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Преди два месеца ви разказах за новата, изненад-

ваща, политика на сегашната администрация да спре 

депортирането на нелегални имигранти без крими-

нално минало. Според  вътрешен документ на USCIS, 

станал известен като „The Morton’s Memo”, фокусът на 

служителите трябва да е само върху убийци, изнасилва-

чи, наркодилъри и други престъпни елементи. Хората, 

които само са нарушили имиграционния си статут, не 

би трябвало да бъдат екстрадирани обратно в родината 

си.

Тогава BG VOICE се свърза с конгресмени, адвокати 

и други специалисти, за да ни обяснят как точно ще 

действа новата разпоредба. Искахме да бъдем мак-

симално полезни и ясни. Но явно повечето от служи-

телите на USCIS не четат нашия вестник, а и техните 

вътрешни документи. Според New York Times има сери-

озни пропуски в прилагането на тази нова политика. На 

много места служителите въобще не знаят за това и как 

да го приложат.

Жертва на това незнание е и едно българско семей-

ство в Ню Джърси. Мая и Атанас са успешни архитекти 

и след  20 години борба с имиграционната система се 

оказват разделени. Той заедно със сина им, който е 

израснал тук, е в частен затвор за нелегални. Тя – засега 

навън. Тяхната история е един от хилядите примери 

за произволното и нелогично прилагане на закона от 

имиграционните служители. Темата следим на страници 

12-13.

Междувременно стана ясно, че България е първенец 

сред страните от ЕС, които изпращат свои студенти в 

САЩ (на страница 4). Над 35 000 сънародници пък са 

участвали тази година в лотарията за зелена карта – по-

вече от когато и да било преди (още на страница 10). 

В опит да ви бъдем полезни в този брой разясняваме 

и как точно може да получавате американска пен-

сия, ако със зелена карта се приберете да живеете в 

България. Нашият финансов експерт Невена Георгиева 

обяснява на страница 20.

И още една тема с продължение. 17-годишният бъл-

гарин, шампион по борба в Атланта, продължава да изу-

мява всички с бързото си възстановяване.  В понедел-

ник лекарите му направиха нова, последна операция. 

Интервенцията е специално измислена за него като 

спортист и от нейните резултати зависи дали ще бъде 

прилагана и на други спортисти. Това, което е по-впе-

чатляващо в тази история обаче, е не физическата сила 

на Цецо. Само седмици след инцидента, при който едва 

не загина, той вече тренира (!) за следващата си титла. И 

планира да се състезава на щатското първенство през 

февруари. Казва ми: „Българите сме корави.” Сигурно е 

прав, толкова неща сме преживели. Неговата история 

може да намерите на страница 8.

Божидар Божков продължава с неговите Китайски 

записки. Днес разказва защо там никой не помага на 

пострадал на пътя и как китайците си хващат гаджета. 

И още – как така 3 милиона работни места се връщат от 

Китай обратно в САЩ. За тази тенденция и още азиатски 

истории не пропускайте репортажа му на страница 22.

И накрая, но не последно място – сексапилната Соня 

Васи като майка и моден дизайнер. Единствено пред 

BG VOICE тя разказва за новото си амплоа. Дали се е 

кротнала, или да очакваме нови провокации от нея ще 

разберете на страница 54.

И да не забравя да ви поканя да посрещнем 2012 г. 

заедно. BG VOICE ще бъде домакин на две страхотни 

партита в новогодишната нощ – в Чикаго и Ню Йорк. 

Повече подробности може да научите съответно на 

страници 15 и 26.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Американската 
мечта и 
българската сила

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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България седма в ЕС по брой студенти в САЩ
Китай изпраща най-много младежи да учат в Америка, следвана от Индия и Южна Корея

България се нарежда на 44-то място 

по брой на чуждестранни студенти 

в САЩ за академичната 2010–2011 

г. според годишния доклад на 

американския Институт за между-

народно образование, цитиран от 

novinite.com. От текста става ясно, че българските 

студенти в Щатите са намалели с цели 21.6% – от 

2495 души през 2009-2010 г. на 1957 през 2010-

2011 г.

Данните сочат, че България изпраща в САЩ 

приблизително еднакъв брой студенти със страни 

като Израел, Египет, Ар-

жентина, Йордания, Кувейт, 

Чили, Еквадор, Тринидад и 

Тобаго, Полша, Румъния, Ка-

захстан, Гърция и Холандия. 

Въпреки спада сред 27-те 

страни - членки на ЕС, пред 

България по брой студенти 

в САЩ са само Германия, 

Великобритания, Франция, 

Италия, Испания и Швеция. 

Освен това страната ни все 

още е първа сред страните в Източна Европа с 

изключение на Русия и Турция, като изпреварва 

дори държави с далеч по-голямо население като 

Полша, Румъния и Украйна, чийто брой на студен-

тите в САЩ също отбелязва спад от по 10-15%.

Напливът на учещи от Китай е причина за уве-

личението с 4.7% на годишна основа на чуждес-

транните студенти в университетите в САЩ, които 

достигнаха рекорден брой, сочи още докладът. 

Броят на чуждестранните учещи в американските 

ВУЗ-ове е достигнал рекордните 723 277 души 

през академичната 2010-2011 г., от 690 923 мина-

лата академична година.

„Растежът през изминалата година се дължи 

главно на все по-големия брой студенти от Китай, 

се казва в доклада. Китайските студенти са се уве-

личили с 22% като цяло и с 43% на ниво последен 

курс на обучение.“ Повечето чужденци плащат 

образованието си в САЩ с пари на семейството 

си. За миналата учебна година те са внесли около 

20 млрд. долара в американската икономика.

От петте страни, най-го-

леми източници на учещи в 

САЩ, четири са в Азия. На 

второ място е Индия, въпре-

ки че броят на младежите от 

там е намалял с 1% спрямо 

миналата година. Трета е 

Южна Корея, чиито колежани 

са се увеличили с 2%, след-

вана от Канада с намаление 

на броя с 2%. На пето място 

е Тайван, който също бележи 

намаление на бройката със 7%. На шесто място 

е Саудитска Арабия, при която има увеличение 

от 44%, а Япония е на седмо място с понижение с 

14%. Виетнам е на осмо място с увеличение с 14%. 

В топ 10 попадат още Мексико и Турция.

Докато броят на студентите от Индия, живеещи 

в САЩ, е останал непроменен, американските им 

връстници, избрали да се обучават в Индия, са с 

цели 44,4% повече.

Водят се 

разго-

вори с 

министъра на 

образованието, 

младежта и 

науката Сергей 

Игнатов за 

увеличаване на 

възможностите 

за образо-

вание на български студенти в САЩ. Това стана ясно 

този вторник на среща между американския посланик 

в София Джеймс Уорлик и студенти и преподаватели, 

която се проведе в Тракийския университет - Стара 

Загора, информира БТА. Посланик Уорлик коментира 

наличието на малки колежи в България с годишни такси 

от порядъка на 500 до 5000 лева. За сравнение - в аме-

риканския университет „Харвард” те възлизат на 50 000 

долара. Дипломите от тези колежи дават възможност за 

продължаване на обучението в САЩ.

Той каза, че студентите, които се насочват към стаж 

в САЩ, тази година са наброявали 6500 души, а надеж-

дите му са през следващата година те да се увеличат. В 

рамките на визитата си в Старозагорско Негово превъз-

ходителство посети ферма край село Бъдеще, в която 

се отглеждат 50 крави. Там той опита произведеното в 

нея кисело мляко. За продукцията си собственикът на 

фермата ползва съветите на специалисти от Консулта-

тивния център за млечно животновъдство на Тракий-

ския университет. Центърът е създаден в рамките на 

партньорството със САЩ.
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Хакнаха сайта на посолството ни
Мисията ни във Вашингтон разбра от BG VOICE

Сайтът на посолството 

ни в САЩ бе нападнат 

в събота от „алжирски 

хакери”, разбра BG VOICE 

в 19:40 ч. източно време. 

От представителството 

ни във Вашингтон разбраха за атаката 

от нас и обещаха, че веднага ще се 

заемат със случая.

На заглавната страница в събота се 

появяваше бял череп на черен фон, а 

под него със зелени букви бе написано: 

ЛЮБОМИРА КРИВУЛЕВА
lubomira@bg-voice.com

„Алжирски хакери”. Сайтът ви е хакнат 

от Mr. NoRvI. Страницата ви си има нов 

собственик. Нямате никаква защита. 

Спокойно администраторе! Нищо 

не е изтрито... На това ли му викате 

защита???.... Успокой се администра-

торе! Нищо не можеш да направиш, в 

момента!”

Под този цитат с чувство за хумор бе 

отбелязано, че хакването е извършено 

от професионалисти, а „номерът да не 

се изпробва вкъщи”.

BG VOICE установи, че е хакната само 

главната страница на сайта, като въ-

трешните препратки функционират, ако 

бъдат зададени като отделни линкове 

Гола блогърка шокира Египет

Скандал, породен от 

гола блогърка, раз-

търси Египет, пише 

вестник „Фигаро”.  Преди 

броени дни двайсетгодиш-

ната студентка от Американ-

ския университет в Кайро 

Аля Магда ел Махади качи 

осем провокативни снимки 

в блога си в интернет. На 

тях тя позира гола, само с 

червени обувки и черни фи-

гурални чорапи. Студентката 

се определя като привърже-

ник на светската държава, 

феминистка, симпатизантка 

на либерализма, вегетарианка, индивидуалистка и истинска египтянка. Тя твър-

ди, че чрез голите снимки протестира срещу лицемерието и консервативността 

на новите управници на Египет. След свалянето на диктатора Хосни Мубарак 

Египет попадна във властта на военните, които обещаха да проведат свобод-

ни избори. Социологическите проучвания пък предричат победа на тях за 

ислямистката партия “Мюсюлмански братя”, която се гласи да превърне Египет в 

строго религиозна държава, където жените няма да имат почти никакви права.

в браузъра. Сайтовете на българските 

консулства в Чикаго, Лос Анджелис 

и Ню Йорк, както и на МВнР работят 

нормално.

2 часа след сигнала ни страницата бе 

възстановена. От посолството ни зая-

виха, че атаката е била насочена срещу 

фирмата, която хоства сайта. Хакнати 

са били сървърите й, но след успешна 

намеса на администраторите връзката е 

била възобновена.

Страницата се подържа напълно до-

броволно от служителите в мисията ни 

и е с чисто информационен характер. 

