи вашето разрешение, преди да ви 

даде достъп до кредит над този, който 

имате по сметка. Законът се отнася за 

дебитни карти и транзакции, извърше-

ни чрез банкомат. Ако желаете overdraft 

услуга, трябва да уведомите банката 

си, че искате да се запишете в тази про-

грама и давате съгласието си да бъдете 

таксувани всеки път когато превишите 

кредита си. 

Не забравяйте обаче, че този закон 

се отнася само за дебитни карти и ATM 

транзакции. Дори и да не сте позво-

лили на финансовата институция да 

ви предоставя достъп до допълните-

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
Експерт по банкови закони и лични финанси

– депозирана сума за строго определен 

период със строго определена лихва), 

бъдете нащрек за early-withdrawal 

penalties – глоби за изтегляне на парите 

преди изтичането на уречения срок. 

Разследване на Bankrate.com установи, 

че ако изтеглите средствата си от ед-

ногодишен срочен депозит (1-year CD) 

преди падежа, глобата би се равнявала 

(средно статистически) на получените 

лихви за 151 дни – почти половината 

от приходите ви! Най-добрата страте-

гия е да имате ликвиден фонд (cash) за 

спешни случаи, който да използвате за 

покриване на неочаквани разходи. Не 

“заключвайте” средствата си в CD, ако 

не сте сигурни, че няма да се нуждаете 

от тези пари за строго определения 

срок на депозит.

Така че, ако имате чувството, че 

вашата финансова институция започва 

да прекалява с таксите и глобите, които 

ви налага, може би е време да потър-

сите нова банка. Има много community 

banks – малки финансови институции, 

обслужващи определен район или 

област, които са ориентирани към 

добро обслужване на клиентите и 

допринасят за развитието на общност-

та. Качествена алтернатива на банките 

са credit unions – кредитни съюзи, 

които са притежавани от членовете 

(клиентите) си и не трябва да отгова-

рят пред акционерите за постоянно 

увеличаване на печалбите на банката. 

Единствената грижа, която кредитните 

съюзи имат, е да обслужват членовете 

си по възможно най-добрия начин, да 

минимализират всякакви такси и глоби 

и да максимализират приходите на 

членовете си.

$4.50 за галон до 
пролетта?

Рекордни цени 

на бензина в 

САЩ предвиж-

дат анализатори 

през 2012 г. До пролетта 

един галон гориво може 

да струва над $4,50 в 

някои щати. В понедел-

ник средната цена беше 

$3424 за галон според 

енергийното министер-

ство. И макр това да е 

с 2,6 цента по-евтино 

спрямо предишната 

седмица, цената е с 56 цента по-висока от същия период миналата година. С 

наближаването на Деня на благодарността цената ще продължи да расте.

Увеличеното световно търсене и по-високите нива на американски експорт 

на петролни продукти ще доведе но нови рекорди още в началото на 2012 спо-

ред анализатора Боб ван дер Валк. Според него до Великден догодина бензинът 

ще струва над 4 долара за галон, а в Калифорния и над $4,50. Въпреки че за 

последната година потреблението на гориво в САЩ е намаляло с 4%, останала-

та част от света е компенсирала с увеличено търсене. Най-голям растеж има в 

Южна Америка, закъдето отива и повечето от  петролния експорт на САЩ.
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Започва делото срещу Алексей 
Петров

Прокуратурата внесе в понеделник в 

Софийския градски съд първия обвини-

телен акт срещу Алексей Петров и още 

петима души, съобщиха медиите. След повече от 

година разследване те са обвинени за организи-

ране на престъпна група за рекет и изнудване. 

Сред тях има и прокурор – Цеко Йорданов, който 

е подпомагал групата. Алексей Петров е при-

влечен към наказателна отговорност за изнуд-

вания, принуди и разгласяване на информация, 

представляваща държавна тайна. Очакваше се 

това дело да се гледа от т.нар. специализиран съд 

“Антимафия”, който бе създаден по инициатива 

на правителството на ГЕРБ. Тъй като той още не е формиран, процесът ще се 

гледа от “обикновени” съдии. Засега магистратите не уточняват на коя дата ще 

бъде насрочен той, но по закон срокът за обявяването на датата е месец след 

внасянето на обвинителния акт.

Уорлик отсече: Никакви 
извинения повече

Ние от САЩ ще подкрепим това 

правителство (на ГЕРБ – бел. ред.) по 

всякакъв начин, по който е възмо-

жен, пожелавам успех на президента, на 

премиера и на Министерския съвет”, заяви 

американският посланик в София Джеймс 

Уорлик. „Никакви извинения повече, вече две 

години те са на власт, но и опозицията трябва 

да бъде конструктивна. Сега, когато БСП също 

демонстрираха, че имат доста поддръжни-

ци, и те трябва да подпомогнат прогреса в 

реформите в различни области. На всички 

им е омръзнало постоянно едни и същи проблеми. Трябва да се върви напред”, 

каза Уорлик пред БНТ.

Вдигат възрастта за 
пенсиониране

Управляващите от ГЕРБ 

са твърдо решени още 

от 2012 г. да се вдигне 

възрастта за пенсиониране, 

която сега е 60 г. за жените и 

63 г. за мъжете. Най-вероятно 

тя ще стане 62 за жените и 

65 за мъжете, пише в. “Труд”. 

Целта е да бъдат осигурени 

дългосрочно пари за по-ви-

соки пенсии. Повишението 

на осигуровките не доведе 

до желаните резултати, цитира вицепремиера Симеон Дянков изданието.  „Като 

цяло възрастта трябва да се вдигне. В много страни в ЕС тя вече е 65 г. и за мъ-

жете, и за жените. Колкото и непопулярна да е една такава мярка, тя трябва да 

се случи и у нас”, е позицията на Петър Ганев от Института за пазарна икономи-

ка. Неправителствените организации и синдикатите не са изразили позиция.

Синът на Цар Киро: Готвят ми 
убийство

Синът на цар Киро - Ангел 

Рашков, се оплака пред “Да-

рик радио”, че срещу него се 

готвело покушение. Рашков-млад-

ши посочи като доказателство, че 

преди дни бил нападнат от жители 

на Катуница на изхода на селото. 

Той твърди, че е бил ранен, докато 

бил замерян с камъни. “Имам 

информация, че се готви моето 

убийство”, заяви Ангел Рашков. По 

думите му неговата фамилия щяла 

да заведе граждански дела с искове за общо 1 млн. лева за повредено имуще-

ство срещу жителите на Катуница. На 23 септември, след като приближени на 

цар Киро убиха 19-годишния Ангел Петров, живеещите в селото се вдигнаха 

на бунт и унищожиха коли и имоти на циганската фамилия. По думите на Ангел 

Рашков документите са готови и всеки момент ще бъдат внесени в съда.

Ангел Рашков
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Хотелите в есенен Китай са 

хладни, а вечер си е даже 

студено. Отопление в тях 

не се предлага, независимо 

дали си в треторазряден или 

в американския „Холидей 

ин” в Пекин, където е моята стая. Климати-

кът работи, разбира се, но е настроен цен-

трално само да понижава температурата. 

Знаех за тази дребна китайска особеност, 

въведена, за да икономисва електричество, 

още от предното ми идване тук през лятото 

на 2008 в разгара на олимпийските игри. Но 

едно е местните жители да ти го разказват 

под жаркото слънце, друго е да го почувст-

ваш на свой гръб в различен сезон.

Това все пак не е най-голямата изненада, 

която може да споходи един новопристиг-

нал чужденец. Особено ако е от Източна 

Европа и си мисли, че се намира в социа-

листическа страна, подобна на тази, в която 

е живял до неотдавна. Тя се появи още 

първата вечер, малко преди полунощ, и на-

право позвъни на вратата. Когато отворих, 

там стоеше едно дребно, крехко девойче, 

което на завален английски ми обясни, че 

идвало при мен. Точно както съм го гледал 

в поредицата за Джеймс Бонд. Крайно 

учуден от този интерес към моята особа, 

се опитах скромно да отвърна, че не се 

познаваме и вероятно има някаква грешка. 

Девойчето обаче ми даде да разбера, че 

всичко е в реда на нещата, почти ме избута 

и директно понечи да влиза без повече 

приказки. Чак тогава се присетих, че докато 

се регистрирах на рецепцията, двама 

китайци ме наблюдаваха уж дискретно, 

но с достатъчно внимателен и претеглящ 

поглед. Твърде нетипично поведение в 

днешно време, когато страната е залята от 

хора с европейска външност. Още повече 

в подобен хотел, чиито гости са основно 

чужденци. Може пък и да са предполага-

ли, че в прохладните китайски нощи един 

европеец, свикнал на уют, няма да откаже 

малко топлина, създадена по алтернативен 

на климатика начин.

Изобщо

бизнесът с 

проститутки
е еднакво добре разработен както в дивия 

капитализъм, така и в държава, която твър-

ди, че е направила „творчески прочит” на 

Маркс. „Социализмът с китайска специфика” 

е дал плодотворни възможности не само на 

проституцията, иначе официално забране-

на, но е превърнал държавата в истински 

стъклен дом. Почти няма голям град без 

цяла плеяда небостъргачи, които нощем 

предлагат феерия от светлини. Строител-

ството се извършва с ускорени темпове, а 

премахването на старите сгради, за да се 

освободи терен, не отнема много време и 

безконечни съдебни битки, както на други 

места по света. В Китай държавата и парти-

ята решават, общината отчуждава. Из запад-

ните медии често се появяват репортажи 

за протестиращи обитатели на нарочени 

за събаряне стари квартали. Обикновено 

бунтът им не трае повече от два-три дни, 

най-много седмица. Докато дойдат бул-

дозерите. А и помощ от китайските медии 

тези нещастни хора не получават. Различни 

телевизии от Хонконг, който, макар и част 

от Китай, е нещо като държава в държавата 

и е ограден от останалата територия на 

страната с визов режим, следят подобни 

случки. Но пък тези медии обикновено са 

недостъпни в останалата част на Китай, 

където интернет страниците им най-често 

са и блокирани. Пресяването на интернет 

е другата неприятна изненада за чужде-

неца. Ако сайтовете от Хонконг и най-вече 

Тайван, иначе независима държава, която 

Китай приема за временно разбунтувала 

се провинция, някак не касаят европееца, 

липсата на Facebook за много хора би била 

кошмар. Социалната мрежа бе блокирана 

през лятото на 2009 в разгара на размири-

ците из населения с мюсюлмани Синцзян-

Уйгурски автономен район. Тогава властите 

обясниха мярката с това, че социалната 

мрежа изсмуквала прекалено много от 

китайския рекламен пазар, с което поста-

вяла в неравностойно положение местните 

ресурси. Но след Facebook революциите в 

Египет и Тунис едва ли нещо е в състояние 

вече да премахне тази Facebook блокада. 

Прокарвайки капитализъм сред подобни 

забрани,

Китай постепенно 

се освобождава от 

всичко
което е било традиционно за него само 

допреди 25 години. В момента на пръстите 

на едната ръка се броят местата в Пекин, 

където човек може да попадне на типични 

стари китайски постройки и съвсем малки 

ресторантчета. Изглед към тях няма от нито 

един от основните булеварди, най-вече 

този, водещ от центъра на столицата до 

новото помпозно летище – по протежение 

на пътя се виждат само метал, стъкло и 

реклами. Пекинската аерогара, строена 

специално за олимпиадата, е с размерите 

на 5 летища „Хийтроу”. Истински мегаполис, 

сравнен с който, новият терминал в София, 

така радвал ни при откриването му, при-

лича по-скоро на малка автогара. Самото 

име България на малцина местни говори 

нещо. Което не е индикатор за интереса 

на официален Пекин към държавата ни, 

защото с времето той дори се 

е повишил. 

Българският е един от 

езиците, на които продъл-

жава да излъчва държав-

ното международно радио 

„Китай”. Докато Би Би Си, 

„Гласът на Америка”, „Франс 

ентернасионал”, дори „Гласът 

на Русия” отдавна изхвър-

лиха българските си емисии 

зад борда, редакцията за 

България в радио „Китай” 

даже се увеличава. В момента 

там работят цели 15 души, 

сред които винаги трябва 

да има поне един служител 

с матерен български (в мо-

мента са трима). Останалите 

са китайци, завършили българска филоло-

гия и специализирали у нас. Китайците с 

български са толкова много, че работят и 

извън редакцията. Такъв е шефът на преда-

ванията за чужбина. Както и една моя добра 

позната – Вей, която в момента е в отдел на 

радиото, ангажиран с въвеждането на нови 

технологии. Сега отделът й разработва при-

ложение за iPhone, чрез което новините на 

японски да са на разположение денонощно 

за потребителите на телефоните на Apple 

в Япония. Следващата година подобно 

приложение ще има и за България.

Радио „Китай” излъчва на цели 61 езика, 

сред тях и такива редки като есперанто и 

беларуски, който Александър Лукашенко 

се постара да превърне в маргинален и 

неизползваем. Освен разходите за заплати 

на всички служители, но и всякакви други 

консумативи и услуги, ползвани от този 

огромен персонал, китайската държава на-

сочва към радиото и допълнителен бюджет, 

за да се организират конкурси, в които има

теоретична 

възможност да 

спечели и българин
Както се случи тази година. Конкурсът 

беше посветен на провинция Съчуан, по-

страдала сериозно след жестоко земетресе-

ние през май 2008 г., където възстановява-

нето тече с пълна мощ. Спечелиха го десет 

слушатели от Унгария, Пакистан, Камбоджа, 

Испания, Германия, Турция, Русия, Мароко, 

Сенегал и България. И все пак страната ни 

се радва на внимание само на официално 

ниво. Не и сред обикновените хора. 

Докато обменях валута в банката, служи-

телката дълго време се потеше над графата 

„националност”, без попълването на която 

компютърът не й позволяваше да финали-

зира операцията. През 2008, след подобно 

мъчително търсене, жената чисто и просто 

въведе Румъния, което й звучеше някак по-

приемливо. Този път името България, което 

на китайски се произнася приблизително 

като Бъджалия, създаде повече проблеми, 

защото в конкретната банка документите 

се попълваха само с йероглифи. Тя повика 

някакъв шеф и се започна едно безко-

нечно търсене. Два пъти ме питаха от коя 

страна в края на краищата идвам, защото 

латинският надпис на паспорта нищо не им 

говореше. Накрая май се отказаха и сло-

жиха първото, което им попадна. Въобще 

не съм сигурен, че съм бил определен като 

българин, не че има някакво значение в 

конкретния случай.

Китайски записки

Громни опашки се извиват около мавзолея на Мао. От десетилетия вече никой не задължава хората да го 
посещават, но те не спират да идват. Навалица има обаче само в делнични дни. В останалите сградата с 
тялото му не работи

Огромен портрет на някогашния вожд над входа на Забранения град в Пекин. Мао, който като архитект на 
Културната революция няма нищо общо с днешното модернизиране на държавата, продължава да се налага 
от Комунистическата партия като Председателят – обединител на Китай

Дори в петзвездните хотели от веригата “Холидей инн” няма 
отопление. Свастиката вляво на снимката не бива да стряска. Тя е част 
от тибетските вярвания за кръговрата на живота и се среща почти 
навсякъде, където живеят тибетци

БОЖИДАР БОЖКОВ
bojkov@bg-voice.com

От Пекин, Китай

снимки: авторът





Шменти-
капели

На 6 ноември, точно 

година преди избо-

рите, президентът 

Барак Обама напра-

ви в интервю призна-

ние за проблемите, 

които го тревожат най-много. Той 

каза, че когато не държи 

пръст върху пулса 

на американ-

ската ико-

номика, 

наби-

ра те-

лефо- на на Ангела Мер-

кел, за да се информира от 

първа ръка за състоянието 

на болната Европа. 
Всъщност Обама се 

безпо- кои за двете страни 
на един и същ проблем, 
защото в плоския ни свят (по 
изтър- кания вече израз на 
един популярен колумнист 
от в. „Ню Йорк Таймс“) всичко е 
взаимосвързано. Случващото се в 
Европа няма как да не се отрази върху 
САЩ и обратно. В един новинарски 
сайт прочетох еврокризата, обяснена 
на американската публика със следната 
аналогия: „Представете си, че Луизиана 
престане да събира данъци и живее 
само на заеми и федерални субсидии, 
трупайки милиарди върху милиарди 
в дългове. Вашингтон изпраща още 
пари, които са похарчени с лека ръка 
от корумпираните местни политици 
за някакви популистки проекти. Ню 
Орлиънс домакинства на летните 
олимпийски игри с много фанфари и 
още повече разходи. Луизианските по-
литици и бизнес елити нехаят. На всяка 
критика от север, че харчат безотговор-
но, те отговарят троснато: „Какво искате 
от нас, нали ни победихте в Граждан-
ската война?“ Понеже Тексас и Флорида 
също са в окаяно фискално състояние, 
северните щати започват да се опася-
ват, че евентуалния фалит на Луизиана 
ще повлече след себе си катастрофална 
неплатежоспособност на целия Юг. 
Затова богатите северняци се събират 
и решават да изсипят още пари с на-
деждата да предотвратят финансовия 
еквивалент на урагана „Катрина“. Сега, 
драги читатели, заместете Луизиана с 
Гърция, а Тексас и Флорида с Италия и 
Испания, за да разберете какво става в 
Европа.“

Не знам дали американската публика 
е разбрала по-добре кризата на Стария 
континент след тази аналогия, но аз се 
запитах кои точно са тези разумни, пес-
теливи и богати щати, които подобно 
на Германия ще спасяват изпадналите 

в беда другарчета.  Такива просто няма 
нито на север, нито на запад: Ню Йорк 
вече десетилетие страда от хроничен 
дефицит, Илинойс и Охайо са изпразни-
ли кесиите до дупка, докато Калифор-
ния има дългове на заклет комарджия, 
но продължава да харчи като пиян 
моряк. 