Тя не е част от онлайн системата на бъл-

гарското правителство и не съдържа 

лични данни, които да могат да бъдат 

компрометирани.
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Властите се опитват да смачкат 
„Окупирай Уолстрийт”
Полицията разтури лагера на протестиращите, съдът го възстанови

Полицията в Ню Йорк 

разтури във вторник 

палатковия лагер на 

протестиращите от 

движението „Окупи-

рай Уолстрийт”, който 

се намира в парка “Зукоти”. Според 

местни медии са арестувани около 

200 души, които оказали съпротива. 

Органите на реда действаха по заповед 

на кмета Майкъл Блумбърг. Той лично 

разпореди лагерът да бъде премахнат, 

тъй като ситуацията там била непоноси-

ма. „С времето станах все по-загрижен, 

че окупацията създава опасност за 

здравето и  сигурността на протестира-

щите и на живеещите наоколо”, заяви 

Блумбърг, цитиран от Huffingtonpost. 

Същевременно съд в Ню Йорк даде 

рамо на “Окупирай Уолстрийт”, като 

издаде предписания, според които 

протестиращите могат да се върнат 

обратно в лагера. Засега обаче кметът 

Блумбърг настоява, че мястото ще бъде 

отцепено, докато градските власти не 

уточнят смисъла на съдебното реше-

ние.

Малко след полунощ във вторник 

полицаи с каски и щитове нахлуха в 

лагера и започнаха да гонят протести-

ращите. Операцията продължи четири 

часа.

Десетки са 

арестувани
тъй като са отказали да се изнесат. 

Според полицията задържаните са 70, 

а според местни медии - около 200. 

Медиите твърдят, че сред атакуваните 

от полицията има и журналисти.

Съдебното решение указва, че вла-

стите на Ню Йорк не могат да принуж-

дават протестиращите да се подчиняват 

на действащите правила за поведе-

ние в парка. Именно тях посочи като 

мотив кметът Блумбърг, за да поиска 

полицейската акция. Той бе казал, че в 

“Зукоти” е пълно с боклук, “който трябва 

своевременно да се събере”, след 

което недоволните могат да се върнат 

обратно. Много медии спекулират, че 

действията на Блумбърг съвсем не са 

били продиктувани от екологична за-

гриженост. Би Би Си например твърди, 

че градските власти били принудени да 

закрият лагера заради “недоволството 

на местни предприемачи, чийто бизнес 

бил пострадал от окупаторите на Уол-

стрийт”.

След действията на полицията в Ню 

Йорк последваха подобни самора-

зправи и на други места. Колегите им 

от Швейцария постъпиха по аналоги-

чен начин срещу подобен протест в 

Цюрих, където бяха арестувани около 

30 човека. В понеделник и в Оукланд, 

Калифорния, беше разтурен лагер на 

протеста. В неделя вечерта от полиция-

та в Портланд 

в ареста бяха 

прибрани 50 

участници
в палатков лагер.

Междувременно от „Окупирай 

Уолстрийт” се разбунтуваха срещу 

световноизвестния изпълнител Джей 

Зи. Лидерите на движението обърнаха 

поглед към рапъра, след като той си 

позволи да пусне нова серия тениски, 

които са част от компанията му за дрехи 

Rocawear. В основата на конфликта 

бил всъщност не Джей Зи, а неговият 

продуцент, който решил да се заиграе 

със слогана на движението „Оccupy Wall 

Street” и да го сложи на тениските си 

като „Occupy All Streets”. В официално 

изявление говорителят на компанията 

Rocawear каза, че тениските са с един-

ствената цел да подкрепят движението 

на Уолстрийт, след като компанията за 

дрехи се опитва да подпомогне всеки 

опит за себеизразяване, независимо 

дали е артистичен, политически или 

социален. От “Окупирай Уолстрийт” оба-

че отвърнаха, че винаги ще се намери 

някой „кръвопиец”, който да експло-

атира каузата. И ако Джей Зи иска да ги 

подпомогне, е добре дошъл да заповя-

да на протестите.

Палатковият лагер в “Зукоти” бе из-

дигнат на 17 септември и се превърна в 

епицентър на протеста срещу монопо-

ла на банките и големите корпорации. 

Примерът му  вдъхнови и други по-

добни акции по целия свят – в Италия, 

Германия, Швеция, Великобритания, 

Австралия, Филипините и Нова Зелан-

дия. Опитите за подобна проява в Бъл-

гария обаче се оказаха хумористични. 

На призивите за протест се притекоха 

едва 20-ина човека, повечето от които 

пенсионери, симпатизиращи на БСП.

Полицията атакува лагера и прогони младежите

След акцията в парка останаха боклуци и смачкани палатки
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ДЕН СЛЕД ОПЕРАЦИЯ НА ЧЕРЕПА
„Връщам се на тепиха за нова титла”
Прегазеният BG шампион в 
Атланта продължава да изненадва 
всички с бързо възстановяване и 
планове за победи

Първа задача в трени-

ровъчния план: да ми 

зашият черепа. Втора: 

да спечеля за  трети път 

щатския шампионат по 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

борба през февруари. Така изглежда 

програмата на Цветомир Петрушев. В 

началото на септември той преживя 

тежък инцидент, който едва не коства 

живота му.

В понеделник 17-годишният бълга-

рин претърпя последната си операция 

в болница в Атланта, при която лекари-

те възстановиха част от черепа му. Те 

махнаха парчето след катастрофата, за 

да намалят напрежението над мозъка. 

Сега с помощта на няколко плочки те 

възстановиха черепа на спортиста. 

Операцията е уникална не само заради 

издръжливостта на българина, но и за-

щото за първи път лекарите ще сложат 

допълнителен 

брой плочки, за 

да са сигурни, 

че ще издържат 

по-силен натиск в 

бъдеще. Цецо има 

намерение да се 

върне на тепиха 

веднага щом 

излезе от болни-

цата. Във вторник  

той даде първото 

си интервю за 

BG VOICE след 

операцията от 

болничното легло. 

„Докторът каза, 

че ще ми сложат 8 

плочки, за да мога 

да се боря”, обяснява Цецо в отлично 

настроение. Лекарите ще наблюдават 

как се възстановява  младежът и тази 

операция ще им послужи като опит в 

бъдещето при подобни травми с други 

спортисти.

Интервенцията е продължила около 

три часа. След нея 

Цецо се събудил 

щастлив. 
„Всичко най-после свършва. Връщам 

се в борбата”, заяви категорично все 

още превързаният спортист. Цветомир 

е двукратен шампион по борба на щата 

Цецо с майка си Кристина и баща си Стефан минути след операцията в 
понеделник, при която възстановиха черепа му

Сн.: Джеймс Браверман



16-22 ноември 2011 9

Джорджия и национален първенец 

по жиу-жицу. Младежът няма загуба в 

бойния спорт, горд е баща му  Стефан. 

Той бил по-притеснен от сина си за 

операцията.

Бойният дух на младежа обаче не 

спада. Три седмици преди операцията 

е възстановил тренировките си във 

фитнеса, а в неделя дори изкачил два 

пъти Стоун Маунтин, и то с 20-килогра-

мова жилетка. „Трябва да съм силен за 

борбата. Сега възстановявам силата, а 

през януари, като ми зарасне и главата, 

започвам да се боря отново”, категори-

чен е Цецо. Младежът смята да изнена-

да всички, като се завърне на тепиха на 

щатския шампионат за големи училища 

(5A) на 18 февруари 2012 г.  „Искам да 

помогна на отбора на моето училище 

Peachtree Ridge да спечели и аз да полу-

ча трета шампионска титла.” Целта му е 

да спечели 4 поредни титли. „Никой до-

сега не го е правил в 5А училищата. Има 

много хора, които са печелили две или 

три купи, но никой четири. Аз искам да 

съм първият.”

Цецо казва, че през цялото това 

време сила му дава жаждата за победа. 

„Гладен съм за титла, да се боря, да 

победя.”

На 4 септември след  малко скарване 

с приятелката си Габриела Цветомир 

си тръгва от дома й. Минути по-късно 

тя го намира да лежи на „Уилямс Роуд”, 

близо до нейния дом в предградието 

на Атланта Норкрос. Първоначално по-

лицията съобщава, че става въпрос за 

hit&run, но два дни по-късно твърдят, че 

Цецо сам е скочил от движеща  се кола. 

„Аз  100% си спомням, че бях пред Габи 

и тръгнах пеша. Дори един приятел ми 

предложи да ме закара, но аз отказах. 

Е, след това се събудих в болницата”, 

разказва Цецо и категорично отхвърля 

възможността да се е качвал в какъв-

то и да било автомобил, от който да е 

скачал. 

“Цветомир има фрактура на таза, счу-

Простреляната конгресдама се 
възстановява бързо

Конгресдамата Габриела 

Гифърдс, която беше 

простреляна в главата 

през януари, се въз-

становява по-бързо от 

очакваното. В понеделник ABC излъчи 

първото интервю след инцидента.

Гифърдс каза, че няма да се завърне 

на работа в Конгреса, преди да бъде 

„по-добре”. Това бяха и точните й думи в отговор на въпроса дали иска да се 

върне във Вашингтон. С жестове тя се опита да намери още думи, но нейният 

съпруг – доскорошният астронавт Марк Кели, й помогна да завърши изречени-

ето: „Тя иска да се почувства по-добре.” Двамата издадоха мемоар „Gabby: A Story 

of Courage and Hope”.

За последно Гифърдс се появи на Капитъл хил лятото, когато гласува за вди-

гането на тавана на бюджетния дефицит. Този жест беше символичен, но доведе 

до спекулации за политическото й бъдеще.

Интервюто по ABC показа една решена и сигурна жена, на която обаче 

предстои дълъг път преди пълното възстановяване. Телевизията показа кадри 

и от терапията, на която Гифърдс е подложена ежедневно в опит да възстанови 

думи, спомени, жестове, движения.

При инцидента в Тъскан, Аризона, загинаха шест души, сред които 6-годишно 

момиченце, съдия и членове на екипа на Гифърдс. Други 13 бяха ранени. На въ-

прос дали е ядосана за станалото тя отговори просто: „Не, не, не. Живот, живот.”

пени ребра и челюст, както и масивни 

наранявания на главата”, обясни тогава 

треньорът му Ройс Пукет. Лекарите още 

тогава са изумени от бързото възстано-

вяване на момчето. „Когато го оперира-

ха, му даваха 1-2 седмици в кома, но той 

излезе от нея още на третия ден”, щаст-

лив е Стефан. До седмица Цецо започна 

да ходи и говори.  Според лекарите 

отличната физическа подготовка на 

българина му е помогнала за бързото 

възстановяване.

„Никога не съм предполагал, че ще 

ми се случи такова нещо. Научих голям 

урок – не трябва да приемаме нещата в 

живота за даденост”, казва Цецо. И дока-

то е още в болничното легло, вече реди 

тренировъчната си програма, с която да 

спечели третата, а след това и четвърта-

та си щатска титла по борба. „Българите 

сме корави хора, не се даваме лесно”, 

завършва Цецо.

17-годишният българин вече крои план да спечели нова шампионска титла още през февруари
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България е сред малкото страни, където 

желаещите да се сдобият със Зелена карта 

се е увеличил от миналата година насам. 

Това става ясно от доклад на Държавния 

департамент.  Общо 36,300 българи са кандидатствали 

през 2011 г., което е с 5000 души повече от миналата. 

Заедно с техните роднини – деца и съпрузи, бройката 

става 66,941. В сравнение с 2010 цифрата е с 11,000 

човека в повече. В същото време в доклада се отчита 

двукратен спад на общия брой кандидати от целия 

свят, пише в. „Уолстрийт джърнъл”. Само 8 милиона 

души са се регистрирали в определения срок за 

разиграването на 50 хиляди 

зелени карти и придобиване 

на разрешение за постоянно 

пребиваване в САЩ. За сравне-

ние през 2010 г. кандидатурите 

бяха 15 милиона.

Говорителка 

на оглавявано-

то от Хилъри 

Клинтън 

ведомство 

обясни срива в 

кандидатурите 

с изключването 

на Бангладеш 

от програмата, 

тъй като ази-

атската страна 

вече имала 

твърде много 

имигранти в 

Америка. Само 

м. г. кандида-

тите за зелени карти от Бангладеш са 

били 7,6 милиона - повече от полови-

ната от всички.

Тази година шампионки по кан-

дидатури са две африкански страни 

- Нигерия (1,36 млн.) и Гана (909 хил.). 

Трета е Украйна с 853 хиляди кандида-

ти. Печелившите ще станат известни 

през май 2012 г.

Броят на кандидатите се очаква да 

падне още повече догодина, защото 

по инициатива на сенатора демократ 

Чарлз Шумър американският Сенат реши да нало-

жи такса от 30 долара за участие в лотарията, която 

досега бе напълно безплатна. До края на 2011 г. се 

очаква промяната да бъде приета и от Камарата на 

представителите

Семейство BG сводници 
задържано в Италия

Шестима български граждани бяха арестувани във 

Венеция за подтикване към проституция на техни 

сънароднички. До задържането на българите, които 

са роднини помежду си, се стигна, след като шест от 

жените се разбунтували и се оплакали в полицията от понесеното 

насилие. Те били принуждавани от фамилната банда да не ползват 

презервативи с клиентите си, тъй като в тези случаи тарифата била 

двойно по-висока. Полицията разпространи и снимки на задържа-

ните. 

Първото оплакване пред властите срещу бандата направили две 

от момичетата, които били многократно бити от нея. Те проституи-

рали на улица „Фратели Бандиера” във Венеция, известна като зона 

на платената любов. Според признанията на момичетата последни-

ят епизод на насилие датира от вторник, когато двама от бандата на-

били с прът едно от тях, тъй като не било в състояние да привлече 

повече от двама клиенти. След това взели намиращите се у него 100 

евро. После набили и друго момиче, заради липса на клиенти.

След като двете се обърнали към полицията, станало ясно, че в 

центъра на Местре, до Венеция, имало апартамент „лагер”, в който 

живеели други 10 момичета, принуждавани да проституират. 

Четири от тях също се разбунтували срещу бандата и на свой ред 

направили оплакване пред властите.

Още повече българи се надяват на Зелена карта
Държавният департамент обаче отчита спад сред кандидатите от целия свят
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Българско семейство 
разделено заради депортация
Въпреки новата политика на Белия дом властите отказват да пуснат 
от ареста успешен BG архитект и неговия син

Когато в края на август 

по новините казват, че 

администрацията на 

Барак Обама въвеж-

да нова политика за 

депортациите, според 

която приоритет ще са престъпници, 

семейството на Атанас Енчев си отдъх-

ва. За 20 години в САЩ те са в постоян-

на битка за статут след десетки грешки 

и необосновани решения за отказ от 

имиграционните власти. Няколко сед-

мици по-късно обаче надеждите им са 

попарени, след като на 5 октомври аг-

енти на ICE чукат на вратата им и Атанас 

е отведен в ареста заедно със сина си 

Енислав. Съпругата му Мая не е у дома и 

така избягва ареста.

„Ени ми се обади за една минута и 

ми каза, че някакви хора дошли и им 

казали, че трябва да дойдат с тях да се 

регистрират. Когато затворих телефо-

на, веднага разбрах, че всъщност са ги 

арестували, разказва Мая. Аз бях шоки-

рана, не знаех какво да правя. Трябваха 

ми няколко дни да осъзная какво се 

случва, че те са затворени.” Шокът е още 

по-голям, защото нищо не подсказва 

този развой на събитието. Семейството 

не получава по пощата писмо, което да 

им каже, че са в активна процедура по 

депортация и имат определен срок да 

напуснат страната, каквато е обичайна-

та практика.

Повече от седмица Мая 

няма връзка с 

детето и съпруга 

си
 И до ден днешен не ги е виждала, 

защото се опасява, че отиде ли в ареста, 

също ще бъде задържана.

Атанас и Мая са успешни архитекти. 

Той идва в САЩ с J-1 виза през 1992 г. 

със стипендия Humphrey за градско 

планиране в Rutgers University. Малко 

след него като придружители пристигат 

Мая и Енислав. След като специализа-

цията преминава, семейството получа-

ва интересни предложения за работа и 

решава да остане в страната. Властите 

обаче отказват всеки техен опит, защото 

като специализант с J-1 виза той трябва 

да се върне поне за 2 години в Бълга-

рия. Нашата страна обаче се отказва 

от това изискване и техните адвокати 

подават за т.нар. waiver, който е бил 

отхвърлен. „Нямаше никаква ясна при-

чина за този отказ на имиграционните 

власти”, казва адвокатът им Ерик Марк. 

Следват дълги години на нови молби, 

обжалвания на всевъзможни нива, 

съдилища и инстанции, докато през 

август 2011 г. всички опции изглеждат 

изчерпани. Тогава идва и новината за 

т.нар Morton Memo (за което писахме в 

BG VOICE в началото на септември) от 

шефа на U.S. Immigration and Customs 

Enforcement (USCIS) Джон Мортън. 

Според този документ властите спират 

депортирането на нелегални имигранти 

без криминално досие и такива, които 

биха се квалифицирали по проектоза-

кона The DREAM Act (който дава път към 

зелена карта на деца, които са доведе-

ни в страната много малки и са завър-

шили колеж тук). Такъв е и случаят със 

сина на Атанас и Мая – Енислав. Той 

идва в САЩ едва на 2 годинки и не по-

знава живота другаде. Неговата сестра 

и дъщеря на Атанас и Мая пък живее 

тук със зелена карта.

Документът явно не впечатлява 

имиграционните власти в Ню Джърси и 

те се появяват на вратата на семейство 

Енчеви и отвеждат Атанас и Енислав в 

частния затвор за 

нелегални
 Newark’s Delaney Hall в Есекс Каунти. 

Фирмата, която управлява ареста, 

„Community Education Centers” полу-

чава 50 милиона долара на година за 

450-те задържани там. Още около 800 

нелегални са задържани в съседния 

общински затвор.

През август администрацията на 

Есекс Каунти попадна под светлините 

на прожекторите заради решението им 

да подпишат договор с частната компа-

ния. Според местните медии фирмата е 

близка до губернатора на Ню Джърси – 

републиканеца Крис Кристи. 

Много от задържаните в Delaney Hall 

няма да получат правото на лично явя-

ване в съда. Това ще става чрез телекон-

ферентен разговор. Според властите 

така се пестят пари, но според много 

адвокати този вид показания намаля-

ват шанса за благоприятно решение в 

полза на имигранта.

„Казват, че условията са приемливи 

– не е точно като затвор. Има книги за 

четене, телевизор, но храната е ужасна. 

Имат някакъв достъп до имейл, но ста-

ва много бавно. А пред телефоните има 

огромни опашки и комуникацията с тях 

е много трудна”, разказва Мая.

От както са в Америка, Атанас и Мая 

работят по професията си и са спе-

челили уважението на архитектската 

гилдия в региона. Двамата завършват 

различни курсове и университетски 

степени по тяхната специалност. Сред 

проектите, над които са работили, са 

много държавни и частни училища и 

през всичките тези години изпълняват 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Мая повече от месец не е виждала сина си Ени и съпруга Наско
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и договори с различни държавни аген-

ции и институции. „Това дело ме грабва 

не просто като адвокат, а като амери-

кански гражданин. Това ли са наистина 

хората, които искаме да депортираме? 

Те ли тези, върху които трябва да са 

съсредоточени усилията и малкият 

бюджет на ICE”, риторично пита техният 

защитник Ерик Марк. След всички 

опити да поиска ново преразглеждане 

на случая и използването на новите 

разпоредби на шефа на USCIS Джон 

Мортън адвокат Холт смята, че 

случаят е стигнал 

до задънена 

улица.
 „Докато не се намери нов начин”, оп-

тимистичен е все пак той. В търсене на 

този начин Холт се свързва с офисите 

на двама сенатори и един конгресмен. 

Според Холт те са писали на ICE, но и 

политиците са получили неблагоскло-

нен отговор.

 BG VOICE изпрати данни за случая на 

конгресмена Луиз Гутиерез (Илинойс), 

който е един от най-видните привър-

женици на имиграционната реформа 

и през лятото ни обясни в детайли как 

работи The Morton Memo.

Междувременно стотици хора, 

предимно американци, са подписали 

онлайн петицията за освобождаването 

на Атанас и сина му. Над 6000 долара са 

събрани от дарения в специален фонд 

за тяхната юридическа защита. Ако вие 

искате да ги подкрепите, може да го 

направите на http://www.change.org/

petitions/tell-ice-stop-the-deportation-

of-atanas-entchev-and-family. Линк ще 

сложим и на нашия сайт www.BG-VOICE.

com. 

Сега адвокатът на Енчеви се опитва 

да поиска задържане на депортацията 

(stay), но властите отказват да приемат 

пакета с документи с мотива, че Атанас 

и Енислав нямат валидни паспорти. За 

да си извадят нови, трябва да отидат 

лично до консулството в Ню Йорк. 