На север най-добре са нещата в Мон-
тана, където новоразработени находи-
ща на полезни изкопаеми осигуряват 
все по-добър живот за близо мили-
онното население (при площ колкото 
3.5 Българии). Губернаторът демократ 
Брайън Швайцър (governor.mt.gov) е 
страшен симпатяга, много разумен в 
приказките. Очаквайте той да бъде се-
риозен претендент за вицепрезидент-
ската позиция, ако Джо Байдън реши 
да се откаже. Но да очакваме Монтана 
да спаси американския Юг е все едно 
имотното, но маломерно Сан Марино 
(където също използват еврото, без да 
са членове на ЕС) да извади самосилно 
Гърция от финансовото тресавище. 

Няма защо да ви обяснявам как дра-
матичните пируети на гръцките лидери 
на 10 хил. километра от Луизиана могат 
да засегнат живота и в Ню Орлиънс, и 
къде ли не още. В Белия дом разбират 
много добре потенциалните последи-
ци от еврофалита за американската 
икономика (и политика) и съм сигурен, 
че никой в обкръжението на Обама не 
иска да изпробва на практика доколко 
е плосък нашият свят. Лостовете за 
влияние, които Вашингтон може да из-
ползва в случая, обаче са ограничени. 
Затова президентът на САЩ вероятно 
попива с кърпичка потта от челото си 
всеки път когато казва по телефона: 
„Гутен таг, Ангела, как е температурата 
на болния днес?“

Сайтът Pollyvote.com колекционира 
множество текущи прогнози за изхода 
от изборите през 2012 г., направени 
според различни модели – от ана-
лиза на всевъзможни икономически 
параметри през нивото на обществено 
одобрение и дори според ръста на 
кандидатите за президент. Тези пред-
виждания представляват интересно 
интелектуално четиво, макар и с огра-
ничена годност. А ако някой ви каже, че 
със сигурност може да предскаже вота 
година по-рано, значи лъже най-без-
очливо. Точно както разправя шменти-
капели един финансов министър, който 
наскоро прогнозира, че след няколко 
години българите ще са по-богати от 
гърците.

Авторът е колумнист на „24 часа”, 
където подържа седмична рубрика 
„Пръски отвъд океана”. Рубриката му 
сега се публикува паралелно и в  BG 
VOICE, приема читателски мнения на 
ckaradjo@csulb.edu

ХРИСТОФОР КАРАДЖОВ
Лос Анджелис

БЛОГ
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КАЗАНА ДУМА

“Вземете да късате една зелка листо по 

листо и накрая ще остане кочан. Е, остана 

кочанът Иван Костов”

Журналистът ветеран Петко Бочаров разсъж-

дава по селскостопански теми

“Моят адвокат Лука ди Карло си го наме-
рих сама и си го съблякох. Направих го сек-
си адвокат”

Порнозвездата Чичолина разкрива някои осо-
бености на невинния си характер

“Всички 
сме виждали 

голи мъже”
От новата песен на 

Румънеца и Енчев – 

„Селско момиче”

“Днес минах 
покрай един тенис корт 

и там целия облепен с ГЕРБ. 
Сега чакам да пуснат и салами с 
утвърден стандарт “ГЕРБ”

Рапърът Устата дава идеи 
на месопреработвате-

лите

“Дори да си бях напра-
вил харакири пред пар-
ламента, нямаше никой 
да го отрази”

Волен Сидеров, в ролята 
на самурай, се жалва от цен-
зурата в българските медии
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Виртуални учебници влизат в BG 
училищата в САЩ
Собствениците на „Америфрейт” 
дариха нови таблети на 
„Джон Атанасов”

Българчетата в САЩ  ще са 

едни от първите, които 

вече учат по новите вир-

туални учебници, които 

бяха представени този 

15 септември. Първи ги 

въведе директорът на школото в Атлан-

та Силвия Чифудова, където децата са 

радват и на виртуална черна дъска още 

от първия учебен ден тази година.

Примерът беше заразителен и скоро 

електронните помагала се появиха и 

в Ново българско училище в Нейпър-

вил, а сега и в едно от най-големите 

BG училища в САЩ – „Джон Атанасов” в 

Чикаго.

Собствениците на най-мощната 

транспортна компания „Америфрейт” 

братята Павел и Румен Вълневи по-

дариха 25 чисто нови таблета, които 

ще бъдат използвани за интерактив-

ното обучение в училище. Този ценен 

подарък ще даде възможност на 180-те 

ученици в „Джон Атанасов” да използ-

ват електронните учебници по българ-

ски език и родна история, разработени 

от Министерството на образованието в 

България; да четат в час произведения-

та на български класици от страниците 

на електронните български библиоте-

ки.

С този жест собствениците на „Аме-

рифрейт” продължават активната си 

кампания да подпомагат българските 

училища, както и културни прояви в 

САЩ.

Според директора на „Джон Атана-

сов” Боянка Иванова използването на 

мултимедийните уроци, съчетано с тра-

диционните методики на преподаване, 

от своя страна ще повиши ефектив-

ността на обучението.

„Учителите ще прожектират уро-

ците пред целия клас на виртуална 

дъска. Освен стандартните текстове от 

учебниците редакторите са добавили и 

препратки към интернет сайтове“, обяс-

ни Милена Константинова, завеждащ 

редакцията „Електронно книгоиздава-

не” в издателство „Просвета“. 

Други клипчета показват откъси от 

научнопопулярни филмчета за живота 

на хората в далечни страни. В елек-

тронните учебници възможностите за 

препратки към интернет са подбрани 

от експертите според конкретния пред-

мет и учебно съдържание.

Филми от историческите архиви 

на БНТ са включени в учебниците по 

история, добави Милена Константино-

ва. Щом учителят натисне специален 

бутон, урокът прекъсва и пред децата 

тръгва филмче за българските владете-

ли и възрожденци.

Първи по интерактивните помагала 

ще започнат да учат в пети и шести 

клас. Разработени са също буквар и 

математика за първолаците.

Румен Вълнев демонстрира новите таблети, на които ще се учат децата

обявява детски конкурс  

НАРИСУВАЙ 
КОЛЕДНА ПРИКАЗКА

за всички  деца в българските училища в САЩ
Ние ще ви изпратим нашата коледна приказка от 7 

изречения. От вас очакваме 7 рисунки. Те могат да са на 
едно дете, на един клас или по няколко предложения от 

цялото училище.
Най-добрите ще бъдат включени в илюстрирането на 
тази коледна приказка, която ще отпечатаме навръх 

Бъдни вечер.
За победителите ще има щедри награди!

Сканираните рисунки изпращайте на 
newsroom@bg-voice.com. 

Краен срок:  12 декември, понеделник
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Взалеза на ко-

мунизма Тодор 

Живков е искал 

да прокара в 

България т.нар. китай-

ски модел на социали-

зъм – отворена пазарна 

икономика при запазване 

на ръководната роля на 

комунистическата партия. 

Разследване на bTV уста-

нови, че първият партиен 

и държавен ръководител 

е правил дори сондажи за 

встъпването на страната в 

Европейската икономиче-

ска общност (тогавашното 

название на ЕС - бел. авт.). 

В документалният филм 

“Последният лов” каналът 

ще покаже архивни кадри 

и документи, които ще 

открехнат завесата към 

отчаяните планове на бив-

шия първи да запази властта, 

като реформира държавата 

така, че да изглежда при-

влекателна за Запада. Защо 

не е успял и какво можеше 

да се случи, ако идеите му в 

крайна сметка се бяха осъ-

ществили – гледайте по bTV 

на 10 ноември от 20.00 (BG) 

или в удобно за вас време 

Сряда, 21:00 (BG)

„Столичани в повече“
Сериал, България, 2011

Сряда, 21:00 (BG)

“Изгубени в България“
Риалити - шоу

Сряда, вторник, петък 
20.00 (BG)

“Листопад“
Сериал, Турция, 2009
директно

Вторник, сряда 20:00 (BG)

„Х-фактор“
Музикално шоу

Четвъртък, 20.00 (BG)

“Последният лов“
Документален филм, 
България, 2011

Сряда, четвъртък, 21.00

„Огледалото на дявола“
Сериал, България, 2001

Последният лов на другаря 
Живков

от TRIO Television.въпреки 

факта, че е под разреше-

ната по правило долна 

граница, но и впечатли 

със своето изпълнение 

световните музиканти от 

Hurts. “X Factor” е в ефира 

на „Нова” на 28 септември 

и 4 октомври от 20.00 (BG) 

или в удобно за вас време 

от TRIO Television.
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Ники Кънчев взима 
под наем куп звезди

Ванга спасява 
властта на 
Борис Елцин

Kуп известни имена ще вземе Ники Кънчев под 

наем в едноименното си предаване тази и 

следващата седмици. Самият водещ пък ще 

влезе в няколко напълно нестандартни роли – 

той ще трябва да се справи с отговорната мисия „Аз съм 

детегледачка”, както и да превърне училищен салон в 

арена на знанието. В четвъртък 18-годишната Кристина 

от Варна ще направи първи стъпки към осъществяване-

то на своята мечта – да започне обучение по актьорско 

майсторство. Тандемът Ники Кънчев и Ади ще се впусне 

и в още един нестандартен проект – 42-годишен мъж 

от София иска да накара повече български ученици 

да се интересуват от България. За целта той ще наеме 

двамата водещи и ще ги предизвика да превърнат едно 

българско училище в голяма състезателна площадка. 

Ади ще бъде тази, която ще се подложи на профилакти-

чен преглед – тя ще посети хематолог, а зрителите ще 

разберат какви мерки трябва да вземат, за да си спестят 

проблеми с кръвното. В петък Кънчев ще търси отговор 

на въпроса как по приятен начин да прекараме свобод-

ното си време, когато имаме домашен любимец, а част 

от една добра кауза ще стане и актьорът Чочо Поп-

йорданов. “Ники Кънчев под наем” е в ефира на „Нова 

телевизия” всеки ден от 15.30 (BG) или на запис от TRIO 

Television.

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Фермер търси жена“
Риалити шоу 

Четвъртък, понеделник, 
сряда 21:00 (BG)

“Под прикритие“
Сериал, България, 2011

Четвъртък, вторник 22:00 
(BG)

„Великите влюбени на 
ХХ век“
Документален сериал, 

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Етажна собственост“
Сериал, България 2011

Тайна визита на 

високопоставен 

служител на Кре-

мъл при Ванга 

помогнала на Борис Елцин 

да спечели втори прези-

дентски мандат през 1996 

г. Посещението на Сергей 

Медведев, прессекретар 

на държавния глава, е 

залегнало в основата на 

документалния филм „Ван-

га. Видимият и невидимият 

свят“, който БНТ1 ще излъ-

чи този петък в 19.00 (BG) 

или on demand от TRIO 

Television.

Ванга сама поискала да се 

свърже с Елцин. За целта 

използвала посредници, 

които предали желанието 

на ясновидката колкото се 

може по-скоро стопани-

нът на Кремъл да дойде в 

България. Трябвало да му 

съобщи нещо изключител-

но важно за предстоящите 

президентски избори. По 

това време мнозина пред-

виждали катастрофална 

загуба за действащия 

държавен глава - рейтин-

гът му бил по-нисък от 4 

процента!

Авторите на филма обаче 

не се ограничават само 

около интригата с Кре-

мъл. Те показват малко 

известни факти от живота 

на пророчицата. Камерата 

ще надникне и в почти 

напълно разрушеното 

жилище на ясновидката в 

Македония. Въпреки мно-

гото опити на български 

режисьори да направят 

филм за Ванга най-добро-

то до момента е именно 

този филм, продуциран от 

руския „Первый канал”.
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Събота, 21:50 (BG)

„Часът на българската 
музика: група “Атлас”“
Музикална поредица

Събота, 13.00 (BG)

“Хари Потър и стаята на 
тайните“
Приключенски с Даниъл 
Радклиф, САЩ 2002

Събота 14.55 (BG)
Неделя, 15.00 (BG)

„Формула 1“
Спорт, пряко от Абу Даби

Петък, 19:00 (BG)

„Ванга. Видимият и 
невидимият свят“
Документален филм, 
Русия, 2011

Петък, 22:00 (BG)

„Аз обичам България“
Тв-състезание

Петък, 22:00 (BG)

„Змията“
Трилър с Пиер Ришар, 
Франция, 2006

Въргала разказва за 
“Шменти-капели”

Владо Въргала ще е специалният гост на нощния 

блок “Полет над нощта” тази събота след полу-

нощ. Той върви едновременно в програмите на 

БНТ1, БНТ свят и Военния телевизионен канал 

от 00.10 (BG) или on demand от TRIO Television. Въргала 

ще разкаже лесно ли са минали снимките за премиер-

ния му игрален филм “Шменти-капели”, който в момента 

се разпространява по кината в България и изобщо как 

се прави ново българско кино. Разбира се, ще отговори 

и на всички зрителски въпроси, част от които по тради-

ция са от Канада и САЩ. Във втората част на блока гости 

ще са група саксофонисти.

Странната любов на 
Рудолфо и Наташа

Приказни, реални, скандални и вечни - из-

вестните любовни двойки и техните интимни 

тайни, скрити от погледа на обществото 

в поредицата, обединила най-великите 

романтични истории на ХХ век. Актьорът Робърт Пауъл 

разказва великите романси на ХХ век в британската до-

кументална поредица “Великите влюбени”. БНТ1 я излъч-

ва този четвъртък и следващия вторник от 22.00 (BG). Но 

вие можете да я проследите и на запис от TRIO Television. 

В четвъртък, 10 ноември, е редът на големия любовник 

на нямото кино Рудолфо Валентино и рускинята Наташа. 

Легендата е жива. Днес разширените ноздри и пламтя-

щият поглед изглеждат абсурдно. Но през 20-те години 

на 20 век те събуждат такива страсти, че след преж-

девременната му смърт тълпата е неутешима. Стига 

се до истерия. Валентино е починал. Погребението е 

последното му представление. Надживява го втората му 

съпруга – Наташа Рамбова. Бракът им е доста странен 

дори за Холивуд. Във вторник, 15 ноември, е историята 

на Грейси Алън и Джордж Бърнс. Те са институция в аме-

риканската комедия – те са звезди във водевили, филми, 

телевизионни предавания. Джордж е сериозният, а 

Грейси – забавната. Без нея Джордж би бил обикновен 

певец и актьор. Двамата са не само партньори

на сцената и пред камерата, но и влюбена двойка, а 

после здраво семейство почти 40 години.



Стефан Стефанов: Като ъндър-

граунд ли се възприемаш или като 

популярен изпълнител?

Спенс: Чувствам се като човек, 

който играе винаги на ръба на двете. 

В смисъл, да, хубаво е да си комер-

сиален, но ако влезеш директно в 

комерса, може много бързо да бъдеш 

сдъвкан и изплют. Затова трябва да 

усетиш начина как да флиртуваш с 

публиката.

Аз може и да не съм чак толкова 

в ъндърграунда, може да има и 

някакъв комерс от гледна точка на 

популярността. Но от друга страна 

- посочи ми едно радио или една 

телевизия, които да въртят нещо мое 

освен парчето „Тяло в тяло” с Графа и 

Сантра. От тази гледна точка съм си 

жив ъндърграунд.

Разчитаме само на интернет, но да 

ти кажа, така и предпочитам, много 

ми е добре. Комуникациите са доста-

тъчно развити, за да стигне музиката 

до хората без помощта на радиото 

и телевизията. Правиш ли нещо 

качествено, което да се харесва, на 

live-овете ще има хора, това е.

Дали ще ме въртят по телевизията 

или не, така или иначе няма да си 

взема хубавите пари от ПРОФОН и 

„Музикаутор”, така че и да ме въртят, 

и да не ме въртят, пак ще духам 

супата!

Бях чул преди време, че си 

решил да пускаш нови парчета 

само на live заради музикалното 

пиратство...

Спенс: Да, така е... аз и до ден 

днешен го правя. Тези, които идват 

чат-пат редовно на live-овете ми, 

знаят, че имам много парчета, които 

не са издавани. Няма откъде да ги 

знаеш, няма къде да ги чуеш, а и да 

ги запишеш на диктофона, ще бъде с 

кофти качество и само ще дразниш 

публиката, ама така е сега в крайна 

сметка.  