Друг вариант е да си вземат временен 

документ за пътуване. Адвокатът им 

обаче се притеснява, че това може да е 

нож с две остриета и ако предоставят 

паспортите, те веднага ще бъдат качени 

на първия самолет до България. 

BG VOICE ще продължи да следи слу-

чая и да използва ресурсите, контакти-

те и влиянието си за неговото положи-

телно разрешаване.

NYT Times: Новата политика за депортации е 
непостоянна

В своя публикация авторитетният New York Times коментира, че прилага-

нето на новата политика за депортация, която поставя фокуса върху 

престъпници, не се изпълнява по еднакъв начин от всички служи-

тели на ICE. Вестникът цитира данни от 252 случая, събрани от 

American Immigration Lawyers Association и American Immigration Council, 

които показват, че на много места имиграционните власти продължават 

със старата традиция и не прилагат новия меморандум на Джон Мортън. 

През август администрацията обяви, че спира депортирането на нелегал-

ни имигранти без криминално досие, а около 300 000 дела за процедура 

за премахване ще бъдат преразгледани.

„Това е типичен пример, в който шефовете казват едно, а подчинените 

вършат съвсем друго”, казва Грегъри Чен от асоциацията на адвокатите. 

Според техния доклад повечето от имиграционните офицери не са минали 

тренинг за прилагане на новата политика. 

Шефът на USCIS Джон Мортън също признава това. „Като всяка голяма промяна 

в такава процедура и това е работа в прогрес. Аз лично водя много от тренинг класо-

вете, защото вярвам в тази нова политика”, казва той пред вестника. Случаят със семейство 

Енчеви и много други в цялата страна обаче показват, че има още много да се работи, за да се получи пълно стиковане 

между думи, документи и действия.

Рекорден брой депортирани

Имиграционните власти са депортирали рекорден брой нелегални 

имигранти за фискалната 2011 г., която приключи в края на септем-

ври. Близо 400 000  души са били върнати обратно в родината си 

според данни на U.S. Immigration and Customs Enforcement (USCIS). 

Това е най-високото число в историята на агенцията. Ето защо президентът Оба-

ма си навлече гнева на различни групи, защитаващи правата на нелегалните, и 

те му лепнаха прякора Deporter-In-Chief.

Според USCIS данните показват „фокуса на администрацията да отстранява 

лица, които са в приоритетни групи”, като престъпници и такива, които заплаш-

ват националната сигурност, обяви агенцията в прессъобщение.

За фискалната 2011 г. са били върнати обратно 396 906 души без документи. 

От тях 216 698 (около 55%) са с влезли присъди за углавни или по-дребни прес-

тъпления. 35 927 от тях обаче са били заловени да карат пияни.

Сн.: Ник Оза/ Arizona Republic

Сн. Андрю Милър/The Star-Ledger 

Въпреки нетипичните за затвор условия частният арест Delaney Hall предизвика скандал заради фирмата, 
която го управлява



14

BG VOICE www.BG-VOICE.com

Меглена Кунева: Не преговарям 
с медийни терористи

КАЛИНА ВЛАЙКОВА
“24 часа”

- Г-жо Кунева, много мои приятели 

и ваши гласоподаватели ме питат 

какво ще правите оттук нататък. 

Какво да им отговоря?

- Продължавам. Естествено е да 

искам нещата да се случват по-добре 

и у нас, и в Европа. И да не гледам 

отстрани. За мен да си в политиката 

означава да даваш идеи, да измисляш 

най-краткия път за осъществяването 

на целите, да общуваш. Това правя 10 

години с видим резултат. И от целия си 

опит дотук съм разбрала, че успявам, 

когато давам познанията и усилията си 

през директните контакти с хората. За 

мен това е единственият смислен начин 

да се прави политика. Само това ме 

мотивира. Не я разбирам просто като 

власт. На тези избори аз бях алтернати-

вата. Партиите са си удобни 

една на друга. И имаха 

общата задача да изтласкат 

непартийния кандидат. Не 

е толкова трудно. Аз нямах 

апарат, а

срещу мен 

седяха 70 

млн. лв.
държавни субсидии за 

последните им две години. 

А иначе не споря - партиите 

са необходими. Ако имах 

шанс, аз щях да работя с тях 

със силата на граждански 

президент.

- Именно затова към вас 

се чуха критики, че пропи-

лявате енергията на близо 

половин милион избиратели.

- Напротив, мисля, че създадох 

гражданска енергия. Аз обикалях 

почти 9 месеца страната. Никога не съм 

се чувствала по-удовлетворена като 

политик. Всяка от десетките ми срещи 

е специална. Искам много да благодаря 

на хората, които повярваха, че може и 

така. Бих била щастлива да служа на тях 

и тяхната увереност.

- Защо излезе, че в изборната нощ 

призовавате избирателите си да не 

гласуват на втори тур?

- Ни най-малко, напротив. Но не по-

сочих никого от двамата, защото хората 

не са мои крепостни. Както видяхте, и 

г-н Калфин, и г-н Плевнелиев се бориха 

за тези избиратели. Казаха, че разпоз-

нават програмата ми. Те трябваше да ги 

спечелят, как аз механично да прехвър-

лям гласове?

- Имаше ревност в БСП, че тя ви 

подкрепи за еврокомисар, а вие не 

се отблагодарихте с подкрепа сега.

- Хората, които са гласували за мен, 

се разделиха поравно на втория тур. 

А аз съм се отблагодарила така, както 

единствено мога - с работа. БСП спече-

ли много пред Еврокомисията, когато 

правителството ме издигна като евро-

комисар. И за чест на г-н Станишев и 

останалите министри искам да кажа, че

не са искали от 

мен каквито и да е 

“услуги”
и не са се месили в работата ми.

- Призовахте журналистите да 

спасят професията си и като запла-

ха посочихте “картела на Пеевски” 

(Делян Пеевски – депутат от ДПС и 

собственик на “Уикенд”, “Монитор”, 

“Телеграф”, ТВ7 – бел. ред.). Защо?

- Ако една медия посочи за кого и 

какво работи, така че всички да знаят - 

няма проблем. Иначе се получава това, 

което в потребителското право се нари-

ча скрита реклама. Помните как обявих 

в “Шоуто на Слави”, че ще участвам в 

изборите. И хората от предаването ка-

заха, че ме подкрепят. Настана страшна 

драма. Как така?! Не се ли нарушава 

неутралността на медията?!

А когато се изсипят всички възможни 

лъжи на света срещу един човек, това 

какво е? Защо никой не реагира? Аз 

няма да се уплаша. Имам достатъчно 

стабилни психика и биография. Но не 

може да си депутат от една партия, да 

имаш огромно количество медии с 

неафиширана собственост и да правиш 

кампания задкулисно.

Става въпрос и за нелоялна кон-

куренция. Другите медии какво да 

правят?

- Мислите ли да ги съдите?

- Минавало ми е през ум. Но знаете 

ли, очевидно някой им диктува, и то 

политически. Смешното е, че издава по 

този начин собствените си страхове и 

собствената си биография.

Например публикуваната

фалшива моя 

снимка с Илия 

Павлов
когото в живота си не съм виждала. 

Въртяха я месеци наред и в ТВ7. Накрая 

жената от снимката сама се обадила и 

казала, че това не съм аз. Излезе в едно 

мъничко каренце, при това в друг вест-

ник. Ако гилдията не се интересува от 

себе си, къде отиваме? Заради отделни 

такива хора се съсипаха цели съсловия. 

Един лекар да хванат с подкуп, и това 

слага печат върху всичките. Няколко 

скандала съсипаха името на съдебната 

система. Същото става и с медиите.

На изборите се видя, че малцина 

вярват на тези медии. Те са и добър тест 

за политиците, когато избират къде да 

участват. След всичко това аз съм полу-

чавала покани от медиите в тази група, 

но с терористи не преговарям.

- Вие защо не искате касиране на 

изборите?

- Защото не съм партия. Изборният 

кодекс е изключително лицемерен. Там 

уж е записана такава възможност за 

всички кандидати. Но на практика не е 

така. И затова законът трябва да бъде 

променен - или независимият кандидат 

трябва да се зачеркне като фигура, или 

да му бъде дадена равнопоставеност. За 

съжаление след тези избори си мисля, 

че авторите на кодекса са имали задача 

и просто я изпълниха.
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BG природозащитници 
скочиха срещу Слай, 
Шварценегер и Чък Норис

Звездната US продукция 

„Непобедимите 2” с участи-

ето на Силвестър Сталоун, 

Брус Уилис, Арнолд Швар-

ценегер, Чък Норис, Джей-

сън Стейтъм и др. пре-

дизвиква вълни от възмущение сред 

природозащитниците в България, след 

като се оказа, че сцени от филма ще бъ-

дат снимани в Деветашката пещера. Тя 

е третото по значимост 

подземно местообитание 

на прилепи в Европа. Пе-

щерата е защитен обект, 

част от „Натура 2000” и 

дом на 13 вида прилепи, 

три от които са записани 

в международния червен 

списък на застрашените 

видове, се отбелязва 

в сайта на движението 

“Да опазим природата в 

България”.

Точно сега, когато 

прилепите спят зимния 

си сън, е най-неподхо-

дящото време да бъдат 

безпокоени, а присъст-

вието на много хора и 

шумът най-вероятно ще 

причинят смъртта на 

много индивиди, смята 

и Николай Симов от На-

ционалния природонау-

чен музей. Площадката за 

снимките вече се подготвя и

дърветата пред 

входа са изсечени
готов е и мост, достатъчно голям да 

мине танк, разказват експерти от музея, 

които проверили нещата на място. 

От „Ню Бояна филм”, която стои зад 

лентата, потвърдиха, че са получили 

разрешение за снимане в района на 

пещерата от екоминистерството. Щяло 

да се около самата пещера, а не вътре. 

От пресотдела на компанията обясниха, 

че реално снимките в пещера са трудни 

и никой не би ги правил, защото няма 

къде да се сложи осветление, нито пък 

звук. Затова в студиата на Бояна са 

пресъздали част от вътрешността на 

пещерата с подходящи декори. Еколо-

зите обаче твърдят, че в действителност 

нещата стоят точно обратно – снимки в 

пещерата ще се правят. 

Разрешението за снимките е изда-

дено от Регионалната инспекция по 

околната среда и водите (РИОСВ) в 

Плевен, която следи за спазването на 

Закона за биологичното разнообразие. 

В него има някои условия - да не се 

снима в тъмната част на пещерата, а 

след приключване на снимките да бъде 

изчистено пространството и всичко да 

бъде върнато в предишния му вид, при-

знава пресаташето на РИОСВ – Плевен, 

Аделина Цветанова пред БТА.

От инспекцията обясняват, че приле-

пите се размножават от 1 юни до 31 юли 

и само тогава е

забранено 

влизането в 

пещерата
По всяко друго време „тя може да 

бъде посещавана и това не им пречи”. 

Думата „посещавана” трудно може да 

бъде използвана, когато става въ-

прос за заснемане на екшън филм, но 

продуцентите дали уверението си, че 

снимките по никакъв начин няма да 

застрашат прилепите. Със сигурност 

около Деветашката пещера няма да има 

сцени с взривове, заяви пресаташето на 

регионалната инспекция.

Скандалът около „Непобедимите” 

тече от около седмица, през измина-

лите дни са подадени десетки сигнали 

към неправителствени организации 

и Центъра за изследване и защита 

на прилепите към БАН във връзка с 

проблема.

Деветашката пещера

В началото на октомври Бойко Борисов си направи фотосесия 
с Шварценегер, който тъкмо приключи някои от сцените в 
“Непобедимите”. Сега премиерът ще трябва да обясни защо държавните 
институции не са опазили пещерата от американските камери
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Докторска титла на Стоичков 
разтресе Пловдивския университет

Социологът Цветозар Томов, който 

е собственик на агенцията за про-

учвания “Скала”,  напусна с гръм и 

трясък преподавателското си място в 

Пловдивския университет. Причина за 

това стана решението на ръководство-

то да удостои с титлата доктор хонорис кауза Христо 

Стоичков. Камата се оказа поредният футболист, 

който ректората възнаграждава с почетната титла. 

Преди него званието бе връчено на Христо Бонев, 

италианската футболна звезда Карло Анчелоти, как-

то и на германеца Енгелберг Неле.

Томов доброволно се отказа от преподавател-

ската си работа и 1000 лева заплата. В писмо до 

ректора на учебното заведение доц. д-р Запрян 

Козлуджов, разпространено във „Фейсбук”, той 

обясни, че предприема това действие заради 

титлата на Стоичков. Жестът на Томов бе привет-

стван от социалната мрежа и предизвика вълна от 

коментари. Томов беше редовен преподавател в 

катедра „Критическа и приложна социология” на 

Пловдивския университет. „Няма да коментирам 

въпроса с какви постижения в сферата на науката и 

образованието

новоизлюпеният 

почетен доктор
е заслужил тази чест. Известно ми е, че присъждането 

на най-високото академично звание на хора, доказали 

се преди всичко с умението си да ритат топка, се пре-

върна в традиция за този университет”, заявява Томов.

Стоичков стана доктор хонорис кауза на церемо-

ния миналия петък.  Тя се състоя в аудитория 6 на 

Ректората, като почетният знак на висшето училище и 

грамотата на старобългарски и латински връчи лично 

ректорът Козлуджов. В официалното съобщение се 

твърдеше, че го награждават “заради приноса му за 

стартирането на проекта за спортен комплекс на ПУ 

„Паисий Хилендарски”. 

„Случаят с г-н Стоичков е връх на тази срамна 

традиция предвид факта, че става дума за впечатля-

ващо неук и необразован човек. Тъй като не искам да 

споделям подобно унижение, настоявам незабавно да 

прекратя трудовия си договор”, пише още шефът на 

агенция „Скала”. От своя страна Камата защити титлата 

си и обясни, че имал завършено образование. “Завър-

шил съм треньорска академия в Ню Йорк. Личен мой 

треньор беше Брус Арина заедно с неговия помощ-

ник Боб Брадли. Те двамата лично ме изпитаха и ми 

дадоха диплома, за която учих 3 години. Задочно съм 

завършил и ВИФ, ама какво да му обяснявам на този 

човек (Томов – бел. ред.)”, каза Стоичков пред в. “Труд”. 

По думите му от 45 души в академичния съвет на Пло-

вдивския университет 44 са гласували “за”, а един се е 

въздържал. „Аз не съм академик, никога няма да бъда 

доктор, трябва да се учи за тези неща. Аз съм учил 

там, където ми е работата. Оценили са ме на световно 

и на европейско ниво. Имал съм дарба, качества и 

съм ги развил, но това всичко е благодарение на 

моите колеги. Някога да сте чули думата “аз”. Аз съм 

щастлив и горд, че мога да помогна на Пловдивския 

университет с едно или друго”, допълни Камата.

Томов обаче твърди, че поведението му не е пер-

сонално насочено срещу Стоичков. „Това обижда 

и него, той заслужава признание в друга сфера и 

го е получил. Велик българин е, но това е нелепо, 

защото

Стоичков няма 

постижения
в сферата на науката. Самият Стоичков скоро ще 

разбере, че това звание ще му носи само подиграв-

ки. Трябва ли, ако учен направи България известна, 

да стане футболист на годината?”, риторично попита 

социологът.

Ректорът доц. д-р Козлуджов пък определи постъп-

ката на Томов за евтин PR на гърба на университета 

в полза на собствената му социологическа агенция, 

която “страда от липса на популярност”.  По думи-

те на Козлуджов, цитиран от “Стандарт”, почетното 

звание отчита заслугите на определен човек – както 

към страната, така и към университета, а Стоичков е 

свързан със създаването на специалност „Физическо 

възпитание и спорт” в Пловдивския университет.
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В България ще се работи една 
година повече за пенсия

От 2012 г. възрастта за пенсиониране в България ще бъде увеличена с 12 вмес-

то с обсъжданите досега 6 месеца. Промяната има политическата подкрепа 

на мнозинството в парламента и предстои да бъде обявена до дни, съобщи 

bTV. И мъжете, и жените от следващата година да се пенсионират с една 

година по-възрастни - след многобройни сценарии за промяна в пенсионната възраст 

засега управляващите са се концентрирали около този вариант.

Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов заяви, че за 2013 г. не е об-

съждана стъпка за увеличение на възрастта за пенсиониране. Предвижда се това да се 

случи еднократно през 2012 г. Той поясни, че дебатът в момента тече в ГЕРБ и единстве-

ното условие да бъдат вдигнати минималните пенсии е чрез прекрояване на модела. 

„Трябва да се има предвид, че възрастта за пенсиониране в България е доста по-ниска 

от повечето държави - членки 

на ЕС”, отбеляза още той.

До дни промените трябва да 

бъдат отразени в бюджета на 

държавното обществено оси-

гуряване. По предварителни 

разчети вдигането на пенси-

онната възраст ще доведе до 

незначително увеличаване на 

минималната пенсия от 136 на 

145 лева. Допълнителните раз-

ходи на бюджета ще са около 6 

милиона лева на месец.

Междувременно стана ясно, 

че служителите в държавния 

сектор в България ще полу-

чават различни заплати. Надниците им ще растат само ако си вършат добре работата, 

твърди bTV. Бонусите им ще бъдат два типа - постоянни до 25% от основната заплата 

и еднократни - за високи постижения. Ще има и допълнителни възнаграждения с цел 

привличане и задържане на служители на важни постове в администрацията. Тези клю-

чови служители могат да получават до две заплати. За всички отпада така нареченият 

клас прослужено време, който увеличава всяка година заплатата им с 1%.

ГЕРБ освобождава част 
от българите от данъчни 
декларации

Новите 

данъчни 

закони в 

България 

предвиждат част от на-

селението да не подава 

годишни декларации. 

Хората, които имат до-

ходи само по трудово 

правоотношение, ще 

бъдат освободени от 

това задължение. Това 

ще облекчи безра-

ботните, които досега 

трябваше да обявяват своите доходи, ако са останали без препитание 

през съответната година. Дължимите суми вече ще се закръгляват 

на левче в полза на данъкоплатците. Така например, ако трябва да се 

внесат 3.80 лева, хазната ще бъде попълнена с 3 лева. По този начин ще 

се преустанови практиката хората да дължат стотинки и да имат за това 

проблеми с данъчните. Новите данъчни закони вече минаха на първо 

четене през парламента. Очаква се безпроблемно да бъдат гласувани и 

на второ.

Всички финансови инструменти, които носят доход над 5 хиляди лева 

годишно, вече ще трябва да бъдат обявявани. Това затваря възмож-

ностите трудно обяснимото богатство да се отмята с печалби от борсата 

или други неясни варианти за доходи, които данъчните не могат да 

проследят.

Обсъждането на нормативните текстове минава при тотална апатия 

сред депутатите. Медиите обясняват това с липсата на генерални про-

мени в данъчната уредба. Основните ставки на данъците за фирми и за 

граждани се запазват непроменени.



изберем измежду без-

бройните предложения в 

супермаркета?

Нашите домашни 

бонбони и вафли са сред 

едни от най-предпочита-

ните десерти за партита, 

юбилеи и рождени дни. 

Сред тях най-популярни 

са бонбоните “Рафае-

ло”, “Рошер” и бонбони 

“Вишна”.

Бонбоните “Рафаело” са 

за любителите на кокос 

- съдър-

жат цяла 

лешникова 

ядка, обвита 

със смес от 

кондензи-

рано мляко, 

кокосови стърготини и 

вафлени кори. Изклю-

чително лек и вкусен 

бонбон.

„Рафаело“, „Рошер“ или „Вишна“

СТАНИСЛАВА СОТИРОВА

Бонбоните “Рошер” са за тези, които 

обичат шоколад - печена ядка, комби-

нирана с нежна бисквитено-вафлена 

маса, шоколад ,,Нутела” и гарнирана 

с едро смлян лешник. Комбинацията 

на шоколад и лешник 

придава придава богат и 

незабравим вкус.

Бонбони “Вишна” - това 

е един изключително 

стилен бонбон, подходящ 

за по-изискано парти. 

Бонбонът съдържа кок-

тейлна вишна, покрита с 

бисквитена маса, ром и 

ситно смлени орехи. 

Минивафлички - 

предлагат се в кръгла 

и правоъгълна форма 

и с няколко различни 

пълнежа:  орехов, сушени 

смокини, едро смлени 

ядки, стафиди и шоколад. 

Тези изделия са удачни 

за бърз  източник на 

въглехидрати, когато 

изпитвате глад. Енергия се осигурява и 

на мускулатурата, и на мозъка. Можете 

да ги намерите само при нас в CITY 

FRESH MARKET.