Не че това е вариантът да се бориш 

с mp3-ките. Не можеш да се пребо-

риш, но трябва да накараме хората 

да се замислят за това, че не могат 

да правят проблем за 5 лева вход, а 

в същото време да си купуват по две 

кутии цигари на ден.  

Несериозно е да кажеш в такъв 

случай: „Много ми е 5 лева вход!” 5 

лева не е нищо, при положение че 

на чалга концерти искат по 15! Това е 

елементарният минимум, под който 

аз не бих се съгласил, защото ще 

бъде неуважение спрямо мен самия. 

Няма значение дали аз ще го взема 

този вход, или съм се разбрал за хо-

норар, просто за по-малко вход ще го 

приема за неуважение към моя труд.

Много са сложни тия неща. Някой 

ще каже: „Абе, какъв е тоя, че да ми 

каже аз за какво ще ги дам тия 5 

лева!”

Хип-хопът в световен мащаб 

доста се променя.  Харесва 

ли ти съвременната рап 

сцена?

Спенс: Този стил, който 

се прави сега, ми е... не ме 

вдъхновява, не ме зареж-

да. Аз съм си олдскуул и 

мисля, че няма нужда да се 

променяш, за да се харесаш 

на публиката. Това съм го 

казал неведнъж - публиката 

е като жената. Ти опиташ ли 

се да я сваляш, тя това много 

го разбира. Напротив, ти 

трябва да бъдеш себе си, да 

не й обръщаш внимание и 

тя тогава ще те хареса, ако 

това, което правиш, разбира 

се, е стойностно.  

Ако се дупиш, ако се 

слагаш - хората не са глупа-

ви, веднага се усещат и се 

дразнят, нормално е. Затова 

си има публика за всичко. 

Има достатъчно хора, които 

си спомнят за старите дни в 

България, които сега в мо-

мента си гледат децата като 

нас и които въпреки всичко 

ще идват на live-овете.

Когато си започнал да 

правиш хип-хоп, си бил 

силно повлиян от west 

coast хип-хопа, защо точно 

от него? Какво те привле-

че в него?

Спенс: Джазът, който 

използват. West coast ме привлече 

с това, че там има мелодия, там има 

хармония, там има музика. Докато 

нюйоркският стил е по-твърд, по-ън-

дърграунд. Не че не го харесвам, там 

също има много стойностни неща. 

Винаги можеш да чуеш един рап и да 

разбереш от коя част на Щатите идва.

То така е и с рока...

Спенс: Аз не виждам много 

разлика между рапа и рока, като в 

основата и на двете е блусът. Това е 

друга тема. България все пак е рока-

джийска държава и от тази гледна 

точка който рапър използва китари 

в инструменталите си от време на 

време, печели.

От по-новите BG рапъри впечат-

лява ли те някой?

Спенс: Не се кефя на малките. Сега 

ще ми кажат нали, защото са новото 

поколение и ще ме изместят! Не, 

напротив – при всеки един талантлив 

съм отишъл лично и съм го поздра-

вил и съм му казал: „Братле, трябва 

да действаш нагоре!” Обаче повечето 

искат много бързо да станат попу-

лярни, защото мислят, че това ще им 

донесе дивиденти - парите, славата и 

така нататък.

Има някои от тях, които се опит-

ват да станат популярни, като се 

закачат за някой голям от по-старите 

изпълнители. Не искам да влизам в 

конфликти, но на мен едни от най-

смислените ми песни са DISS-овете, 

защото имат посока и послание.  

Не пеем: „Вдигнете си ръцете! Пар-

тито да става!” Въпреки че няма лошо. 

Хората трябва да се забавляват! 

Това съм го научил от радио Enjoy и 

много ми е помогнало - преди всичко 

трябва да намериш вярната формула 

да накараш хората да се З-А-Б-А-В-Л-

Я-В-А-Т.

Проблемът на младите рапъри е, 

че те тръгват от студиото и искат да 

станат рапъри на сцената, само че 

той в студиото не може да си пред-

стави как е пред хората и като излезе 

и е написал едно парче във второ 

лице от рода „Ти, копеле, за нищо не 

ставаш, ти си балък”... абе, как да го 

изпееш това на хората, те си казват: 

„Тоя на мене ли ми говори?”

Защо се получава така според 

теб?

Спенс: Защото тр

от сцената към студ

много благодарен, 

така - навремето им

в „Алигатор” всеки в

започнахме да се п

излизаме и да пеем

DJ Станчо после 

тогава влязохме в с

развиват артистите

ната, намира се няк

групи казва на една

талантливи, ще ви п

в студиото, идвайте

Трябва да издадете

Това е - всичките

са студийни мишки

след mixt

албум, а т

слуша? Н

се заним

чудя защ

ита така в

няма еди

е пуснал 

вкъщи на

там ниво

в рапа ни

ниско, за

аматьори

слят, че м

нещо.

Ако ни

нално, пр

хиляди л

записваш

дустрия, 

в рапа до

клипове,

ти? „Фен 

The Voice

всякаква

но не и р

някои ра

много по

Не мис

проблем

рапъри е

послани

Спенс:

послание

пораснеш

като се сб

те пробл

Спенс: Българският рап има нужд
СТЕФАН СТЕФАНОВ

avtora.com

Българските 

рапъри не се 

славят като много 

стеснителни, но 

пък в много слу-

чаи нямат и какво 

толкова да кажат. Едно от изклю-

ченията е Спенс, който може да 

разнищи или да израпира нещата, 

както ги вижда - без цензура и в 

смислена последователност. За 

съдбата на българската хип-хоп 

сцена преди и сега, за новите 

попълнения в рапа и мотиваци-

ята на един BG хип-хоп ветеран 

оттук нататък Спенс говори пред 

Avtora.com.



рябва да се тръгва 

диото. Аз съм 

че съм започнал 

маше едно парти 

вторник. Там 

рестрашаваме, да 

м на микрофона.

ми издаде албум, 

студио. Така се 

е - започват от сце-

кой, който от сто 

а: „Вие сте много 

платя записите 

е да записваме! 

е албум!”  

 хип-хопъри сега 

и, бълват mixtape 

tape, албум след 

този албум кой го 

Няма лошо, нека 

ават! Обаче аз се 

що няма един да оп-

в попфолка. Защо 

ин във Vbox, който 

парче, записано 

а Skype? Защото 

ото е много голямо, 

ивото е много 

атова абсолютните 

и, лаиците, си ми-

могат да направят 

ивото е професио-

равиш клипове за 

евове, снимаш и 

ш, тогава има ин-

защото например 

ори да има много 

, кой ще ги завър-

тв”? „Планета тв”? 

e, където се върти 

а друга музика, 

рап?! Айде, има и 

ап парчета, но са 

оп...

слиш ли, че 

мът на младите 

е и в липсата на 

ие?

: Те са малки още, 

ето ще дойде, като 

ш, като узрееш, 

блъскаш с реални-

еми. Не искам да 

споменавам имена на такива, които 

се правят на големи, но всъщност 

живеят още при майка си и при баща 

си и със заплатата си плащат само 

телефона си, а ми обясняват за про-

блемите на обществото.

Имаш два дуета с Белослава, ми-

слиш ли за подобни колаборации 

в бъдеще?

Спенс: Замислям, ама конкретно 

нямам нищо предвид. Имам само 

един проект, но за него още не искам 

да разказвам, защото той е в друга 

посока. В България няма пазар и 

искам друго да направя - ще превзе-

ма американския пазар! Шегувам 

се, бяхме тръгнали да правим едно 

парче на английски, което се казва 

Who you ball, но, викам, айде, няма да 

се заяждам с Мишо Шамара, ще взе-

ме да го приеме лично, че и аз искам 

като него да завзема американския 

пазар! С парче, което се казва Who 

you ball!

Какво мислиш за неговите кола-

борации със Snoop Dogg и DMX?

Спенс: Няма лошо. Това е нещо, 

което едва ли друг рапър ще направи 

в България. Едва ли по толкова хитър 

начин ще намери и някой да му плати 

парчето. Но направил го е - евала 

за което, нищо не мога да му кажа. 

Факт е обаче и че дори с папата да 

направи парче, няма кой знае какви 

последователи сред по-големите в 

България.

Да, тийнейджърите се кефят, 

защото за тях е един бунтар, ама като 

пораснат, и виждат какъв е балон под 

налягане.

Ти си един от известните хора в 

България, които имат отношение 

към марихуаната, скоро имаше 

шествие за легализацията...

Спенс: Аз на тези от „Промена” 

даже не им потвърждавам, че ще 

присъствам на събитието. Те се борят 

за легализация, за нещо, което за мен 

е абсолютна глупост. Имам предвид, 

ако някой си мисли, че в България 

марихуаната ще се легализира, е 

в пълна заблуда! Няма нищо лошо 

да се декриминализира, да не те 

третират като някакъв престъпник, 

извършил предумишлено престъп-

ление.  

Да те хванат, да те регистрират 

като пушач, грубо казано - наркоман, 

като и за това може да се спори. 

Регистрират те, глобяват те, ако щеш, 

но да те сдухват, че сега ще те вкарат 

в затвора и прочее... това са глупости. 

Впрочем някой политик, ако яхне тая 

вълна, може да спечели младите.  

Политиците не са прости, обаче, 

идва и другият момент - ако държава-

та започне да печели пари от тревата, 

някой частник спира да печели. А 

това са много пари.

Какво му липсва на българския 

хип-хоп най-много?

Спенс: (смее се)... Засмях се, 

защото се сетих за едно филмче, в 

което един дядо го питат в анкета 

какво му липсва на българския спорт 

и той каза: „На българския спорт му 

липсва спокойствие и... просто да 

не ги тормозят! Те ще си постигнат 

резултатите!”

Не знам какво му липсва на хип-хо-

па, може би му липсва официална ме-

дия. Може би това е една от грешките 

на рапърите - че докато се карахме, 

изпуснахме момента, в който може-

хме да си направим самостоятелна 

телевизия. Но явно така е трябвало 

да стане.  

БГ хип-хопът няма да се развива до 

момента, в който няма пазар, защото 

докато няма пазар, няма кой да се 

появи и да налее пари, а без пари 

нищо няма да стане. Ще си ходим 

по участия, ще си има контингент от 

хора, който си харесват тази музика, 

ще се посещават партита. Но за да 

се получи комерсиализация, рапът 

трябва да има медия, и то такава, коя-

то действително да пази интереса на 

хип-хопа, и то от гледна точка на това 

да се лансират качествени послания, 

а не шитове, дори платени ротации.

Това е грубата форма на бизнеса 

- имаш пари, плащаш за клип да се 

върти, няма значение колко е хубав. 

И както всяко нещо, което много се 

набива в ушите на хората, те почват 

да си го харесват.

Каква е посоката на BG хип-хопа 

оттук-нататък?

Спенс: Не знам, аз лично нямам 

стимул да се развивам като рапър.

А като какво?

Спенс: Не ми е чак такъв прио-

ритет. Аз съм имал мечти да издам 

албум, да направя клип, да отида на 

участие. Тия неща за мен отдавна са 

реалност, нямам амбиция да издам 

14 албума, преди да си направя бене-

фисния концерт! Когато вътрешно по-

чувствам, че имам нужда да запиша 

и да издам нещо, ще го направя, но 

щафетата е предадена на по-малките.

Те трябва да измислят какво да 

правят с българския рап. Ние като 

бяхме като тях, българският рап 

събираше хора по партита. Сега, 

когато дойдат да ми пеят за амфети... 

ще кажат, че говоря глупости, обаче 

днешната младеж няма наркокултура 

- ако е евтино и можем да се напра-

вим на прасета, давай!

Така е...

Спенс: Така е, обаче, мамка му, аз 

имам син на девет години и дъщеря 

на година и половина и не искам да ги 

виждам след време заедно с остана-

лите как са се направили на мармалад 

и да ги търся сред припадналите... 

заради това имам твърда позиция 

дори с риска да си загубя аудитория-

та! (Смее се) Нямам проблем да кажа 

в едно от парчетата – сега шмъркат 

амфети/а преди с дъха си можеха да 

лепят тапети!

Какво следва оттук нататък за 

теб?

Спенс: Партитата няма да спрат. Аз 

съм станал като ресторантните ор-

кестри! Те без работа няма да останат 

никога. Обикалят заведения, знаят как 

да забавляват хората на живо. Те са 

доволни, връщат се пак и пак, и пак.  

Няма значение дали издаваш, или 

правиш нови клипове. Предпочитам 

да съм на тази крайност, отколкото 

на другата - всеки месец с нов клип, 

който да си го гледам само вкъщи 

по телевизията, да си мисля колко 

съм готин и да си викам: „Айде бе, 

няма ли някой да ми се обади за едно 

участие!”  

Все пак има идея за нов клип. Тряб-

ва да видим само кой ще го снима. 

Този клип ще го направя само защото 

има нужда да се направи нещо ново. 

Искам да е качествено, няма да го 

направя, за да бъде просто поредният 

клип.

Клипове има много, всеки ден ги 

гледам в нета. Напоследък, ако трябва 

да сме точни, не става дума толкова 

за някаква режисура, но качеството 

на картинката е готино, накупили са 

си  фотоапарати хората и вече всички 

снимат!

Твоите думи към младите хип-

хоп артисти?

Спенс : Не мога да им кажа какво да 

правят. Те трябва вътрешно да са си-

гурни какво искат да правят, за да го 

направят. Ако ме чакат аз да им кажа 

„направете това и ще стане”, никога 

нищо няма да стане. Просто трябва да 

бъдат себе си, да се държат естестве-

но, да не звездеят!

да от медия!
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Бони с роля в „Седем часа 
разлика“

Попфолк звездата Бони отново ще се прояви 

като актриса след успешния й дебют в играл-

ния филм “Маймуни през зимата” преди пет 

години. Певицата получи засега епизодична 

роля в “Седем часа разлика”. Как се справя с нея обаче 

ще стане ясно едва напролет, когато стартира вторият 

сезон на сериала. Миналата година Бони се включи в 

друг проект на Магърдич Халваджиян – „Великолепната 

шесторка”.

“Седем часа разлика” подслонява и комика от “България 

търси талант” Саиф Рехман. Засега от bTV не разкриват 

подробности за ролята му. От медията посочиха само, че 

те могат да бъдат намерени единствено в новоизлязлата 

в България книга, която проследява и доразвива сюжета 

на сериала. bTV програмира “Седем часа разлика” и 

тази седмица в неделя, 13 ноември, от 20.00 (BG) или on 

demand от TRIO Television.

Неделя, 20:45 (BG)

„Надиграй ме“
Танцово шоу

Неделя, 20:00 (BG)

“Седем часа разлика“
Сериал, България 2011

Понеделник, 20:00 (BG)

„Разбий Иван и Андрей“
Шоу

Понеделник, 20:00 (BG)

“Стъклен дом: 
Наказанието“
Сериал, България, 2010

БНТ готви “Под 
прикритие 2”

Хитовият сериал на БНТ „Под прикритие”, чийто 

втори сезон се снима в момента и трябва 

да тръгне в най-скоро време, неотдавна бе 

продаден на световния разпространител “Ню 

филм интернешънъл”. Тези дни сюжетът бе официално 

представен на ежегодния американски пазар за теле-

визионна и филмова продукция Ей Еф Ем. Събитието 

по традиция се състои в началото на месеца в Санта 

Моника, Калифорния, и на него бе пуснат специално из-

готвен за целта трейлър на родното екшън-криминале. 

Представени бяха още над 400 нови заглавия на над 30 

езика, а повече от 8 хил. дистрибуторски компании под-

писаха сделки за стотици милиони долари. За да подгрее 

публиката за новите серии, БНТ1 пусна в ход първия 

сезон, който можете да гледате в четвъртък, 10 ноември, 

понеделник – 14 ноември, и сряда, 16 ноември, от 21.00 

или в удобно за вас време от TRIO Television.
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Канадската певица Аврил 

Лавин (AvrilLavigne.

com) е била пребита в 

Лос Анджелис заедно с 

нейния приятел Броуди 

Дженър, съобщи АП. 

Инцидентът е станал в неделя пред 

хотел „Рузвелт”, разположен точно 

срещу Алеята на славата и „Кодак тиъ-

тър”, където се провежда церемонията 

по връчването на оскарите. Лавин и 

Дженър били нападнати от петима не-

известни. По думите на самата певица 

външният й вид е ужасен: 

насинено око, разбит нос, спукана 

устна. 

27-годишната изпълнителка на хита 

Girlfriend не е разбрала мотивите на 

нападението, но отбелязва, че не е ока-

зала съпротива. „Господи, беше ужасно! 

Не понасям насилието, то никога не 

води до нищо. Нападнаха ни петима, 

които даже не видях откъде се взеха”, 

казва тя. 28-годишният Дженър, който 

излиза с певицата от 2010 г., също е с 

травми по лицето, но по-незначителни. 

След инцидента Лавин е била хоспи-

тализирана, а Дженър е бил отведен в 

полицията, за да даде показания. Малко 

по-късно същата вечер той написа на 

страницата си в „Туитър”: „Интересна 

събота вечер... Точно излязох от болни-

цата с нов белег на лицето ми.” По-рано 

същата вечер, предполага се преди 

инцидента, той бе споделил с феновете 

си: “Прекарвам си чудесно с любовта на 

живота ми Аврил. Много съм щастлив.”

Аврил и Броуди
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Facebook знае всичко за теб!
Социалната мрежа събира лично досие от хиляди страници 
за всеки от нас

КАЛИНА ТОДОРОВА
„24 часа

От Берлин

и го праща по мейла. Настоял всички 

съхранени за него данни да му бъдат 

пратени на хартия. Такива са правата на 

всеки потребител в интернет.

Многократно администраторите 

отказвали да изпълнят молбата му под 

най-различен претекст. Казват му, че 

не е в мрежата с истинските си данни 

и не могат да дават информация на 

фалшиви профили. Когато е в техен 

интерес, хората зад Facebook могат да 

бъдат и пределно коректни, смее се 

студентът. Всъщност в мрежата той е 

бил регистриран с името Макс Шремс 

вместо с цялото си първо име Макси-

милиан Шремс. Освен това го изписвал 

на кирилица. Наложило се да мине на 

латиница. „Бях упорит, а и имах време. 

Пращах молбата си отново и отново. 

Същото правеха още 15 приятели от 

факултета. Един хубав ден получих 

диск от Калифорния с досието си във 

Facebook. Сложих го в компютъра и 

пуснах информацията от него да се 

разпечатва. Щях да припадна. 496 MB 

данни, или 1222 страници! 

Всичко за мен 

в най-дребните 

Това не е по силите нито 

на КГБ, нито на ЦРУ. 

Facebook знае всичко 

за членовете си. Дори и 

онова, което те отдавна 

са изтрили. Или поне са 

вярвали, че са го направили.

Оказа се, че социалната мрежа 

събира абсолютно всички данни на 

потребителите си, дори и онези, които 

те отдавна са изтрили, за да ги събере в 

досие. Концернът е работлив - за всеки 

потребител се събира средно по една 

страница информация на ден.

Макс Шремс е на 24 години и следва 

право във Виена. Той е един от 800-те 

милиона членове на Facebook. Регис-

трирал се е в мрежата преди 3 години.

Преди известно време полюбопит-

ствал да види какви данни събира 

Facebook за него, след като некоректно-

то им отношение към личната инфор-

мация на потребителите все по-често 

е тема в медиите. През юни попълнил 

формуляр с искане да види досието си 



детайли 
бе съхранено и обработено от някого 

в концерна. Досието ми е разделено 

на 57 глави с различни теми”, разказа 

Шремс пред германската телевизия.

„1222 страници - такова досие един 

обикновен гражданин няма нито в 

КГБ, нито в ЦРУ”, казва още студентът. В 

информацията за себе си той открива 

и глава „Съобщения”. В нея са запазени 

абсолютно всички получени и пратени 

някога новини, независимо че Шремс е 

изтрил голяма част от тях. Оказва се, че 

Facebook никога не трие! Освен архиви-

рания чат в диска се съдържа подробна 

информация за всички места, от които 

Шремс се е логвал в мрежата, информа-

ция за браузъра, който е ползвал, стату-

сите му. „Това, което тази мрежа прави, 

е напълно забранено! Затова реших да 

ги съдя”, разказва студентът по право.

Това е възможно едва отскоро, 

тъй като Facebook допреди година 

няма юридическо представителство 

в Европа. Сега то се намира в Ирлан-

дия и мрежата трябва съответно да 

спазва ирландските закони за защита 

на информацията. А те са съобразени с 

нормите на ЕС. Макс Шремс и състу-

дентите му основават организацията 

“Европа срещу Facebook” (www.europe-

v-facebook.org). Целта им е да накарат 

възможно най-много потребители на 

Facebook да поискат повече прозрач-

ност и спазване на законите. В сайта 

подробно е обяснено как всеки може 

да поиска досието си.

След като Шремс разгледал подроб-

но диска, видял, че в него няма инфор-

мация за качваните видеоклипове, за 

бутона Like, който е натискал, нито за 

снимките, на които е бил разпознаван 

от приятели. Настоял да получи и тази 

информация, но му отказали с мотива, 

че това е „фирмена тайна”.

„Моето лице не е ничия фирмена тай-

на, така че продължих да се боря с тях”, 

разказва виенчанинът. Междувременно 

Facebook е залят от искания на потре-

бители да си видят досието, Шремс и 

последователите му са публикували 

подробни указания как може да стане 

това. По принцип менюто с бланката за 

заявление е толкова скрито, че може да 

се намери само след упорито търсене. 

След като заявлението е подадено, 

Facebook има право да се бави не 

повече от 40 дни с отговора си. През 

последните седмици обаче толкова 

хора са последвали примера на Шремс, 

че концернът започна да праща писма с 

извинение, че не може да спази срока. 

„Това не е позволено. Срокът е срок. 

Facebook не може сам да го определя”, 

обяснява обаче Шремс.

Той и състудентите му продължават 

борбата. „Истински интересно става 

при връзките - кой кого познава. Това е 

цял океан от информация. Дискът, кой-

то получих, е само върхът на айсберга”, 

казва младежът.

Защо Facebook не трие данните и 

какво възнамерява да прави със стари 

съобщения не е ясно. Може би става 

дума за техническа грешка, предполага 

Шремс. Дори и да е така, тя показва из-

ключителна немарливост към личните 

данни на потребителите.

Това се подкрепя и от необичай-

ния начин, по който Шремс получил 

информацията за себе си. Дискът бил 

пратен с обикновена поща, без дори да 

е закодиран с парола. Всеки би могъл 

да го прочете.

Максимилиан и състудентите му 

подават жалбата си в ирландската аген-

ция за защита на личните данни. В нея 

работят не повече от 20 души. Сега те 

са натоварени с борбата срещу светов-

ния концерн. Ако ирландците не бяха 

реагирали, със защитата на студентите 

трябваше да се заемат институциите 

на ЕС.

Но ирландската служба си върши 

работата - преди седмица обяви, че ще 

има 

обиск в офисите на 

Facebook
за да видят как и какви данни съхра-

няват. Паралелно с това тя разглежда 

и всяко оплакване, подадено срещу 

социалната мрежа. Шремс вече е фор-

мулирал общо 22 обвинения и според 

някои битката му с концерна изглежда 

предрешена - вероятно в крайна смет-

ка Facebook ще трябва да плати 100 000 

евро глоба.

Шремс далеч не е такъв оптимист. 

„Офисът в Ирландия всъщност е само 

пощенска кутия. Чрез него спестяват 

данъци. Но истинското представител-

ство е в САЩ. Там са и сървърите, които 

няма как да бъдат прегледани. 

Според европейското законодател-

ство проверката на фирмата тук трябва 

да е оповестена предварително.

От Facebook знаят от два месеца, че 

ще имат посещение от комисията за 

защита на данните в офисите си, и ве-

роятно вече са пратили всичко важно 

в САЩ. Така че кой знае какво няма да 

бъде намерено.

Но едно е ясно: според европейското 

право концернът незаконно е съхра-

нявал данни, които потребителите са 

изтрили, казва студентът. И се готви да 

продължи битката докрай.

Ако вие искате да видите досието си, 

отидете на страницата с формулярите. 

Тя е много скрита, затова ето линка 

към нея: www.facebook.com/help/ 

contact.php?show_form=data_requests. 

След като попълните формуляра с 

всички данни, прикачете копие от 

паспорта си.

Студентът Макс Шремс има досие от 1222 страници във Facebook



Самото й име говори за 

това, че сме се стре-

мили да постигнем 

един вкус, който да се 

хареса на нашите най-

малки клиенти, а това 

естествено са децата. 

Недейте да си мислите, 

че те се впечатляват 

само от декорацията на 

тортата, която е важна, 

разбира се, да бъде 

красива, впечатляваща 

и грабваща детското 

вни-

мание. 

Децата 

имат из-

ключите-

лен вкус, 

което 

значи, че 

ако нещо 

не им хареса, ще остане в 

чинията неизядено. 

„Киндер“ - неустоимото лакомство за децата

СТАНИСЛАВА СОТИРОВА

Идеята за „Киндер” торта дойде от 

въпроса какво най-много обичат деца-

та, а, както знаете, това 

са шоколад и бонбони. 

Блатовете на тортата 

са целувчени, което 

придава хрупкав вкус 

на тортата. Кремът е 

два вида - ванилов и 

шоколадов, като към 

ваниловия е прибавен 

бял шоколад, а към 

шоколадовия крем 

- млечен шоколад. 

Kомбинациятa на 

двата вида крем и бла-

товете е изключително 

вкусна и лека. Тортата 

на снимката е покри-

та със сметанов бял 

крем и композирана 

с обикновени бискви-

ти и течен шоколад. 

Ако желаете вашият 

празник да е незабра-

вим, това е точната торта, която може 

да намерите само в CITY FRESH MARKET.

Тортата, която нашият тим ви пред-

ставя тази седмица, е торта „Киндер”. 
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КЪДЕ СА МЪЖЕТЕ ПО 
МОЙ ВКУС?

Селина Гомез има всички данни за неуверена жена, макар че направи световна кариера

По-ниска и от тревата
Може и да не се замисляте, но липсата на увереност и 

самочувствие може да се върне като бумеранг, който да 
отблъсне мъжете в обкръжението ви. Ако нямате висока 
оценка за себе си, трудно ще привлечете представител на 
срещуположния пол, който да има потенциал. Защото как 
ще накарате някой да ви хареса, ако вие самите не се чувст-
вате добре със собствената си особа.

Смелото сърце на Мадона никога не я е оставяло притеснена. Нито от външния вид, 

нито да забие младо гадже, на което би могла да е майка

Смело сърце
Не се страхувайте от флиртове и първи 

крачки. Спрете да се оплаквате, че никой 
не ви забелязва, а се постарайте да даде-
те гласност на чувствата си час по-скоро, 
ако има обект, който ви изкушава. Иначе 
може да чакате още дълги, дълги дни и 
нощи в размисли кога най-сетне ще се 
появи онзи на белия кон.

Това е Зара след лифтинги и прочее пластики. Момичето от “Биг 

брадър” демонстрира пълен хаос в личния си живот - тръгна с 

Нед, после преспа с други жени, хвана се със застарелия Христо 

Сираков, сега обикаля света за неясно чия сметка

Пълен хаос
Съвършени хора няма и не се надя-

вайте да ги намерите. Преценете най-
важните качества, които са приоритет за 
вас в характера на един мъж, и спрете 
да гледате всеки следващ кандидат под 
’’електронен микроскоп’’, издребнявайки 
абсолютно ненужно.

Ако дълго време се чудите защо на мъжете, с които 
излизате и срещате във всекидневието ви, все нещо 
им куца, си помислете дали не може да преосмислите 
вашия подход, който на този етап ви донася само и 
единствено неподходящи партньори.



Властните жени 
получават 
ПО-МАЛКО СЕКС

Ако сте от жените, които обичат да контролират всичко в живота 

си, включително и мъжа си, трябва да внимавате. Американско 

изследване твърди, че властните съпруги, които взимат решенията 

вкъщи, трябва да чакат 100 пъти по-дълго за ласки от тези, които 

вършат задачите съвместно с партньора си. Сред решенията, 

които е препоръчително да се вземат от двамата партньори, са 

определянето на ежедневния и седмичния бюджет, пазаруването на храна, посе-

щенията на приятели и уреждането на час при лекаря. 

Учените изследвали жени в шест държави, където ролите са ясно определени 

- те или се грижели изцяло за домакинството, или вземали решенията заедно със 

съпруга си. Изследователите отбелязали нивото на вземане на решения, след кое-

то го сравнили със собствените разкази на жените за сексуалните им отношения. 

Било установено, че съществува ясна връзка между споделянето на домакинските 

задачи и количеството секс. Жените, които обичат да властват в домакинството 

може да поемат контрола и в спалнята, защитавайки „сексуалните си права”, отбе-

лязват учените. 

„С увеличаването на решенията, по които жените имат последната дума, интер-

валът от време между сексуалните актове също нараства между три и сто пъти. 

Колкото повече решения взема 

жената сама, толкова по-малка 

е вероятността да прави секс и 

толкова по-дълъг е интервалът от 

последния сексуален акт”, казва 

един от авторите на изследва-

нето проф. Мишел Хиндин от 

университета „Джонс Хопкинс” в 

Балтимор. 

От друга страна, жените сами 

желаят еманципацията. Получава 

се противоречие – те работят 

срещу собствените си сексуални 

интереси.

Ако това изследване е меродав-

но за мнозинството жени, то излиза, че тези, които са в политиката, би трябвало да 

не помирисват мъж в леглото си. По този въпрос може би трябва да се пита г-жа 

Хилари Клинтън. В момента в САЩ няма жена на по-висша и властна длъжност.
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Повече мозъчни 
клетки причиняват 
аутизъм

Интелектът на децата зависи 
от броя им в семейството

Децата с аутизъм имат прекалено много клетки в областта 

от мозъка, отговаряща за комуникацията и емоционалното 

развитие, което помага да се обясни защо мозъците им често 

са по-големи от нормалното, сочи най-новото проучване на 

учени от САЩ, цитирано от Ройтерс. Състоянието вероятно се развива 

преди раждането - по време на бременността, защото мозъчните клетки 

в този район обикновено се развиват по време на второто тримесечие. 

Генетичните причини обясняват само 10 до 20% от случаите. При децата 

с аутизъм са наблюдавани 67% повече мозъчни клетки в префронталния 

кортекс. Поради големият брой възможни връзки нараства и потен-

циалът за погрешно свързване на невроните, което води до анормални 

функции на мозъка при емоциите и комуникацията. Едно от всеки 150 

деца, родени в САЩ, или 1% от населението, страда от аутизъм, при-

помнят учените от Калифорнийския университет в Сан Диего. Аутизмът 

включва широк спектър от болести, вариращи от дълбока неспособност 

за комуникация и 

умствено изостава-

не до относително 

леки симптоми 

като синдрома на 

Аспергер, къде-

то хората имат 

феноменални 

способности, но 

трудно възприе-

мат ирония, шега 

и емоционални 

състояния.

Поредността на раж-

дането на децата не 

влияе върху техните 

умствени способ-

ности, но броят на подраства-

щите в едно семейство оказва 

съществено значение върху 

техния интелект, анализира 

списание Personality and Social 

Psychology Bulletin. Авторът на 

изследването д-р Аарън Уич-

мън твърди, че в голяма степен 

интелектът на детето зависи от 

броя на децата в семейството 

и възрастта на неговата майка. 

Резултатите, получени от учените от университетите на Охайо, Оклахома и Северна 

Каролина, оспорват данните от по-ранните изследвания, в които се твърди, че по-голе-

мите деца са по-умни от своите братя и сестри.

Уичмън пояснява, че досега е била допускана важна грешка - учените са сравнява-

ли деца от различни семейства и затова откритите закономерности се обясняват не 

с различията между братята и сестрите, а с различията между децата от многодетни 

семейства и семейства с 1-2 деца. “Третите и четвъртите деца се раждат в многодетни 

семейства, където условията за възпитание имат редица недостатъци, които впо-

следствие влияят върху умственото развитие на децата. В действителност детето, 

родено четвърто поред, има същите умствени способности като първородното дете. 

Но всички тези деца не са толкова интелектуално развити, колкото децата от малките 

семейства”, посочва Уичмън в публикацията.

За показател, определящ различията между семействата, е избрана възрастта на 

жената в момента на първото раждане. Според Уичмън жените, родили първото си 

дете в по-ранна възраст, като правило са по-малко образовани, имат повече деца, 

по-нисък доход и са налице други фактори, които влияят отрицателно върху интелекта 

на поколението. Децата от различните семейства с майки на еднаква възраст имат 

еднакви умствени показатели.
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Нови и нови промени във 
Facebook

Ако си мислите, че всичко около Facebook се е поуспокоило и оттам са 

се отказали да пипат изгледа на любимата социална мрежа, лъжете 

се. Вероятно съвсем скоро Марк Зукърбърг и компания ще въведат 

новия вид на Facebook стените.  Както BG VOICE писа, с въвеждането 

на Facebook Timeline има хронологичен изглед на всичко, което се е случвало 

с нас, като 

можем да се 

връщам дори 

до първия 

си ден във 

Facebook и 

даже до датата 

си на раждане.

Заради ра-

дикално новия 

дизайн обаче 

се налага и 

въвеждането 

на сериозни промени по разположението на рекламите, които може би няма да 

се харесат на повечето потребители, разказва “Компютъруърлд”. Основната от 

тях е, че Facebook планира разполагането на малък блок с реклами на мястото 

на потока с новите действия, който се обновява в реално време горе вдясно. 

Ако това бъде извършено и потокът бъде изместен стотина пиксела по-долу, по 

навик първото, което ще виждате, ще са реклами.