След основното ястие почти винаги 

ни се хапва нещо сладко. Но какво да 
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BG VOICE разяснява какво означава 
за вас новата разпоредба на 
Социалноосигурителната администрация

На 4 ноември т.г. посол-

ството на САЩ в София 

съобщи, че за българ-

ски граждани, които 

отговарят на условията 

да получават пенсия от 

Социалноосигурителната администра-

ция след необходимия трудов стаж (ми-

нимум 10 години), отпада изискването 

да пътуват на всеки 6 месеца до Щатите 

и да прекарват тук минимум един месец, 

за да не спира изплащането на тяхната 

пенсия. Промяната влиза в сила със 

задна дата и засяга изплащането на пен-

сии от 1 януари 2000 г. насам. Българи, 

които са подали молба за американска 

пенсия, но такава не им е била отпусната, 

или имат пропуснати плащания поради 

неспазване на изискването да пътуват 

на всеки 6 месеца до САЩ, сега могат да 

кандидатстват за изплащане на тези суми 

със задна дата.

Какво означава тази промяна за вас? 

Разбира се, сънародниците ни, полу-

чили американско гражданство, не са 

засегнати от правилото за пребиваване 

в САЩ минимум един месец на всеки 

6 месеца. Това условие бе поставено 

единствено за хората със зелени карти и 

визи. Сега те могат спокойно да кан-

дидатстват за социалноосигурителна 

издръжка в Америка, да се приберат в 

България и да си получават заслужената 

американска пенсия, без да е нужно да 

се връщат отново тук. Или пък, ако вече 

са в България, могат да се обърнат към 

посолството на Щатите в София – отдел 

„Услуги за американски граждани” (няма 

значение дали сте гражданин на САЩ 

или не) на тел. 02/937-5101 или e-мейл: 

acs_sofi a@state.gov.

За съжаление нелегалните имигранти 

са все още в неприятната позиция да 

плащат социалноосигурителни данъци и 

да нямат възможност да получават пен-

сия, освен ако имиграционният им статут 

не се промени. Както бях споменала в 

една от статиите, посветени на темата, 

ако нелегален имигрант получи легален 

статут, работил е в САЩ поне 10 години 

и си е плащал социалноосигурителните 

данъци, той може да подаде молба за 

пенсия, когато навърши 62 години, и би 

я получил, въпреки че е бил нелегален 

през годините, когато е работил. Съна-

родник в подобна позиция също има 

възможност да се възползва от новото 

правило – може да се върне в България и 

да получава пенсията си, без да се налага 

да стъпва отново в Америка до края на 

живота си.

Ако български граждани получават 

социалноосигурителна издръжка като 

съпрузи/съпруги, вдовци/вдовици, 

разведени съпрузи или деца на неаме-

рикански граждани, работили в Щатите, 

те трябва да отговарят на специално 

изискване, за да могат да получават по-

мощите си, без да е нужно да се връщат 

в САЩ на всеки 6 месеца. Те трябва да 

са живели в Америка поне 5 години и 

семейната връзка, на която са базирани 

социалноосигурителните им плащания, 

трябва да е съществувала през тези 

5 години. Например ако Петя подаде 

молба за пенсия въз основа на работната 

заплата на съпруга си Георги и неговите 

вноски към Социалноосигурителната 

администрация между 1986 и 2006 г., 

Петя трябва да докаже, че е пребивавала 

в САЩ поне 5 години и през същите 5 

години е била омъжена за Георги. Няма 

значение дали тя е била в Америка през 

двадесетте години, когато Георги е ра-

ботил и плащал социалноосигурителни 

данъци. Те може да са били женени (и 

Петя да е била в САЩ през това време) и 

след 2006 г.

Отпадналото правило за пътуване до 

Щатите на всеки 6 месеца не променя 

факта, че Америка все още няма пенси-

онно споразумение с България, което 

означава, че Социалноосигурителната 

администрация не може да изпраща пла-

щанията ви до банкова сметка в Бълга-

рия. Ще се наложи да поддържате сметка 

в американска финансова институция, 

където чековете ви ще бъдат депозирани 

автоматично всеки месец. Разбира се, 

може да използвате дебитната си карта 

към тази сметка, за да теглите парите си 

от банкомат в България. Другият начин 

за плащане, който Социалноосигурител-

ната администрация предлага, е картата 

DirectExpress®. Както вече обясних в една 

от предишните статии, може да използ-

вате тази карта като дебитна карта в 

България и така да избегнете нуждата от 

американска банкова сметка.

Не забравяйте, че ако не сте гражда-

нин на САЩ или притежател на зелена 

карта, Социалноосигурителната адми-

нистрация ще удържа 30% федерални 

данъци, базирани на 85% от пенсионния 

ви чек. Ако получавате $400 месечно и се 

приберете в България, няма да е нужно 

да се връщате до Америка на всеки 6 

месеца, но $340 от пенсията ви (85% от 

$400) ще бъдат обложени с 30% данък 

„Доход”, т.е. ще плащате $102 данък всеки 

месец. Вместо да получавате $400 в САЩ, 

ще вземате $298 ($400-$102) в България. 

Така че преценете кой вариант би бил 

по-изгоден за вашата ситуация.

Може да получавате US 
пенсията си в 
България

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
Експерт по банкови закони и лични финанси
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България отново произвежда 
автомобили

Вече е готов първият автомобил „Грейт 

Уол” от пробното производство, което 

стартира в завода на компанията “Литекс 

мотор” край Ловеч, съобщиха от там. Той е 

китайска разработка, но с някои особености, 

предвидени специално за българския модел. 

Произведената лека кола е с име Great Wall Voleex C10. По този начин започва 

тестване и синхронизиране на оборудването и поточните линии на предприяти-

ето, както и въвеждане на системата за качество на продукцията. Проверките на 

инсталациите в завода ще продължат до края на годината. Плановете на „Литекс 

моторс” са от следващата година да пуснат серийно производство. За 2012 е 

планирано и официалното откриване на завода. До момента вече има над 150 

заявки за различните модели.

България не беше произвеждала леки автомобили от средата на 90-те години 

на миналия век, когато във Варна се сглобяваха японски модели. Преди това – в 

средата на 60-те се произвеждаха легендарните “Булгар Рено”.

Делото срещу Масларова забуксува

Делото срещу Емилия Масларова, която беше 

социален министър в кабинета на Сергей 

Станишев от тройната коалиция, е на път да се 

провали. Прокуратурата обяви, че се отказва от един 

от важните си свидетели срещу Масларова, който бе 

вписан в протоколите като анонимен и той бе заличен 

от съда. Според досегашните му показания през 2008 

г. той 4 пъти носил пари в брой на Масларова като част 

от корупционна сделка. Свидетелят обясняваше какви 

лични взаимоотношения е имало между ексминистъра и различни бизнесмени. 

Обвинението не даде обяснение защо се отказва от услугите му.

Масларова е подсъдима заедно с бившия зам. социален министър Димитър 

Димитров, бившия главен секретар на министерството на социалните грижи 

Иван Пенев, бизнесмените Венцислав Драганов и Михаил Методиев и пълно-

мощника на министерството Росен Стефанов. Според прокуратурата те са прис-

воили над 11 млн. лв. при ремонт на социален дом в Стара Загора в периода от 

ноември 2007 г. до 15 май 2009 г.

Алексей Петров рекетирал МВР

Босът на „Октопод” Алексей Петров-Трактора е 

източвал базата данни на МВР в продължение на 

години, като използвал информацията за рекет. 

Това става ясно от обвинителния акт срещу Петров и 

петима негови приближени, който беше внесен в края 

на миналата седмица в съда. Според показанията на 

няколко свидетели хората на Трактора използвали 

връзките му в полицията, за да правят проучвания на 

длъжници.

От системата на МВР се вадели справки за адреса, 

семейното положение, имотите и друга важна информация за мишените. В 

документите били записани данни и за братя, сестри и дори родители на длъж-

ниците. Защитени свидетели били готови да потвърдят как биячите на Трактора 

разнасяли из фирмите му бланки на вътрешното ведомство с личните данни на 

различни хора. Засега не е насрочена все още дата на съдебния процес.

Правителството склони за 
шистовия газ, започват протести

Правителството е склонно да подпише 

договора с “Шеврон” за проучване на 

евентуалните находища на шистов газ 

в Североизточна България, съобщиха меди-

ите. Новината веднага предизвика брожения 

сред екоактивистите. Още за тази сряда се 

свика митинг пред сградата на Министерския 

съвет в София. “С изумление научаваме, че 

правителството вече е взело решение да по-

дпише договора! С нашия протест изразяваме 

загрижеността от случващото се и категорич-

ното несъгласие на българските граждани с този безотговорен акт на кабинета 

на Бойко Борисов! Нека обединим усилията си и да опазим земята си чиста”, се 

казва във възванието на еколозите.

Премиерът Борисов няколко пъти изрази различни позиции по договора за 

проучване на терените. Според анализатори обаче той още от самото начало 

е дал ясен знак, че ще пусне “Шеврон” да проучва. Това се разбирало от факта, 

че най-близкият олигарх до властта – шефът на “ЛУКойл България” Валентин 

Златев, навреме изкупи терени на мястото на предполагаемите проучвания, за 

да ги отдава на “Шеврон”.
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Социализъм с 
имперски привкус

Искам да живея в Русия 

или поне в България. 

При вас, в Източна Ев-

ропа, цари един такъв 

приятен безпорядък, 

а тук всичко е в много 

голям ред. Харесвам безпорядъка”, 

ми призна Маргарита. Тя е китайка от 

манджурската народност. Работи в ру-

ската служба на международното радио 

„Китай“ и е красива като рускиня. Но 

всъщност повече, защото притежава и 

онези екзотични черти на Изтока, които 

една обикновена рускиня само може 

да мечтае да има. Освен това е и умна. 

Знае руския като свой матерен. Разбира 

абсолютно всичко. Знае и английски. 

Едва на 27 е, а е вече омъжена. Но в 

Китай, изглежда, е така - красивите 

жени тук бързо се задомяват. Освен че 

красотата привлича, другата причина 

е, че в Китай хората нямат чак толкова 

свободно време, както в Европа. Работ-

ният ден продължава много повече, за-

щото обедната почивка е почти 3 часа. 

Това означава, че китаецът прекарва 

БОЖИДАР БОЖКОВ
bojkov@bg-voice.com

От Пекин, Китай

на работното си място почти целия ден 

и се прибира у дома за съвсем кратко, 

колкото да се наспи. Така не остава мно-

го време за социални контакти извън 

работното място. Което пък

кара китайците 

да побързат със 

сватбата
за да отметнат поне това от проблеми-

те, които имат да решават в натоваре-

ния си делник. 

Маргарита е омъжена за свой със-

тудент, което е най-често срещаният 

вариант. По време на студентския 

живот все пак има повече време за 

опознаване на партньора. Ако не са 

се оженили за състуденти, в масовия 

случай китайците са се взели с някой 

колега от работата. За никакви други 

запознанства не остава възможност. 