Събират дарения с любимите 
песни, книги и албуми на Джобс

Стив Джобс вдъхнови посмъртна благотворителна кампания. Нейната 

цел е да подпомогне изследването в областта на раковите заболява-

ния с надеждата болестта, която прекъсна живота на Джобс, да стане 

лечима. Инициативата принадлежи на Villain - студио за разработка 

на iOS игри, съобщиха оттам. В нея може да се включи всеки, които иска да 

се докосне до част от любимите неща на технологичния лидер. От Villain са 

създали уебсайт с името Steve’s Favorites. В него ще откриете икони на колекция 

от песни, книги и албуми, които са били обичани от Джобс. За всеки от тях е пре-

доставена допълнителна информация, включително цитат от официалната био-

графия на бившия CEO на “Епъл”, където се споменават конкретните музикални 

или текстови произведения. Добавен е и линк към iTunes Store, където можете 

да купите съответната песен, книга или албум на стандартната й цена. Villain ще 

събира приходите от продажбите, направени след клик от Steve’s Favorites сай-

та. А събраните средства ще бъдат дарени на организации, които се занимават с 

изследване на раковите заболявания.

Най-малката HD камера в света

Новата Chobo Cam Pro официално е най-малката камера с HD възмож-

ности в света, посочва Hicomm. Както можете да видите от илюстра-

цията, тя е по-къса от показалеца на ръката, която я държи (стига тя 

да не е на великан). Въпреки това малкото устройство снима 720p 

видео и прави 4032 х 3024 снимки, които се записват на microSD карта памет с 

максимален капацитет от 64 GB. Chobo разполага и с вграден mini USB порт и 

компонентен изход за телевизор. Цената на камерата е само $76, което я прави 

твърде евтина

Изтекоха снимки на новия 
смартфон на Sony Ericsson

В началото на септември 

за първи път се чу името 

Nozomi. То беше свързано 

с нов предполагаем модел 

смартфон на Sony Ericsson. Почти два 

месеца вече има и снимки от устрой-

ството, както и някои от характе-

ристиките му: двуядрен процесор с 

тактова честота 1.5 GHz; 1 GB опера-

тивна памет; операционна система 

Android 4.0 Ice Cream Sandwich; 

4.3-инчов сензорен екран с резо-

люция 1280 х 720 пиксела (или 720p 

HD); лицева камера; тилна камера 

с възможност на 1080p видеозапис 

плюс NFC поддръжка, 1730 mAh 

батерия и 32 GB вградена памет без 

разширителен слот. Очаква се Sony 

да представи модела през февруари 

на Световния мобилен конгрес (MWC 

2012), а продажбите трябва да старти-

рат през март. На снимките се вижда, 

че прототипът на Nozomi работи с Android 2.3.5 Gingerbread. Очаква се обаче за 

премиерата моделът да има инсталирана операционна система Android 4.0 Ice 

Cream Sandwich, предполага Hicomm.
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Оригинални дамски чанти, направени от стари дънки

Ако имате чифт стари 

дънки и не знаете какво 

да направите с тях, по-

следното нещо, за което 

бихте се сетили, е да ги 

използвате  за дамска 

чанта. Но за Ерика Тули от чикагското 

предградие Ривъруудс това бе първото 

нещо, което й хрумнало. 

„Дъщеря ми имаше чифт стари дънки, 

които ми дожаля да изхвърля. Тогава 

реших да й направя от тях малка чанта, 

където да си слага обяда“, споделя 

Ерика, която не очаквала, че чантата ще 

предизвика такъв фурор сред съуче-

ничките на дъщеря и и техните майки. 

„Тогава много майки ме молеха да им 

направя чанти. Така се роди моята идея 

да правя чанти от стари дънки.“

Ерика се занимава с изкуство цял жи-

вот. Преди да започне да отделя време 

на дънковите чанти, тя се занимавала с 

мозаечно изкуство повече от 5 години, 

след което решава да прави сапуни от 

чаени листа и дрехи с елементи от мъж-

ки вратовръзки. Лъчезарна, усмихната 

и с необичаен стил, тя създава уникал-

ни творения, които не могат да бъдат 

забравени.  

„ Занимавам се с правенето на чанти 

от стари дънки вече 3 години и страш-

но много ми харесва. Има много хора, 

които с интерес купуват моите чанти, но 

има и такива, които не ги приемат, но 

това не ме спира да творя. Най-много 

клиенти имам от Европа. Няма да забра-

вя как на един фестивал една италианка 

купи мои чанти за сувенир от Америка 

на свои близки, споделя Ерика.  Може 

би в Европа моят стил на мода повече 

се цени и харесва.“

Въпреки че са направени от стари 

дънки, чантите изглеждат стилни, 

интересни и много 

здрави. Имат укра-

сителни елемнти от 

дънкови колани и 

гердани и се закоп-

чават отвътре. Ос-

вен това за джобове 

се ползват джобове-

те на старите дънки, 

които ги прави 

идеални за ползва-

нето на химикалки, 

ключове и телефо-

ни. И всичко това 

Ерика прави сама 

вкъщи с ръчни 

материали, и 

то за по-малко 

от час. 

„ Страхотни 

са... Колко 

сладки... Неве-

роятни чанти“,  

се чуваше 

многократно 

от минувачите, 

които спираха 

да разгледат 

чантите за 

времето, през 

което аз имах 

удоволствието 

да разгледам 

изкуството на 

Ерика и да поговоря с нея за него.

Ерика има 3 дъщери, които й да-

ват кураж да продължава с бизнеса 

наречен „Re-jean-ivations”. Въпреки 

оригиналния стил на чантите Ерика 

предпочита да ги показва предимно 

на местни артистични фестивали и 

църковни арт шоута.  Но независимо 

къде ги показва, мнозина възкликват с 

възторг, когато видят уникалността на 

нейните изкуство.

„Човек не трябва да се страхува да 

изразява и да бъде себе си, споделя 

Ерика. Това съм аз. Обичам това, което 

правя, и свободата да творя това, което 

искам.“

НИКОЛЕТА КРАВЧЕНКО
nikoleta@bg-voice.com

Първата чанта от стари дънки направена от Ерика Тули.

Различни видове чанти от стари дънки и оригинални обекла на Ерика Тули. 

Снимки: Ерика Тули
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ЛЮТЕНИЦА
КУЛ

ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Моят любим сезон - есента. 

Заради цветовете. Обожавам 

оранжево, жълто, червено. 

Съпругът ми асоциира есента с пригот-

вянето на зимнина в детството. Реши-

хме да върнем миналото във вкусове 

и аромати и да приготвим домашна 

лютеница.

Първо, посетихме зеленчуковата 

борса и купихме чушки и домати на 

чудесна цена:

Нарязваме доматите на парчета и ги 

пасираме в блендера. 

Слагаме вече приготвения доматен 

сос в голяма тенджера и варим на 

силен огън, докато водата от доматите 

се изпари и сместа остане около 1/3 

от първоначалната. Процесът про-

дължава около 2 часа. Бърка се, което 

помага за сгъстяването и не позволява 

доматите да загорят.

През това време изпичаме чушки-

те на барбекю. Обелваме. Пасираме. 

Изсипваме ги при вече сгъстените 

домати. Варим отново около 1час, и 

пак бъркаме да не загори.

Сместа е вече сгъстена наново. Из-

сипваме олиото. Внимаваме при бър-

кането. Олиото се сгорещява и трябва 

да се пазим от изгаряне. Сгъстяването 

продължава около 1-1.5 часа. Когато 

лютеницата е достатъчно сгъстена, 

добавяме солта и захарта. Разбъркваме 

добре. Слагаме в буркани и стерили-

зираме за около 15 минути, след като 

водата заври.

Процесът е сложен и дълъг, но 

удоволствието от крайния продукт си 

заслужава. За нас ще стане семейна 

традиция. Есенна, цветна и вкусна!
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ВОДОРАВНО: Апаратура. Америка. Емитер. Ренан (Жозеф). Кал. Ротел. Калай. Бала. Данов (Христо). Кабел. Бадем. Тан (Карой). Колан. Коло. Тол. Комин. Габарит. Метан. Фавън. Синигер. Тарар. Фас. Орел. Макак. Пано. 

Тимол. Манеж. Везен. Рен (Лудвиг). Кирил. Роса. Тир. Ролан (Ромен). Галенит. Непал. Бидон. Парафин. Бабев (Димитър). Лос. Алея. Хитов (Панайот). Рана. Сатир. Таван. Касил (Лев). Тим. Далак. Кала. Хан. Гопак. Ванилин. 

Пелит. Пилон. Катинар. Хинин. Кол. Салеп. Марин. Мана. Ропот. Масалитинов (Николай). Виталитет. “На мама”.

ОТВЕСНО: Оператори. “Ирина”. Атанасов (Велчо). Амонал. Номер. Ратин. Тапи. “Ритон”. Мирон. Налим. Пилот. Матев (Павел). Кегел. Рефер. Генета. Тел. Котел. Копия. Долап. Тур. Комар. “Милан”. Тапир. Ми. Калин. Марал. 

Халат. Мат. Барабан. Танин. Бивак. Хасе. Елен. Факел. Батак. Пират. Канал. Гараж. Гибон. Винил. Май. Кавак. Радев (Боян). Калинин (Генадий). Тен. Бобър. Волов (Панайот). Канон. “Та”. Балан. Песен. Ралин (Радой). Мим. 

Пикадор. Фазан. Ласал (Жан Луи). Кана. Кале. Имане. Икони. Иконом. Каламит. Сонет. Салон. Лава.



Двама млади български писатели се 

срещат. - Копеле, купих си новата ти 

книга, много е добра! 

- Ааа, ти си бил!!!

Две кокошки се срещат и едната пита 

другата: 

- Какво ново? 

- Остави ме, че с тоя новия петел 

такъв секс правихме, та цяла седмица 

снасям бъркани яйца!!

Разговор между съседи:

- Абе, твоите прасета пушат ли?

- Не.

- В такъв случай кочината ти гори.

Един хванал златната рибка и си 

пожел да стане неустоим и привлека-

телен за жените. И тя го превърнала в 

кредитна карта.

Ревнив мъж към жена си:

- С кого се целуваше в парка?

- В кой парк?

Една баба решава да посети гроба 

на своя дядо, но не може да намери 

мястото и пита един от градинарите: 

- Абе, момче, да знаеш къде е парцел 

137? А, момчето, я погледнало и отегче-

но казало: 

- Като не можете да си намирате мес-

тата, защо изобщо ставате не ми е ясно.

Младоженци обсъждат, колко деца 

да имат. Мъжът:

- Аз искам две!

Жената:

- А аз три!

Мъжът:

- А, не, след второто отивам да 

ме направят стерилен!

Жената:

- Е, поне се надявам, че ще 

обичаш третото, като собствено!

- Реших да не се женя, докато не 

стана на 25 години!

- А аз реших да не ставам на 25, дока-

то не се оженя.

Лелята на Иванчо:

- Ти помагаш ли на мама?

- Да.

- Как? - полюбопитствала лелята.

- Ами броим сребърните лъжички, 

след като си тръгнеш...

Лъва бил много възмутен, 

че животните замърсяват 

гората и са я превърнали 

на тоалетна. Наредил той 

да построят една тоалетна 

и наредил всички да ходят 

в нея. Един ден обаче на 

заека му се досрало, а 

горската тоалетна била много 

далече. Огледал се той, видял че наоко-

ло няма никой и се изсрал по средата 

на една полянка. 

Точно свършил работата и гледа по 

пътечката идва лъвът. Станал заека и 

захлупил лайното с лапи. 

Гледа лъвът, че заека крие нещо и 

пита:

- Ей, заек, ти кво правиш бе?

- А, нищо, хванал съм тука една 

пеперуда!

- Я да видя!

Вдигнал ръце заека, погледнал наго-

ре и казал:

- А, излетя!

Погледнал след това надолу и изне-

надан извикал:

- А, и се е насрала от страх!

Бъбрят си Нане и Вуте: -Ей, грозно 

животно е тва - делтапланеро! - клати 

глава Вуте. - Пет пъти го пушках, докато 

пусне човеко!

В болницата докарват пострадал, 

целият наранен. Питат го:

- Автомобилна катастрофа ли?

- Не, печатна грешка в учебника по 

химия...

Между приятелки.

ОТГОВОРИ ОТ 

МИНАЛИЯ БРОЙ

- Чух, че си се омъжила.

- Да, вярно е.

- Е, как е, по-добре ли 

стана?

- Не е по-добре, но е 

по-често...

На гости на семейството 

идва свещеникът. Всички го поз-

дравяват, само малкият син стои 

настрана. Баща му се кара:

- Ела, кажи „добър ден”, простак 

такъв!

Детето се приближава към свещени-

ка и казва:

- Добър ден, простак такъв!

Омъжена жена обяснява на приятел-

ката си, която смята да се жени, и тя:

- Виж сега, ако ти трябва само един 

кренвирш, ще вземеш ли заради него 

цялата свиня?

Един мъж отишъл на врачка. Обръща 

врачката картите една по една и казва:

- Вие имате щастлив брак, уреден сте 

материално, баща сте на 2 деца...

- Грешите имам 3 деца!

- Не, вие грешите!!!

Малкият Петърчо се хвърля към 

леля си и започва да дъвче ръкава на 

роклята й.

- Петърчо, какво правиш?! - ужасява 

се лелята.

- Проверявам дали наистина си си 

купила безвкусна рокля, както каза 

мама...

Една жена дала обява за запоз-

нанство:

„Търся мъж - непиещ, непушач, 

да не ходи по жени, с цел - брак”.

На другия ден се звъни на вра-

тата й. Отваря - а там някакъв тип, 

пиян като кирка, с цигара в уста.

- Какво искате?

- Ами дошъл съм за обявата.

- Пиете ли?

- Редовно.

- Пушите ли?

- По две кутии на ден.

- А по жени ходите ли?

- Всяка вечер с различна!

- А защо си дошъл при мене тогава, 

като бях писала точно обратното в 

обявата?

- Дойдох да ти кажа да не разчиташ 

на мен.

Баща казва на малкия си син:

- Мишо, излез навън да видиш дали 

чистачките на колата са на мястото си.

Детето се прибира щастливо:

- Спокойно, татко! Колата я няма, но 

чистачките са на тротоара!

Млада жена напуска съпруга си, 

отива при майка си и й казва:

- Като излизах чух изстрел. Как ми-

слиш, мамо, дали се е застрелял?

- Отворил е бутилка шампанско... 

- Трябва да съм бил голям идиот, 

когато съм се оженил за тебе!

- Не отричам това. Но аз пък сигурно 

съм била много влюбена, щом като не 

съм забелязала. 

В гражданското: 

- Госпожице, младоженецът е много 

пиян, а ние не сключваме граждански 

бракове на хора в нетрезво състояние. 

- А вие да не си мислите, че ако е 

трезвен, ще мога да го доведа тук?

Една баба както си вървяла по ули-

цата видяла едно младо момиче да се 

разхожда чисто голо. 

Спряла и я попитала.

- Защо се разхождаш гола?

- Такава е модата!

Бабата също се съблякла гола и тя 

тръгнала по улицата.

- Срещнала я една жена и я попита-

ла.

- Защо се разхождаш гола?

- Такава е модата - отговорила тя.

- Да беше я поизгладила малко - от-

говорила и жената.

Майка на 5 деца се обръща към пи-

колото в асансьора в голям магазин:

- До етажа эа деца, моля!

Най-малкото я дърпа за ръкава и 

прошепва:

- Мамо, не сме ли вече достатъчно 

деца?

Виц в снимка

- Добър ден! Радиото ли е? 

- Да, радиото е, кажете. 

- Искам да кажа, че днес на-

мерих 2000 долара, 1500 евро и 

500 лв. в един портфейл и лична 

карта на името на Иван Колев. 

- Желаете да върнете парите 

на собственика ли? 

- Не, искам да го поздравя с 

една хубава песен.

Един заекващ човек летял със самолет. Видял, 

че лявото крило гори и се замислил как да го съ-

общи. Ако го изговори, ще му се смеят, че заеква, 

затова решил да го изпее. 

- Лявото крило гори! Отпред се чуло: - Шала-

ла-ла!

Чапай и Петка отиват на риболов. Чапай сяда да лови риба без стръв, а 
Петка отива до колата да вземе червеите. Чапай хваща златната рибка и тя му 
казва:

- Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания.
Чапай се съгласил и я пуснал. Започнал да си пожелава:
- Искам да имам „Ferrari”, искам да имам 5 милиона в брой!
Златната рибка му изпълнила желанията и той казал:
- Третото си желание оставям на Петка - нека се сбъдне първото нещо, 

което си пожелае.
В същия момент Петка се провикнал:

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



ДА ПООПЛАКНЕМ ОЧИ 
СЪС СТЮАРДЕСИ

13 стюардеси се съблякоха за годишния благотворителен 

календар на Ryanair. С това те целят да съберат 100 хиляди 

долара, с което общата сума, набрана от 2008 г. насам, да 

достигне 500 хиляди долара.

Нискобюджетната компания, известна с това, че кара 

пътниците с наднормено тегло да плащат повече, както и че 

ползването на тоалетната на борда и храната също са платени,  е превозила 7.25 

млн. пътници за периода януари - септември 2011 г.

Ето и по-пищните стюардеси, дръзнали да се снимат благотворително:

Ст
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ар
де
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тп
р

ед
…
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ад

Орнела – звучи като име от порнофилм, но 
всъщност никога не се е снимала освен за 

този календар и за семейния албум

Името Вера заблуждава. В нея няма и 
прашинка славянски ген, но пък кръвта й е 
като на гореща… стюардеса

Това вече да – Агнешка е от Полша и си е 
много наше славянско момиче

Америка също е представена - чрез Алис
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Наскоро в интервю за известно списание Елеонора Манчева, която е съпруга на 
бившия футболист на ЦСКА Владимир Манчев сподели, че не е против изневярата. 
Според нея, личната свобода между двама души е много важна. 

Може би красивата е объркала думите и е искала да каже свободия?! За това най-
добре трябва да се обърнем към съпруга й, но едва ли темата би му била приятна. 
За сметка на това, снимката си заслужава.

Футболни съпруги

АЛЕКСАНДЪР МИХОВ
alexander@bg-voice.com

Еуген Трика поема ЦСКА от пролетта

Хаосът в ЦСКА е пълен, 

след като червените се 

издъниха за 2-2 срещу 

„Ботев” във Враца. Както 

е известно, Милен Раду-

канов бе уволнен преди 

дербито с „Левски”, а тимът бе поет от 

легендата Димитър Пенев и мениджъра 

Драголюб Симонович. Това треньорско 

дуо обаче почти сигурно ще бъде заме-

нено през зимата от бившия футболист 

на червените Еуген Трика.

Собственикът Димитър Борисов 

напуснал бесен стадиона във Враца, 

а наш информатор заяви, че след 

четирите мача до края на есента - трите 

за първенство с „Миньор”, „Литекс” и 

„Лудогорец”, както и този за Купата със 

Славия, Трика ще заеме мястото на 

Димитър Пенев.

Румънецът искал да поеме ЦСКА в 

момент, когато може да проведе подго-

товка с отбра и именно заради това, той 

засега е далеч от „Армията”. Това обаче 

щяло да се промени през зимата.

Почти сигурно Симонович ще остане 

в клуба, но само като директор и ще 

отговаря за селекцията на червените. 

Батков държи Гонзо 
заради 140 000 евро

Босът на ЦСКА с 
ултиматум към играчите

Собственикът на „Левски” 

Тодор Батков дължи на мени-

джъра Георги Иванов около 

140 хиляди евро. Въпросната 

сума се равнява на едномесечните 

траншове за повече от година, които 

Гонзо трябва да получи според анекс 

към трудовия му договор.

В момента Иванов получава редовно 

само заплатата си, която възлиза на 

около 3000 лева. Любопитното е, че тази сума е близка до числото, срещу което 

се разписват помощник-треньорите на „Герена”.

Запознати твърдят, че Гонзо няма претенции към парите, които Батков му дъл-

жи, тъй като този дълг на собственика го задържа в клуба. Бившият голаджия на 

„сините” заявил, че е готов да прояви разбиране и да чака колкото е необходи-

мо предвид разклатеното финансово състояние на клуба.

Както е известно, наскоро Георги Иванов сдаде треньорския пост и остана в 

клуба само като директор. Гонзо обаче нямал намерение лесно да се разделя с 

мястото си на „Герена” и заради 140-те хиляди евро все още е в „Левски”.

Пенев пък няма да бъде гонен и веро-

ятно ще остане в ЦСКА като почетен 

президент с представителни функции. 

Трика вече афиширал амбиции, че може 

да изведе отбора до титлата и да го вка-

ра в групите на Шампионската лига.

Босът на ЦСКА Димитър Борисов 

обмисля да накаже футболистите 

на тима да тренират и на Коледа, 

ако червените не станат есенен 

шампион. Собственикът издал директива 

три победи до края на шампионата - срещу 

„Миньор”, „Литекс” и „Лудогорец”, или в 

противен случай ще предприеме сери-

озни мерки. Освен това Борисов искал и 

задължителна победа над Славия за Купата 

на България. Ако футболистите не спечелят 

и четирите си мача до края на полусезона, те ще тренират и на 24 декември 

(Бъдни вечер), и на 25 декември (Рождество Христово).

Борисов обмислял и други санкции, свързани със заплащането. Няма да има 

редуциране на заплати, но за назидание те ще бъдат давани в последния въз-

можен момент. С други думи - ще се бавят повече от 80 дни. Толкова позволява 

регламентът на ФИФА, преди всеки да има право да пусне молба до арбитража. 

И никой играч няма право да се жалва на началника от новото статукво. За „боса 

на боклука”, както е известен Борисов, се знае, че никога не плаща в първия ден 

на седмицата. Както се очертава, понеделниците за хората в клуба се очаква да 

са доста в близко бъдеще. Публична тайна е, че хората от администрацията на 

ЦСКА не са получавали възнагражденията си с месеци.  Причината за ултимату-

ма на Борисов е издънката 2-2 срещу „Ботев” (Враца).
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РАБОТА

Chicago + suburbs

Auto transport company NEEDS CDL DRIVERS 
to haul cars.Good pay. Please call 773-888-6088 or 
847-962-9552. 

Tpанспортна компаня ТЪРCИ ШОФЪОРИ И 
OWNER OPERATORS. Добри мили, 24h диcпеч. 
Добро заплащане и коректноcт. За повече ин-
формация : 847 879 1070

ТЪРСЯ РАБОТА В ЧИКАГО, като шофьор, стро-
ителнилни обекти. В момента съм в България, 
ако има българи, които са готови да ми подадат 
ръка, ще бъда задължен много. Надявам се все 
пак да получа съдействие от някой човечен 
българин. Телефон : 359 889 01 41 70

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL-A. Hook and Drop или 
delivery. 40 цента на миля 3000 мили на седми-
ца. Тел 773. 816. 3368. 

Транспортна компания ТЪРСИ ШОФЬОРИ за 
team или single. Dedicated runs and steadys for 
FedEx and UPS, Hook & drop. Електронни логбу-
ци. Заплащане според опита – до 44 цента. Тел 
773 491 6214.

Търся РАБОТА НА ЛИВИНГ в понеделник и 
вторник. E-MAIL: mail7@dir.bg Телефон:773 691 
1445

ТЪРСЯ TRUCK DRIVER. Добри мили, постоянна 
работа. Заплащане според опита. Тел 773 543 
5267

Auto transport company NEEDS CDL DRIVERS 
to haul cars.Good pay. Please call 773-888-6088 or 
847-962-9552. 

Търся РАБОТА КАТО ДЕТЕГЛЕДАЧКА, на 55 
години съм, говоря български, македонски, 
сръбски и английски. Имам опит с малки деца, 
семейства с 2-3 деца, подготвям домашна храна 
и  hauskiping. Анна 312-505-9934

Банкетна зала AVALON търси СЕРВИТЬОРКИ 
part time. Тел 847 439 5740

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 за-
дължителен. 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 - предпочи-
таме жени. Тел 847 962 1095

Транспортна компания търси OWNER 
OPERATORS .Предлагаме: 7/24 DISPATCH 
SERVISE; Мили – по ваше желание; супер запла-
щане. Говорим английски, български, руски, 
сръбски и румънски. COME JOIN US! (847)258-
5526 и (847)258-5525

Търся CDL -C КЛАС ШОФЬОР за автовоз за 3 
коли. 8476828462

ТЪРСЯ CDL-DRIVER. 40 цента на миля. Бонус 
след първият месец. 630-748-9520

OWNER OPERATORS WANTED. Los Angeles, 
CA to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, 
OR; Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to 
Denver, CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch 
FUEL SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222

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

TEACHERS NEEDED. A Preschool serving toddlers 
to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 
for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring 
and self-driven teachers to join our teaching 
team. Candidates must have a minimum of 12 
ECE credits.Work experience with two year old 
children is a MUST. If you are interested, please 
fax your resume to 773.685.8814 or call us at 
773.685.8812

ТЪРСЯ DRIVERS за team. Трябва да имат 
Hazmat, Double-Triple, минимум опит от 2 годи-
ни. За повече 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 
СМЯНА или come and go. Тел. 773-562-8887 

Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан в busy 
компания. Part time & full time. 773 349 6674

Търсим ШОФЬОРИ CDL 42 с на миля. Тел: 773 
701 8053

Диспечер търси спешно ШОФЬОР за собствен 
камион. Добро заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. Търсете Митко. 
Tel: 224-875-1119

CDL Drivers. Търся ШОФЬОРИ. Заплащане спо-
ред опита . 773 964 0956; 773 236 1773 

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 Весе-
ла”

Търся ШОФЬОР за лимузина с hard card. За по-
вече 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 кур-
сове 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 
седмица. 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, контей-
нери. 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 
Чикаго с престой. От понеделник до петък. 630 
915 3738

Owner Operator търси ШОФЬОРИ /тим - 
doubles Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 23 цен-
та за миля. За контакт Алекс 614 530 3045

Need PEOPLE TO CLEAN OFFICES. Leave mes-
sage 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 сед-
мицата. $920 на седмица. 773 732 1196

Енергична българка над средна възраст търси 
работа като ДЕТЕГЛЕДАЧКА или да се грижи 
за ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК. Има опит в отглеждане 
на малки деца. Препоръки до поискване. 718 

541-9701

Набираме КОНТРАКТОРИ и DRIVERS-TEAMS 
(дo 20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 - 0,48 
цента) за Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-2969 

Limo DRIVER wanted. Chauffeur license a must. 
Full or part time. 312 988 7070

Транспортна компания търси CDL ШОФЬОРИ и 
OWNER OPERATORS. Всички мили платени. Tel. 
847-571-0945; 847-879-1070 

Предлагам работа за жена с английски и кола. 
КОМПАНИЯ НА ВЪЗРАСТНА ДАМА 7дни/24 
часа, 120$ ден. 773-510-0696. 

Предлагам работа ХАУСКИПЪР 3 дни седмич-
но по 8 часа в американско семейство. 773-510-
0696.

Meliz inc набира CDL DRIVERS pick up delivery 1 
година опит, чист рекърд, компанията набира и 
owner operators. Тел 630-779-9945.

Expedite us 48 inc is now hiring over the road 
DRIVERS. Newer trucks.Long miles / great pay. All 
miles paid practical. 24 Hour dispatch available. 
For more info call 773.904.0409 Ask for nick or ben 

Агенция за работа. Предлагаме работа за ДЕТЕ-
ГЛЕДАЧКИ, БОЛНОГЛЕДАЧКИ и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ в американски, руски и българ-
ски семейства. TEL:(847)296-4748

Диспечер търси CDL ШОФЬОРИ с опит. Га-
рантирани 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

Фирма набира БОЯДЖИИ и ПОМОЩНИЦИ – 
(718) 938-3600 Вальо 

FLORIAN LLC плаща 90% от заработката всеки 
петък. Предлагаме fuel карти, като предоста-
вяме цялата отстъпка на нашите ШОФЬОРИ. 
За контакт 727 510 4295 John или 727 656 2027 
Петър

Набираме OWNER OPERATORS от PA, VA, WV, 
MD, NJ, CT, NY. Hazmat required. Good miles. Sat 
& Sun - home. 630 325 2400

Казвам се Maria Docheff, 56 год, US citizen, 
driver license , живея в Astoria, Queens, търся 
работя като ДЕТЕГЛЕДАЧКА (4 години опит 
в Manhattan и предлагам препоръки), грижа 
за възрастен човек (2 години опит) и всякаква 
друга работа изискваща владеене на българ-
ски, руски и английски, а също така почасово 
изпълнение на поръчки за извършване на оп-
ределена 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

Filadelfia

Търся работа като ОФИС СЕКРЕТАР във  Фи-
ладелфия – английски, руски и български език, 
работа с компютър – инжинер химик. Телефон : 
201 564 8527

Под наем

Chicago + suburbs

Наемател ТЪРСИ СЪКВАРТИРАНТ в 2 бедрум 
етаж от къща в Des Plaines ,IL 44 N 6 Avenue. Те-
лефон : 847.693.0790

Напълно ОБЗАВЕДЕН BEIZMENT В DES 
PLANES със самостоятелна баня и тоалетна в 
близост до магистрали , удобен транспорт и ма-
газини. Тел 773-968-8222.773-787-3121 

Наема след 5ти ноември малък 1BDR АПАР-
ТАМЕНТ за младо семейство без деца в райо-
ните около Des Plaines, Arlington Hts, Elk Grove, 
Mount Prospect. Тел 773 290 9212

Давам ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ на етаж 
от къща в Бенсенвил , има 3 стаи с 2 бани, хол и 
напълно обзаведена кухня, порч. За предпочи-

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 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 цента на 
миля. Бонус след 6 месеца. Extra 
stop - $50. Volvo 2007. Tel: 630 863 
6312

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 

HELP WANTED EVENINGS & 
WEEKENDS DELI & CASHEIR 
DEPARTMENTS PLEASE CALL ROSIE 
AT EUROFRESH MARKET PALATINE
847 202 0333

Kлуб Avantgarde BG набира пер-
сонал: Бармани,Сервитьорки и 
Готвачи!!! Телефон :773.594.9742

HANDYMEN AND MILLING MA-
CHINE OPERATOR 
NEEDED - TEL:773-385-9833, 8:00 
AM - 6:00 PM. 

Транспортна компаня търси 
шофьори и Owner Operators. До-
бри мили, добро заплащане. Ло-
ялност и коректност. Fuel карти 
с намаление на горивото, 24 ч. 
диспеч. За повече информация : 
847-879-1070

Търся шофьори – 40 цента на 
миля. VOLVO 2007. Отлични мили. 
Тел 630 863 6312
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тане са truck driver. Tel. 224 356 0665

Аз съм сам в 2BR ап., близо до станция 
Cumberland на Синята линия. ТЪРСЯ 1 или 2 
СЪКВАРТИРАНТИ. Целият наем е $885 (включ-
ва всичко, без ток), секюрити депозита - $450. 
Моля оставете съобщение 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 
ноември. 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 
Октомври. Мария 847.312.5423

Давам под наем ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ във къща: 
$370 и $320. За предпочитане „truck driver”, къ-
щата 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 теле-
фон 773 658 3001

ТЪРСЯ СТАЯ в двустаен апартамент с полз-
ване на кухня и хол, близо до Синята линия. 
Тел. 312.731.7176

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ от 09.01.2011. Тел 773 
543 4226

Спешно ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ за дву-
стаен апартамент на Cumberland/ Foster Av. 
773.877.9968

Под наем TOWNHOUSE 3 BDR, 2.5 bth, 2 car 
garage, близо до Pavilion - W Catherine Ave. 
Chicago. Наем $1550. 773-715-3468. 

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 смет-
ката 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 
месец. Тел.: 312 5933923

Давам под наем АПАРТАМЕНТ 2 bdrms, 2 
bthrms, Arlington Heights rd/Golf rd. Наем $1100. 
Рентата вкл. heat, cooking gas, water, pool, tennis, 
fitness. Garage - $100 допълнително. Близо до I 
90, IL 53, Woodfield mall. Teл. 847-312-5630

Давам под наем 2 bdr and 3 bdr АПАРТАМЕН-
ТИ 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 
самостоятелна 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

Atlanta

Давам ПОД НАЕМ СТАЯ в апартамент близо до 
метрото. Телефон : 404.453.9291

Услуги

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА при домашни условия, почасо-
во или целодневно,  през седмицата или уикен-
да. Schaumburg, IL, tel.847-995-0132

Мъж на 25 ТЪРСИ ЖЕНА, американски граж-
данин, с цел брак. Е-mail: vnvnv8546@gmail.com 
Телефон:  708.439.7821

X-RAY; Ultrasound; Мамограм на достъпни 
цени за хора без  insurance. За повече инфор-
мация се обадете на тел:773-495-7478. 

ТЪРСЯ РАБОТА да се грижа за възрастен чо-
век, на 55 години съм, говоря български, ма-
кедонски, сръбски и английски, подготвям до-
машна храна и  hauskiping. Анна 312-505-9934

ЧИСТЯ КЪЩИ и офиси-773-318-5568

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 

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

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 gго-
дини с американски паспорт с цел брак. 
Email: iggrcrd@gmail.com”

ИМИГРАЦИЯ И НОТАРИУС. Попълване на 
петиции. Удължаване на визи, документи за 
гражданство, 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 по-
часово и целодневно. Живея в просторен 
townhouse в Villa Park IL с голямо патио.На-
около 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 ФИР-
МИ 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 
паспорт. Тел 720 394 8503

ГРИЖА ЗА ДЕЦА в Arlington Heights. Почасо-
во 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. ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ МУЗИКАНТИ ЗА СВАТБЕНИ 
ЦЕРЕМОНИИ, рождени дни и партита. Музика 
по ваш избор. CD, Ipod и DJ партита. (847)212-
3623 - Георги

РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ! 
Ускоряване на работата на компютъра! Въз-
становяване 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 целоднев-
но в Bloomingdale 224-325-2299

Мъж, търси жена, американски гражданин, с 
ЦЕЛ БРАК. E-mail: diken75@yahoo.com

Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА УСЛУ-
ГИ за българи. Подстригване $15, боядисване 
или кичури $45. Търсим фризьорка. 708 415 
7911

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целоднев-
но заедно с моето дете в Mount Prospect 224 
616 7466.

Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА в моят 

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

Професионална ФРИЗЬОРКА 
наскоро пристигнала от Бълга-
рия, работи на добри цени, всеки 
ден вкл. събота и неделя. 773-698-
9471 Катя
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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 ТАК-
СИТЕ. Цена на услугата $150. 773-742-6626 

ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете, момиченце 
на 1 годинка. Mon to Fri ,7:00am-3:00pm. В моят 
дом в Wheeling ,IL 60090. Cell 224 628 2778 

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

РАЗГОВОРИ ДО БЪЛГАРИЯ И ДО ЦЯЛ СВЯТ. 
Отлично качество, изгодни цени. 11 години 
опит в бизнеса. Тел.: 866-232-1183. Говорим 
български. 

МЕЖДУНАРОДНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА. 
ID Card. Без Social Security 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 номер. Ако Вие нямате кредит исто-
рия, тази карта е за Вас! Тел: 847-436-8094.

ГЛЕДАМ ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО 
ДЕЦА- включително бебета, в просторна 
къща с двор в Mount Prospect. Предлагам 
домашно приготвена храна съобразно пред-
почитанията на родителите и възрастта на де-
тето. Имам дългогодишен опит и препоръки. 
Телфон за връзка: 773-899-1621, Гери и Вени. 

ГЛЕДАМ ДЕЦА във вкъщи заедно с моето. 
Flexible hours! Schaumburg IL 630 456 5608

DishNetwork, DirecTV. Решение на всеки про-
блем. ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ. Тел. (773) 
510-0592 

За партито във вашият дом; ГОТВЕНЕ, СЕР-
ВИРАНЕ 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 ус-
тройства. Компютри, лаптопи, таблети, теле-
фони и др. Отключване на iphone. Инстали-
ране 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 шампан-
ско – 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 сме-
ним 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 систе-
ми – furnaces, AC, humidifiers, boilers. Инспек-
ция по закупуване на жилище. Замерване на 
СО. 847 840 6347 – Тодор

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ: инсталиране на 
standby генератори за вашето спокойствие, 
ако електрическото захранване е прекъсна-
то. 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) 
Предоставям на децата разнообразни зани-
мания през деня, както и домашно пригот-
вени две закуски и обяд. Дългогодишен опит. 
Предоставям и препоръки при молба от ро-
дителите. 773 931 8516

HEATING AND COOLING. РЕМОНТ и инстала-
ция на всички видове отопление и климати-
ци. Експресен сервис. Митко. 773 875 2689

УЧИТЕЛКА С ОПИТ и сертификат за Илинойс 
може да се грижи за детето ви в дома си в Па-
латайн. 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 Про-
спект. Пон. – пет. 847 922 3951

DRIVING SCHOOL Кормуване. Бързо и евти-
но. Тел. 773-807-2422

ПРИГОТВЯНЕ на домашни хляб, баници, тор-
ти, сладкиши и др. на конкурентни цени. 773 
318 5568 Живка

Изработване на УЕБ САЙТОВЕ, оптимизи-
ране 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 бързо и на ни-
ски цени. Премахване на вируси, поправка на 
лаптопи, инсталиране на software, подмяна 
на hardware, трансфериране на информация. 
Качеството 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 
седмица. Тел 773 275 8851

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ в Mount Prospect или 
около него. Живея на Busse и Dempster. Тел 
312 399 5045

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ. Живея в Skokie. 773 
627 6073

Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в къщи заедно с мо-
ите.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. Ком-
пютърна диагностика. 847-922-1677- КАМЕН

Буккийпинг - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ на дос-
тъпни цени. 773-742-6626

Coast to coast

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

ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И 
ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ В: общ. Левски 
и общ.Белене – област Плевен; общ.Бяла – 
област Русе; общ.Полски Тръмбеш и общ.
Свищов – област Велико Търново; Безплат-
но съдействие при изготвяне на документи, 
осигурен транспорт в цялата страна; ВИСОКИ 
ЦЕНИ !!! ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА !!! За контакти 
Пламен Лесев тел.0889503413, 0879353667, 
0899514164 

Мiliana Сholakov - COLDWELL BANKER  
Sarasota e чудесно организиран малък град 
по средата на Западният бряг на Флорида, 
близо до Тампа, Орландо и Маями с чудесни 
плажове и висок стандарт. Aко се интересу-
вате от повече информация или планирате 
преместване в този район на Флорида и 
олоността, моля свържете се с мен. Емаил: 
miliana.cholakov@floridamoves.com, www. 
floridamoves.com/miliana.cholakov Телефон: 

941.302.8004

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ чрез Таро подред-
би в удобно за Вас време. За картите Таро 
може да се прочете какво ли не къде ли не. 
Основното, което е добре да се знае, е, че 
те са инструмент за помощ и предимно за 
самопомощ - имаме конкретен въпрос, зада-
ваме го, подреждаме картите, разсъждаваме 
по подредбата, намираме сами решение...
Facebook: Таро онлайн, Skype: The_magic_of_
Tarot. Телефон : 35989.843.6694

ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ ДИСКОВЕ. За информация: 
www.yullbrown-bg.com. Телефон : +359 05 
909 8954

TOYOTA CAMRY 1995. Aвтоматик, 4-цил., 
Тъмнозелена, 4 врати, 158000 мили, напълно 
обслужена. 2200 $. Тел 773 969 1133 

ПРОДАВАМ НОВОПОСТРОЕН 3 СТАЕН 
апартамент в град Сандански, 83 кв. м., под-
земен гараж и в близост до центъра на града. 
Тел: 773.732.5718, за България +359 899 127 
541

ПРОДАВАМ SAAB 96ГОД., в добро състоя-
ние, черен цвят на 113 хиляди мили. За кон-
такт по всяко време: 773 396 2544

ПРОДАВАМ ТРЕЙЛЪР WALBASH - 2007 dry 
van, много добро състояние $14000. Тел 708 
407 4466

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 
наскоро   задни амортисьори, предни нови 
накладки. Cell-7739642928

ПРОДАВАМ FORD TAURUS 96 година, зе-
лен, в много добро състояние. 120 000 мили, 
повечето части са сменени с нови. $ 1800. За 
контакти: Марин Маринов 773 817 0216.

Продавам АПАРТАМЕНТ в София, 1 ет, кух-
ня, стая, хол, баня с тоалетна, парно, тел., в 
близост до Централна гара, трамвай, автобус, 
училище. За контакти 1 917 238 2454 или ос-
тавете съобщение.

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 Варна. 
141кв. м. на 2 етажа. 90 000 евро. От соб-
ственик. Тел: 917 254 0983 и +359 889 820 
311

ТЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ ДЕТЕ в моя 
приспособен за това дом, който се 
намира на Cumberland & Lawrence 
Ave. Имам опит, цена по договаря-
не. Тел 708 856 7009. 



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

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

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

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

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
$25 на брой

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

3 месеца
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“Большой театър” за 
пръв път показа секс 
на сцената      

В Малайзия 
жените няма да 
правят секс по 
книга

Най-старата сграда за 

опера и балет в Русия бе 

скандализирана миналата 

седмица след първата си 

премиера последвала продължителен 

ремонт. Нов прочит на “Руслан и Лю-

дмила” буквално възмути пуританите 

в Русия, след като изпълнителите на 

сцената разиграха групов секс, изна-

силване и масаж на голо. Такова нещо 

руската публика, свикнала на класиче-

ски изпълнения, не бе виждала и част 

от зрителите възмутени напуснали 

залата. Други пък след края на пред-

ставлението дълго крещели по опер-

ните изпълнители: “Позор”, разказват 

руските медии. Всъщност режисьорът 

на тази модернизирана версия на „Ру-

слан и Людмила” - Дмитрий Черняков, 

както вероятно и ръководството на 

“Большой” са целели тъкмо това. Два 

дни преди преми-

ерата Черняков 

каза, че е готов за 

скандал, не се бои 

от него. И непре-

къснато „изтичаше 

информация”, 

че има сцена в 

бордей, стриптийз 

на пияница на 

масата, сцена с 

тайландски масаж 

и какво ли още не. 

Както и че спектакълът не е за лица 

под 16-годишна възраст.

Представлението продължи почти 

пълни 5 часа (4 часа и 55 минути), а 

Черняков бе осъвременил сюжета и 

загърбил класическите канони. За да 

може да се види в детайли какво точно 

се случва на сцената и от зрителите в 

по-затънтените краища 

на залата,  секс сцените бяха прожек-

тирани в крупен план на екран. В това 

почти порно на живо участие има и 

българската певица Александрина 

Пендачанска. Тя е в ролята на Горисла-

ва, но медиите на уточняват дали също 

взима участие в секс етюдите.

ВМалайзия, страна с преоб-
ладаващо мюсюлманско 
вероизповедание, беше 
забранено публикуването 

на гид за ислямски секс, в който 
се препоръчва на съпругите „да 
бъдат подчинени в леглото, за да 
могат да задоволят съпрузите си”, 
съобщават агенциите. Помагалото 
не се е продавало в книжарни-
ците, а е било предназначено 
единствено за дамите, членуващи 
в „Клуба на послушните жени”. То 
било разпространено в няколко 
стотици екземпляра сред последо-
вателките на организацията преди 
няколко седмици. Но идеята да 
бъде публикувано на национално 
ниво срещна отпор от страна на 
властите. В наръчника се обясня-
ваха различни пози, повечето от 
които имаха и нагледни картинки.
“Клубът на послушните жени” пра-
ви скандал след скандал, откакто 
бе създаден преди две години. 
Неговата цел бе уж да засили 
ислямския фактор в отношенията 
между съпрузите, но на практика 
постига съвсем друго – скандали-
зира обществото.

Азис се прави на Айшвария Рей

Напоследък Азис залага на доста 

модерни визии, при това „привлече-

ни” от женския гардероб. Първо той 

се появи с корсета на Галена, а след 

това с рокаджийското яке на Синди Крауфорд и 

Бритни Спиърс. За пореден път Краля на фолка 

бе засечен с дамска одежда, този път тя е дело 

на дизайнерката от сръбски произход Роксанда 

Иличич.

Със същата дреха се е появявала и индийската 

перла Айшвария Рей, при това на корицата на 

модната библия “Вог”. Впечатляващият тоалет 

е решен в черно, а най-атрактивният детайл 

безспорно са перата на раменете. Азис ще се 

появи с него в комбинация с чехли на висок ток 

в новия си клип.

Рики Мартин 
стана испанец, 
за да сключи гей 
брак

Пуерториканският поп пе-

вец Рики Мартин получи 

на 3 ноември испанско 

гражданство, предаде 

АФП. Решението за това бе взето по 

време на седмичното заседание на 

испанския кабинет. От правител-

ството посочват, че 39-годишният 

Мартин получава привилегията, 

заради „личните и професионалните 

си връзки с Испания”.

Неофициалната истина обаче е, че 

Мартин е поискал испански паспорт, 

за да може да сключи брак със своя 

партньор, икономиста Карлос Гон-

залес, с когото отглеждат тригодиш-

ните близнаци Матео и Валентино. 

Испания разреши еднополовите 

бракове през 2005 г., докато в Пуер-

то Рико те са забранени. Досега на 

Иберийския полуостров са сключе-

ни около 20 000 гей брака.

Бразилският нападател Ад-

риано заряза красавицата 

Луана Киснер само след 

месец връзка. Причината 

най-вероятно е скандално-

то минало на манекенката. Футболис-

тът на “Коринтианс” побеснял, когато 

видял имейли на гаджето си, разме-

нени с агент на проститутки. Луана 

Киснер обсъждала евентуална цена за 

клиенти, желаещи нейната компания. 

Числата варирали от 1300 евро за два 

часа до 2000 евро за цял ден. Говори-

телят на миската отрече тя да е водила 

каквито и да било преговори с агента. 

Според нея паролата за електронната 

й поща била открадната още преди 

година, а недоброжелател имал за 

цел да я натопи. Адриано не можел 

да преглътне факта, че гаджето му е 

проститутка, и решил да я зареже. Той 

започна да излиза с 22-годишната Луа-

на през септември и дори се говореше 

за евентуален годеж, разказва “Хот 

Арина”.да навлязат плавно в работата.

Сгодени с ужас разбраха,че са брат и 
сестра

На тази сцена, която преминава в групова оргия, 

част от публиката си тръгнала възмутена
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Джони Деп 
напуска
Франция

Адриано заряза гадже, 
била проститутка

Спец по човешки ресурси е най-
красивата жена на света

Актьорът Джони Деп е 

напуснал Франция и се е 

върнал в Америка, след като 

е отказал да се сдобие с по-

стоянно жителство и да плаща данъци 

в европейската държава, съобщиха 

агенциите. Звездата от „Карибски пира-

ти” и неговата дългогодишна парт-

ньорка, френската певица и актриса 

Ванеса Паради, се бяха преместили 

в родината � през 90-те години на 

миналия век, за да предпазят децата 

си от холивудската суматоха. Сега Деп 

е взел решение да напусне Франция, 

тъй като властите са поискали от него 

да се сдобие с постоянно жителство, 

а актьорът се опасява, че това ще 

означава, че трябва да плаща данъци и 

в двете страни, което според неговите 

думи може да означава, че накрая ще 

остане без пари.

Пред в. “Гардиън” Деп споделя: 

„Всъщност наистина съм се върнал 

в Америка. Франция искаше част от 

мен. Искаха да се сдобия с постоянно 

жителство, а това променя всичко. Те 

просто искат... пари. Пък и определено 

не мога да се откажа от американското 

си жителство.”

Бразилският на-

падател Адриано 

заряза краса-

вицата Луана 

Киснер само след месец 

връзка. Причината най-

вероятно е скандалното 

минало на манекенката. 

Футболистът на “Корин-

тианс” побеснял, когато 

видял имейли на гаджето си, разменени с агент на проститутки. Луана 

Киснер обсъждала евентуална цена за клиенти, желаещи нейната компа-

ния. Числата варирали от 1300 евро за два часа до 2000 евро за цял ден. 

Говорителят на миската отрече тя да е водила каквито и да било прегово-

ри с агента. Според нея паролата за електронната й поща била открадната 

още преди година, а недоброжелател имал за цел да я натопи. Адриано не 

можел да преглътне факта, че гаджето му е проститутка, и решил да я за-

реже. Той започна да излиза с 22-годишната Луана през септември и дори 

се говореше за евентуален годеж, разказва “Хот Арина”.и не се преструват 

пред медиите. Те са тези, които са успели в професионален план. Но за 

жалост те са едва шепа хора в нашата индустрия.”

Мис Венецуела”, 21-годишната Ивиан Саркос, бе избрана за „Мис 

Свят 2011” на церемония в Лондон в неделя. Нейни подгласнички 

в 60-ото юбилейно издание на най-престижния конкурс за кра-

сота в света са представителките на Филипините и Пуерто Рико, 

които останаха съответно на второ и на трето място.

Новата „Мис Свят” е дипломиран специалист по човешки ресурси и работи в 

компания в областта на радиото и телевизията. Победата на дългокосата брю-

нетка с кехлибарени очи може да се смята за очаквана, тъй като тя бе фаворит 

на британските букмейкъри. 

Лондон е градът, където през 1951 г. се провежда за първи път подобна цере-

мония под името „Конкурс бикини”. Според организаторите представлението в 

неделя, което се състоя в изложбен център, е било наблюдавано по телевизи-

ята от около един милиард зрители в 150 държави. Титлата „Мис Свят 2011” си 

оспорваха рекордните 122 участнички.

Имитатор на Лили 
Ивановаиска да е 
гангстер

Стефан Илчев, който повечето познават като имитатора на Лили Ивано-

ва, е решил да замени имиджа си на блудкав баладичен изпълнител и 

да се превърне в „лошо момче”.

Илчев бе познат в публичното пространство с различните си тв изяви, 

при които не пропускаше да изпее някоя песен на Примата. Той така преправяше 

гласа си, че звучеше много близко до нейния. Преди време Стефан записа някол-

ко балади, които обаче не се въртяха много в радио- и тв ефира. Той направи и 

общо парче със своята колежка и близка приятелка, попфолк певицата Емилия, 

което успя да привлече предимно феновете на попфолка, не толкова на попa.

Сега Илчев е заменил носталгичните мелодии и залага на нов имидж. Той ще 

представи новата си песен „Лошо момче” и променения си външен вид по време 

на благотворителен концерт в София този месец. Изпълнителят направил и нова 

цветна фотосесия, за да онагледи промяната си. Наблюдатели отбелязват обаче, 

че вместо на гангстер Илчев е започнал да прилича сега пък на Евгени Минчев.