Макар да имат относителна свобода, 

на каквато китайците не са се радвали 

почти никога в хилядолетната исто-

рия на държавата си и за каквато по 

времето на Мао пък е било и немис-

лимо да се говори, те много внимават 

какво споделят. Особено с чужденци. 

Затова откровението на Маргарита за 

реда и безпорядъка е рядък изблик на 

смелост. Освен това тя ми призна, че 

руският не й е бил голямото желание 

в живота. Искала да учи испански или 

френски, но „руският сам ме намери, а 

не аз него”. Просто баща й я посъветвал 

да избере този език, защото би й открил 

повече възможности в живота, и тя го 

послушала. Маргарита впрочем не е 

истинското й име. В Китай, а и изобщо 

в много от далекоизточните държави, 

но особено в Южна Корея, сега е мания 

младите хора да си измислят първи 

имена, които звучат някак по-европей-

ски. В класацията топ 50 на Хонконг на-

пример почти няма да срещнете местен 

изпълнител с традиционно китайско 

име. Всички са или Джони Чен, или Вик-

тор Джао, а защо не и Барак Дзъян или 

пък Обама Ши. Въпрос на вкус.

Тази европейска мания обаче не 

върши никаква работа по улиците. 

Там нещата са си съвсем по китайски.  

Когато чужденец крачи по улиците на 

китайските градове, очите му трябва да 

са на шест. Светофарите чисто и просто 

не вършат особена работа. Свети 

зелено за пешеходците, но отвсякъде 

дебнат коли, които са решили да минат 

на червено. Постоянно се чуват клак-

сони. Имаш чувството, че си в средата 

на невъобразим уличен хаос, в който 

правила за движение никой не спазва. 

Местните медии нерядко разказват за 

злополуки вследствие на липсата на 

елементарна култура по пътя. А поняко-

га има случаи и на откровено насилие. 

В средата на октомври всички бяха 

шокирани от информацията, че шофьор 

на камион е прегазил дете, но вместо да 

му се притече на помощ, 

дал заден, за да го 

доубие.
Ужасяващият инцидент се разигра 

в град Лучжоу, Западен Китай. Детето 

Сюн Маоке загинало на пътя за учили-

ще. Свидетели разказват, че веднага 

след като премазал два пъти тялото, 

водачът излязъл от камиона с викове: 

И колко ще ми струва сега това? Звучи 

ужасяващо, но в Китай, която иначе е 

социалистическа държава на книга, ме-

дицинското обслужване не е безплатно. 

В болницата приемат пациента, след 

като предварително заплати опре-

делена такса. Ако е непълнолетен и с 

придружител, таксата трябва да я плати 

придружителят. В конкретния случай 

шофьорът Ао Йон решил да си спести 

излишните разходи. Дори при сигур-

ната му присъда, ще заплати много 

по-малко като обезщетение, отколкото 

ако беше отвел детето в болницата. В 

Китай в последните години има и други 

подобни случаи, затова и хората, особе-

но бедните, много

се страхуват 

да помагат 

на случайни 

минувачи
по улиците, за да не се окаже после, че 

дължат колосални суми за болничното 

им лечение.

Едва от две години Китайската кому-

нистическа партия реши да се завърне 

към корените си на социална органи-

зация и започна възстановяването на 

безплатните клиники за бедни. Но кой 

е беден и кой не ще решава държавата. 

Което отсега се очертава като доходо-

носен източник от корупция.

Аз, слава Богу, не пострадах, макар 

3 млн. работни места се връщат 
от Китай в САЩ

За последните 10 години повече 

от 4,5 милиона работни места 

в САЩ са били прехвърлени в 

Китай. Но сега има данни за обратната 

тенденция.

Според престижната консултантска 

компания Boston Consulting Group 

в рамките на следващите няколко 

години надписът „Made in America” ще 

се появява на много повече продукти. Техният анализ предвижда, че около 3 

милиона работни места се връщат от Китай обратно в Америка. Причините за 

това са увеличаващите се надници в Китай, по-ниската производителност на 

труда там от тази в САЩ и разходите за шипинг.  Според статистиката 1 амери-

кански работник произвежда колкото 4-ма китайци.

Тенденцията вече е видна. Компании, които до скоро аутсорсваха в Китай, 

сега отварят нови фабрики в Америка. Като завода на „Форд” в Канзас сити, 

който ще наеме 12 000 нови работници в следващите 4 години. Производителят 

на домакински уреди „Уърпул” отваря нова фабрика в Кливланд, Тенеси със 

130 нови позиции и още 190 за разширената им поточна линия в Отава, Охайо. 

Производителят на автомобилни гуми „Континентъл тайърс” строи нов завод 

в Южна Каролина  – инвестицията е за половин милиард долара и с нея идват 

1600 нови работни места. „Фарук системс”, които произвеждат сешуари вече 

върнаха обратно 1200 позиции от Китай в Хюстън, Тексас.

Тенденцията може да бъде видяна из цялата страна. За 12-те месеца от юни 

2010 до юни 2011 г. производствения сектор е добавил 173 000 нови работни 

места – два пъти по-бързо от американската икономика като цяло.

КИТАЙСКИ ЗАПИСКИ

Майката на Сюн Маоке е седнала до камиона, който е прегазил сина й

Особености на китайската кухня – всичко се сервира общо, а сладките продукти като варената тиква в 
дървения съд вляво се поднасят още в началото. Китайците смесват солено и сладко и смятат това за върха 
на сладоледа

Сн.: Авторът



на едно кръстовище да бях само на 

крачки от подобен инцидент. Отгоре 

ми връхлетя автомобил, който успя да 

забие спирачки в последния момент. 

Както не си бях направил здравна за-

страховка, не ми се мисли дали нямаше 

да си остана под колелата без никаква 

надежда някой да ми се притече на 

помощ. Въпросното кръстовище се 

намира точно срещу единия от някол-

кото хипермаркета в Пекин от френс-

ката верига “Карфур”. В България също 

има „Карфур”, където сигурно едва 40% 

от стоките са с български произход. 

В китайския еквивалент на веригата 

не намерих и 5% чужди продукти, ако 

изключим млечните, на които пише, че 

са произведени с „лактобацилус булга-

рикус”, но също в Китай. Въобще тези 

млека нямат нищо общо с българските. 

На вкус са като крем-нишесте, при това 

обилно подсладени. Изобщо не е ясно 

за какво им е да влагат нашата бактерия 

вътре, след като са решили да произ-

веждат кремчета, а не възкисело мляко. 

Китайците купуват тези странни проду-

кти презглава и затова с такава мания, 

с каквато изкупуват с цели чували ориз. 

Подозирам обаче, че така наречено-

то българско кисело мляко, което се 

продава в Китай, не се консумира като 

десерт или отделно от всичко останало. 

Характерна особеност на китайската 

кухня е, че там

десерт не се 

предлага
Подсладените продукти се сервират 

едновременно с печеното пиле или 

разните варено-сушени подлютени тре-

ви, а китайците с огромно наслаждение 

ядат всичко заедно. Храната се сервира 

не в отделни порции за всеки човек на 

масата, а в общи съдове и всички си 

взимат от всичко.

Първите ми няколко дни, когато 

виждах, че сервират на масата варена 

сладка тиква, се заканвах да опитам от 

нея накрая. Но какво бе удивлението 

ми, когато след малко забелязвах, че 

тиквата вече е приключила. Китайците я 

смесваха със соев сос, топяха я в бульо-

на си със зеле и изобщо я комбинираха 

във всякакви чудати варианти, само не 

и като десерт. Към края на престоя си 

в Китай вече знаех – видя ли на масата 

сладкиш – взимам си най-напред от 

него. Е, не го смесвах с варените и 

подлучени гъби, макар китайците да ми 

твърдяха, че това е върхът на сладо-

леда. Очевидно с някои особености 

на китайското хранене никога няма да 

свикна.

Пилешките крайници са особен деликатес. Кокошите крака се предлагат с ноктите, което не се вижда 
особено ясно на снимката и не е за вярване с какво удоволствие местните хора изсмукват всичко от тях

Маргарита е по-красива от рускиня и харесва безпорядъка на Източна Европа



В легло с 
Рейгън

Актрисата Пайпър Лори 
(позната в България от 
сериала „Туин Пийкс“) 
разправя в новоиз-
дадените си мемоари 
„Learning to Live Out 

Loud“ следната пикантна история за 
Роналд Рейгън. Тя срещна-

ла бъдещия прези-
дент по време 

на съвместни 
снимки 

през 

1950 г., 
когато била на 18 години и 
нещо, красива, девствена 
(и вероятно доста 
амби- циозна). Лори бързо 
хлът- нала по 39-годишния 
актьор, който бил разведен 
с първата си жена, 
но още не бил срещнал 
Нанси, любовта на живота си. 
Рейгън поканил червенокосата 
хубавица на среща, като преди това 
поискал разрешение от майка й (все 
пак, дори в Холивуд 1950 г. си е 1950 г.). 
Двамата отишли на кино, после Рейгън 
сервирал на Лори домашно приготвен 
хот-дог и събитията естествено се пре-
несли в спалнята.

Мемоарите разбираемо прескачат 
тук някои детайли, но достигат по-
голяма откровеност от стандартната за 
жанра, защото отбелязват, че след 40 
минути „блъскане“, Рейгън най-после 
си отдъхнал, като със самодоволство 
отбелязал изминалото време и попи-
тал Лори как е. Тя отговорила (излишно 
честно май), че изобщо не е задово-
лена. Това ядосало Рейгън, който я 
нарекъл „нередовна“ и я посъветвал 
да отиде на лекар, защото не можело 
след толкова усилия от негова страна 
тя да не е получила поне няколко ор-
газъма. След това й припомнил цената 
на презерватива (само един?), който 
бил купил специално за случая. С това 
връзката им скоропостижно приклю-
чила.

Подобна пикантна историйка хич 
няма да навреди на продажбите на 
мемоарите на Лори, затова мотивите й 
едва ли са продиктувани само от жела-
ние да добави документална бележка 
под линията в биографията на един от 
най-обичаните и мразени американски 
президенти. Също така отчитам факта, 
че Рейгън отдавна не е в състояние да 
разкаже своята версия на събитията. 
Обаче, така предадена, тази случка, 
вярна или не, ми се струва доста удач-
на като метафора за психологията на 
успешните политически лидери.