Емилия отрече да 
се напива жестоко

Да, бях мъртво пияна строших 

дрегера, лъхах на алкохол 

и повръщах цяла нощ. 

После си тръгнах гола”, така 

ангелският глас на попфолка Емилия 

с ирония коментира пред “Би лайф” 

клюките по неин адрес, че е била 

пияна на участие в Пловдив, където се 

е изложила пред публиката, залитайки. 

„Изморих се да опровергавам някакви 

нелепи слухове, няма смисъл. Тъжно 

ми е, че тези неща ги четат и моите фе-

нове, които сигурно вярват. Лошо е, че 

предизвикват отрицателно отношение 

към мен, към моите колежки, за които 

се пишат същите глупости. По комента-

рите във форумите съдя, че наистина 

феновете вярват в такива драсканици. 

Медиите ни създават образ , който 

няма нищо общо с действителност-

та”, казва Емилия.  Информацията за 

нейните прояви в Пловдив бе разпрос-

транена от няколко жълти вестника. Тя 

е натъжена от факта, че рядко някой 

пише за успехите на певците. „А що се 

отнася до личния ми живот, той си е 

мой и няма как да се знаят подробнос-

ти за него. У дома нямам камера. Може 

да съм много нещастна, може да съм 

много щастлива. Това касае само мен и 

никой друг”, отсича Емилия.

Жената на Веско Маринов 
хваната в изневяра

БрСемейството на любимия певец 

на Цветан Цветанов – Веселин 

Маринов, май се разпада, твърди 

“Би лайф”. Певецът изгонил 

съпругата си, след като я хванал в изне-

вяра. Освен че ще се изнесе, Цветанка е 

започнала постъпления за изнасяне и от 

помещението, което обитава в блока им 

и ползва като фризьорски салон.

Откакто се ожени за своята избраница, слуховете около двамата не спират 

да ги разделят и събират. Няколко жълти издания набедиха съпругата 

на певеца, че изневерява с богат турски бизнесмен, а други решиха, че 

семейството е решило да създава поколение.

Скоро на Маринов му предстои юбилеен концерт -  30 години на сцената, 

но събитията от последните дни може да помрачат празника.
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Роналдо се
жени за Ирина

Кристиано Роналдо ще се жени за сексапилния руски модел 

Ирина Шейк на 12 юли 2012 г. Неприятна новина за люби-

телките на какаовия тен и плочките по корема долетя от 

родината на мегазвездата Португалия. Според информация 

в местната преса 26-годишният голмайстор на „Реал” (Мадрид) ще се 

ожени след европейското първенство в Полша и Украйна през 2012 г. 

Тя живее в Ню Йорк. Двамата с Кристиано имат връзка вече повече 

от година. Наскоро Ирина е била заснета от папараци пред бутик на 

известната дизайнерка Вера Уан. Неин специалитет са сватбените 

рокли. Ослепителната рускиня се оправдала, че помагала на прия-

телка да си подбере тоалет за бракосъчетание. Преди Ирина Роналдо 

навъртя доста гаджета, с които се задържаше за кратко.

„Мис Силикон” се 
съблече за рапър

Мис Силикон – Лили Иванова, 

разсъблече каквото можа за ви-

деоклипа на рапъра Ай Ес Пи, раз-

кри “Хот Арина”. Любопитно е, че 

макар и друг път да е показвала прелести, едва 

сега Лили се появява в музикален клип голичка. 

Парчето “Влюбен” иначе не блести с нищо 

особено. Авторите му вероятно са осъзнавали 

това и са решили, ако не с музика, да спечелят 

феновете с гола плът. Клипът е с участието 

още на Лейди Би и Алекс Пи и е, меко казано, 

скандален, защото изобилства от полуголи 

мадами и секси танци. Самата Лили Иванова 

доста се е развихрила по време на снимките, 

защото останала само по силикон и шапка.бъде 

на снимките в Аляска”, разкрил продуцентът на 

За пръв път актрисата Аня 

Пенчева разказва за раздя-

лата си със Сашо Диков. Тя 

твърди, че край на брака им 

е сложила работата и любовта на 

Сашо към телевизията, а не трети 

човек. „Ние със Сашо се разделих-

ме с любов, защото причината не 

беше трети човек, а работата. Тогава 

той беше работохолик. По онова 

време имаше само една телевизия. 

Милиони го гледаха всяка вечер и 

екранът го опияняваше. И там, както 

в спорта, той превзе всички върхове 

и престана да му бъде чак толкова 

интересно. Сега повече оценява 

времето, прекарано със семейството, 

цени празниците”, разкрива актриса-

та пред “Монитор”. Пенчева и Диков 

бяха една от най-легендарните двой-

ки преди идването на демокрацията.

Тя - актриса и топ красавица на 

театъра и киното, той - журналист, 

чието мнение и настроение по време 

на спортни състезания следеше цял 

един народ. И двамата са от Троян, 

познавали са се години преди да 

избухне любовта им. А след раздя-

лата поддържаха не просто добри 

отношения заради дъщеря им 

Петя, а искрено приятелство. Тази 

дружба остана и след като Пенчева 

създаде ново семейство с Ивайло 

Караньотов. 

Аня бе сред първите, които Диков 

потърси след взрива под колата 

му на 13 октомври пред дома на 

журналиста. Макар да са давали 

десетки интервюта през годините, 

Аня и Сашо винаги са избягвали да 

коментират брака си.

Хю Грант се 
обзаведе с 
нова приятелка

След като медиите разпрос-

траниха информацията, че 

Хю е станал татко на мом-

ченце, родено от китайска 

актриса, се разбра, че той има и нова 

приятелка. Това е германската джаз 

певица Елиза Шмид, само на 21 годи-

ни, съобщи в. „Дейли Мейл”.

По този повод вестникът е съставил 

класация на звездни двойки с големи 

разлики във възрастта. На първо 

място е Хю Хефнър, 60 години по-въз-

растен от Кристъл Харис. Втори е ки-

таристът на „Ролинг Стоунс” Рони Ууд, 

чиято разлика с Катерина Иванова е 

42 години. Трети е Рупърт Мърдок, 37 

години по-възрастен от Уенди Дън.

МИТЬО ПИЩОВА УКРАСИ ВАФЛА 
„ЖАКУЗИ”
Новият десертен хит 

“Жакузи с ман’кенки” бе 

промотиран в социалната 

мрежа Facebook от фенове 

на вечния кандидат за кмет Митьо 

Пищова. На проектоопаковката грее 

ликът на Пищова плюс момичета по 

бански и, разбира се, прословутото 

джакузи. Шегата била измислена от 

фен на шоумена. Съставът на вафлата 

е сладък - мед, мляко и тирамису. Това 

все пак според думите на колоритния 

бизнесмен е най-

посещаваното 

от него място, а 

манекенките са 

задължителен ан-

тураж за Пищова.

И тази година 

Митьо остана 

верен на себе си 

и не се отказа лесно от кметския стол 

на старата столица Велико Търново. 

На изборите той се яви като кандидат 

на партия “Движение експерти за 

регионите”, като получи рекордните 

0,24% гласове. Спецове изчислиха, 

че при такъв забележителен резултат 

около 90 души са пуснали бюлетина 

за фена на пиенето и голите жени.

АНЯ ПЕНЧЕВА: ТЕЛЕВИЗИЯТА 
НИ РАЗВЕДЕ СЪС САШО

Свежото агнешко за Хю
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АСДИС РАН БЕ ОЦЕНЕНА 
КАТО СВЕТОВНА 
КРАСАВИЦА

Съпругата на бившия футболист на ЦСКА Гардар 

Гунлаугсон - Асдис Ран, бе включена в категория-

та „Световна красавица” на френско-канадското 

списание „Сумам”. Красивата блондинка, която 

наскоро отвори своя магазин „Айс Куин” в „Сити център 

София”, ще се появи в новия брой на най-популярното 

мъжко издание в Канада. Асдис дава интересно интервю, 

в което разказва повече са себе си, а авторите я окачест-

вяват като „момиче, обичащо да бъде в челните редици”. 

От друго конкурентно издание – FHM, обявиха, че също 

са направили фотосесия на Ран и тя ще е в следващия им 

новогодишен брой.направила нарочно, просто побързала 

да пусне песента на своя приятелка.
Факт е, че парчето отдавна изтече в интернет простран-

ството, а Анелия направи премиера на новата си песен 
едва сега пред публика в пловдивска дискотека.

Станал ли е 
Джъстин татко 
или не?

КАМЕРУНСКИ НАЦИОНАЛ 
ОПУСТОШИ АПАРТАМЕНТ

Kамерунският национал Мохамаду Идрису хвърли в шок и 

ужас наемодател. Нападателят на „Айнтрахт” (Франкфурт) 

опустоши луксозен апартамент в Дюселдорф. Тъмноко-

жият футболист направил на сол няколко ценни картини, 

кожен килим и ръчно изработени мебели. „Г-н Идрису се изнесе и 

остави след себе си бойно поле. Развалил е всичко, което може да 

се развали. Вложих над 6500 евро за ремонт”, обясни ужасеният 

Петер Р. пред в. „Билд”. Наемодателят съди футболиста за рушене на 

имущество.

Младият поп идол Джъс-
тин Бийбър се сдоби с 
петно върху репутаци-
ята си, след като 20-го-

дишно момиче заяви, че е родила 
и бащата на детето е именно той. 
Младата майка настоя 17-годишният 
Джъстин да се погрижи „адекватно” 
за детето си и го подкани да напра-
ви тест за бащинство. Тя разказа, 
че е почитателка на изпълнителя 
и се срещнала с него зад сцената 
след концерт в Лос Анджелис през 
октомври миналата година.
„Веднага след като се видяхме, 
почувствахме взаимно привличане. 
Започнахме да се целуваме и скоро 
Джъстин предложи да отидем на по-
уединено място, където можем да 
останем сами”, разказала девойката. 
Говорител на Бийбър отхвърли тази 
информация и изрази съжаление, 
че някои разпространява такива 
клеветнически твърдения, пише в. 
“Билд”.

Мадона 
щампова името 
си на обувки, 
чанти, парфюми

Догодина Мадона ще лансира 

нова модна линия за жени на 

възраст между 27 и 50 години, 

съобщават агенциите. Колек-

цията на Кралицата на поп музиката ще 

се нарича “Тruth or Dare by Madonna” 

на името на популярна игра и доку-

ментален филм за нея. Първоначално 

под тази марка ще се продават обувки, 

чанти, аксесоари и парфюми.

„През последните години много хора 

ме насърчаваха да лансирам собствена 

марка и ето най-после дойде време да 

го направя”, коментира звездата. Спо-

ред партниращата й нюйоркска фирма 

„Айконикс” новата линия ще изразява 

„двойното лице на Мадона - от една 

страна - на влиятелна модна икона, а от 

друга - символ на женската красота”.

Цар Киро, заради когото едва не избухна гражданска война в Ка-
туница, участвал в групова оргия със снахите си, която при това 
и заснел на видео, твърди полицията. Униформените трескаво 
издирват записите, съобщава в. “Монитор”. МВР се раздвижи-

ло след изказване на местен жител от Катуница и бивш работник на Цар 
Киро, че виждал с очите си как главата на фамилията се впускал в “секс 
игрички” със снахите си. Тайните записи били и причината Рашкови да на-
обикалят всеки ден имотите си в селото, предположил мъжът. Според него 
роднините на Цар Киро искали да изнесат от предвидените за събаряне 
палати уличаващите CD-та.

УИЛЯМ И КЕЙТ ЩЕ 
ИМАТ НОВ ДОМ
Принц Уилям и съпругата му 

Катрин са избрали за своя 

постоянна резиденция в 

Лондон двореца Кенсингтън, 

съобщи прессекретариатът на двойка-

та. Уилям и херцогинята на Кеймбридж, 

които живеят постоянно в Уелс, ще на-

правят двореца Кенсингтън своя посто-

янна лондонска резиденция от средата 

на 2013 г. Ще има основен ремонт на 

апартамента, който сега се използва за 

изложби и офиси, за да стане той подхо-

дящ дом за младоженците. Планът бил 

одобрен от кралица Елизабет.

Апартаментът доскоро е бил обита-

ван от сестрата на кралица Елизабет, 

принцеса Маргарет, която е живяла там 

от 60-те години до 2002 г. Дворецът Кен-

сингтън беше резиденция и на майката 

на Уилям, покойната принцеса Даяна, и 

принцът е живял там като дете с брат си 

Хари. Сега Уилям живее със съпругата 

си в къща под наем в Ангълси, Северен 

Уелс, където работи като пилот на спа-

сителен хеликоптер от ВВС.

ЦАР КИРО 
СНИМАЛ ПОРНО 
СЪС СНАХИТЕ СИ

Бъдещият дом на младите

…и разрушеното жилище
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Тайната на марсианските 
“стъклени червеи”
Те са живи организми, природни образувания или резултат от 
съзнателната дейност на мислещи същества – ще разберем, когато 
НАСА реши

Н а 11 август 1999 

г. американската 

безпилотна стан-

ция „Марс Глобал” 

предава невероятни 

снимки на Земята, 

които не са публикувани веднага, 

а впоследствие са и засекретени. В 

областта на равнините Ацедалия са 

открити обекти, които експертите 

наричат Страната на тунелите, или 

Стъклените червеи.

На уебсайтове на независими из-

следователи на Марс те се появяват 

още и под имената стъклени тунели, 

стъклени тръби или стъклени червеи. 

Всяка от гледните точки има смисъл 

в съответствие с представата  на 

авторите за произхода на предметите. 

Първите две съответстват на предпо-

ложението, че са кухи отвътре (или 

са били кухи при образуването им) 

и имат изкуствен произход.

Терминът „стъклен червей“ отразя-

ва идеята за биогенния им характер. 

И трите имена заедно пък означават, 

че находките са резултат от живот 

на Марс сега или в някакво далечно 

минало. Думата стъкло се отнася до 

предполагаемия им състав, тъй като 

понякога те отразяват лъчите на 

слънцето.

В някои панорамни изображения 

на Ацедалия е видима система на 

големи открити пукнатини, форми-

ращи сложен (порест) комплекс. 

Във всички тези пукнатини тръбо-

образните обекти, или червеи, имат  

„ребра“, които са перпендикулярни 

на надлъжната им ос. Техният размер 

в диаметър (в съответствие с мащаба 

на изображението) е 50 м и повече. 

Намират се в по-малки пукнатини, 

които при преглед на снимката не се 

виждат. Трябва да се има предвид, 

че на някои места, понякога с голяма 

дължина, пукнатините могат да са 

запълнени с пясъци. На изображения 

с висока резолюция тези участъци се 

виждат добре.

ХИПОТЕЗИТЕ
Изследователите на Марс разглеждат 
четири възможни варианта за произхода на 
феномена.

Природата 

Д-р Дейвид Пери от Отдела за изследване на Земята и Космоса в НАСА в Jet 

Propulsion Laboratory, казва, че това не е нищо друго освен вятърни дюни. Вяр-

но е, че той е видял само една снимка с лошо качество и е вероятно на нея да са 

изобразени и пясъчните дюни. Астрономът Фил Плейт пък смята, че „тръбите“ 

не са изпъкнали, а вдлъбнати.

Инженер Рон Никс от компанията “Геотекнолоджикъл Теракон” разглежда въз-

можността за образуване на тръбна конструкция с подобни размери  в резултат 

на изливане на лава. В този случай обаче възникват повече въпроси, отколкото 

отговори. Защо тези образувания от лава не са запълнили първо дъното на пук-

натината? Защо  имат толкова характерни „ребра“ и защо тези „ребра“ се състоят 

от други материали (по-светли, с блясък на стъкло) от самите обекти?

Екзотичните хипотези

са на базата на предположението, че червеите са продукти от някаква жизне-

на дейност на планетата в миналото или днес. Доказано е, че на Марс са същест-

вували морета  и океани. Това всъщност би било и доказателство за съществу-

ването на живот. И ако има живот, вече може да се говори за цивилизация, може 

би дори по-древна от тази  на Земята. Кой сега ще каже, че това е невъзможно? 

Ето защо следните две хипотези изглеждат доста стабилни.

Техногенен вариант

Обектите са  резултат от антропогенна дейност на  жители на Марс. Целта на 

тези структури е да се създаде система за водоснабдяване на домовете им и 

евентуално промишлени комплекси. Много ентусиасти смятат, че на снимките 

са останки от древни марсиански съоръжения.

Биогенен вариант

Произходът на тези тръби е свързан с дейността на гигантски организми като 

червеите. Тази гледна точка през 2001 г. за първи път е предложена от извест-

ния американски писател Артър Кларк.

Засега това е всичко, което може да се разкаже за тези странни находки на 

Марс. А когато след много години НАСА разсекрети цялата документация, веро-

ятно ще се разбере за какво става дума. Стига да сме живи, за да го узнаем.

За съжаление снимките от станцията “Марс 
Глобал” са засекретени и засега обществеността 
разполага само с тези почти любителски копия 
от тях
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