Без да изпадаме в ненужно графични 

или твърде опростенчески аналогии, 
помислете си колко от политиците, 
които познавате, се опитват да доказ-
ват потентността си пред електората 
по най-елементарно показен начин. 
Който не ги оцени като мъжкари (и 
компетентни лидери), бива обвинен в 
неразбиране, фригидност или откро-
вен саботаж. Прясно сваленият Силвио 
Берлускони и готовият за два нови 
мандата Владимир Путин са христо-
матийни примери в това отношение. 
С няколко уговорки и нашият Бойко 
Борисов може да бъде анализиран 
от подобна гледна точка, макар че 
българският премиер ми изглежда като 
несравнимо по-нежна душа от гореспо-
менатите двама.

На политическата арена в САЩ два 
месеца преди формалното начало 
на първичните президентски избори 
се води люта битка за определяне на 
кандидата на републиканците. Тес-
тостеронът се лее в изобилие, което в 
случая се разбира като наддаване кой 
може да предложи по-дясна и по-твър-
да политика от съперника. От друга 
страна, проявата на истинско либидо 
не се толерира, както бързо научи 
доскорошният лидер в надпреварата 
Хърман Кейн. Неговата палавост като 
шеф на национална ресторантската 
асоциация преди 15-на години му изи-
гра лоша шега, след като четири жени 
в рамките на седмица го обвиниха, че 
е посегнал под полите им. В момента 
начело излезе Нют Гингрич, за когото 
таблоидната преса твърди, че пръснал 
милион долара за бижута на жена си 
(22 години по-млада от него), за да му 
разреши да се включи в президент-
ската надпревара. Но стига с клюките, 
защото за всекиго в политиката има 
компромат някъде.

Като изключим свидетелствата и ана-
лизите от трети лица, мога да кажа, че 
познавам Рейгън като човек единстве-
но от мемоарите му. В тях ми направи 
впечатление колко праволинейно е 
било мисленето му – и в убеждения-
та си, и в заблудите си, той изглежда 
свободен от съмнения. Напълно си го 
представям като агресивен мъжкар в 
ситуацията, разказана от Лори. Знаем и 
какъв президент беше.

Философите и поетите рядко имат 
успех като политическите лидери. 
Изглежда, че в тази роля най-добре се 
изявяват по-праволинейни, дори семп-
ли, но видимо убедени в непогреши-
мостта си личности. А ако електоратът 
се чувства незадоволен, винаги може 
да отиде да се прегледа.

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
“Вярно – загубихме Правец, БСП победи, 

но изпълнихме нашия ангажимент към об-
ществото”

За Бойко Борисов родният град на Тодор 
Живков е крайъгълен камък на демокрацията

“Ще взема чуждо гражданство и няма да 

позволя по света да ме представят за бъл-

гарин”
Азис обяснява какво се нарича любов към ро-

дината

“Разс лед-
ващата журналис-

тика си почива, кога-
то се зададат избори”

Росен Цветков, ре-

портер в БНТ

“Няма как в 21-ви век влакът 
да се ползва като трамвай”

Емил Хърсев художествено описва 
скоростта на движение в БДЖ

“Само аз отворих 

банковите си сметки”

Васил Найденов е готов 

да приема гости от данъч-

ното
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(877) 841 1271 www.TRIOtelevision.com

TV АКЦЕНТИ
Tr io

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Домашен арест 
е най-новият 
български сериал 
в ефира на bTV. 

Поредицата е в жанра сит-
ком - ситуационна семейна 
комедия. Сюжетът се върти 
около вълнуващия живот 
на едно голямо семейство, 
принудено от обстоятел-
ствата да споделя един 
дом. Действието се раз-
вива в къщата на тъщата. 
Персонажите в „Домашен 
арест” ще покажат наглед-
но защо животът изглежда 
кратък, бракът - дълъг, 
а роднините - до гроб. В 
главните роли са Татяна 
Лолова, Филип Аврамов, 

Мая Бежанска, Иван Панев, 
Боби Турбото и други. Като 
гости ще се изявяват още 
познати от телевизията, 
театъра и киното лица.

„Домашен арест” е 
разработен по модела на 
американските хитове 
„Всички обичат Реймънд”, 
„Двама мъже и половина”, 
„Приятели“ и др. Един 
от водещите британски 
специалисти в този жанр 
– режисьорът Бен Ке-
лет,  консултира екипа в 
първия етап от развитието 
на проекта. Режисьор на 
сериала е Петър Вълчанов, 
главен сценарист - Нели 
Димитрова, сценаристи са 

Нов български сериал по bTV – 
“Домашен арест”

Тео Чепилов и Николина 
Бочева, а главен оператор – 
Григор Кумитски.  Гледайте 
“Домашен арест” през вто-

рата половина на ноември 
в праймтайма на bTV или в 
удобно за вас време от TRIO 
Television.

Четвъртък, петък, вторник, 
сряда, 20.00 (BG)

“Листопад“
Сериал, Турция, 2009

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Етажна собственост“
Сериал, България, 2011

Четвъртък, 20.00 (BG)

„Фермер търси жена”
Риалити шоу

Четвъртък, 20:55 (BG) 
Неделя 20.45 (BG) 
Понеделник 21.00 (BG) 
Сряда 21.00 (BG)
„Под прикритие“
Сериал, България, 2010
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Три кандидат-съпруги 
напуснаха „Фермер 
търси жена”

Тръгна вторият сезон на 
“Под прикритие”

Александра, Катя и Нина са първите три канди-
дат-невести, които напуснаха романтичното 
риалити „Фермер търси жена”. Те тръгнаха 
обратно към големия град, след като в по-

следния епизод миналия четвъртък фермерите Свилен, 
Димитър и Иван решиха да се разделят именно с тях. 
Във фермата на Димитър Катя взе сама решението да се 
откаже от участието си във формата и да даде шанс на 
Митко да търси своята половинка в лицето на другите 
две момичета – Илиана и Ива. В биокомплекса на Сви-
лен романтичното приключение приключи за чаровната 

Драми във фермата на Свилен

Чочо Попйорда-
нов, Теодора 
Духовникова и 
Георги Стайков 

са новите актьори във вто-

рия сезон на криминалния 
сериал „Под прикритие”, 
който се излъчва в ефира 
на БНТ1. Теодора Духов-
никова ще се превъплъти 

Алекс. Макар картите да й определиха друга съдба, тя бе 
първата избрана да си тръгне. Във фермата на Иван купо-
нът край басейна бе последван от напускането на Нина, 
която той определи да си тръгне първа. Ще има ли драми 
след напускането и дали останалите момичета ще преми-
нат от тихо съперничество в открити двубои – гледайте 
поредното издание на шоуто в четвъртък от 20.00 (BG) по 
„Нова телевизия“ или on demand от TRIO Television.

в ролята на атрактивна и 
изкусителна

журналистка, която ще 
има контакт и с двата лагера 
в сериала. Ролята на

звездата от „Вчера” Георги 
Стайков също е ключова за 
сюжета, но засега се

пази в тайна. Любопитно 
е, че епизодите от първия 
сезон са вече предоставе-
ни на американска фирма, 

която ги е дублирала и в 
момента продава “Под при-
критие” в целия свят. От БНТ 
твърдят, че сериалът вече е 
купен в три държави. Втори-
ят сезон се излъчва само по 
БНТ1 в делнични дни (виж 
тв каретата) веднага след 
новините и прогнозата за 
времето. Вие можете да го 
гледате и на запис от TRIO 
Television.

Петък, 20:00 (BG)

„Аз обичам България”
Тв-състезание

Петък, 22:00 (BG)

“Монгол“
Историческа драма, 
Русия, Германия, 
Казахстан, 2007

Събота, 21:00 (BG)

„24/7”
Политическо предаване с 
Димитър Цонев

Събота, 00:45 (BG)

„Фрактура“
Предаване за рок музика
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Star machine 
в българския 
ефир през 
декември
Световното шоу Star 

machine се готви за 
премиера и на мал-
кия екран в България. 

Лицензът за реализацията му 
бе закупен от ТВ7, а в момента 
текат и кастинги за участни-
ците. Смисълът на шоуто е, че 
победителите получават въз-
можност за реализация в САЩ. 
От ТВ7 разкриха, че и много 
известни българи са се явили на проби с надеждата да 
получат възможност за кариера зад океана, но отказаха 
да назоват имена. Вестниците обаче вече писаха, че един 
от явилите се на кастинг е актрисата Елен Колева, която 
познаваме от драмата „Шивачки” и сериала на „Нова тв“ 
„Забранена любов”. Star machine се продуцира от българ-
ска страна от Биляна Траянова (автор и водещ на турис-
тическото предаване „Без багаж” по БНТ1). Предвижда се 
да бъдат подбрани 15 талантливи сънародници, които 
да се борят за двегодишна стипендия във Филмовата 
академия в Ню Йорк. Там победителят ще бъде обучаван 
от доказани спецове в седмото изкуство като Стивън 
Спилбърг, Глен Клоуз, Кевин Спейси, Сюзън Сарандън, 
Тин Робинс, сър Бен Кингсли, Анди Гарсия. Кастингите за-
почват утре рано сутринта в „Модерен театър“ в София, 
а конкуренцията ще бъде безмилостна. Очаквайте Star 
machine в ефира на ТВ7 през декември. Но ако изтър-
вете някое от изданията – няма страшно. Можете да го 
гледате винаги и на запис от TRIO Television.

Елен Колева

bTV Comedy 
търси новото 
си рекламно 
лице чрез игра
Един от зрителите на bTV Comedy ще стане 

новото рекламно лице на телевизията. Той ще 
бъде избран чрез новата игра - „Аз се забавля-
вам с bTV Comedy”, която стартира миналия 

понеделник, 14 ноември, и ще продължи точно един 
месец. Всеки почитател на телевизионния канал ще има 
възможността да се включи в надпреварата. Единстве-
ното условие е да публикува видеоклип или снимка в 
официалната страница на телевизията, чрез който да 
рекламира bTV Comedy. Пред зрителите няма да има 
никакви 
ограниче-
ния, всичко 
ще зависи 
изцяло от 
тяхната 
креативност 
и фантазия. 
Претендентите за голямата награда могат да участват с 
неограничен брой материали. Гласуването за всеки от 
тях ще става единствено чрез бутона „Харесва ми” във 
Facebook страницата на телевизията, а коментарите под 
публикациите няма да имат значение за резултатите. 
Петте клипа или снимки, получили най-много харес-
вания от потребителите, ще участват в жребий, който 
ще определи крайния победител. Тази неделя пък bTV 
Comedy ще зарадва почитателите на филмите с комеди-
ята  “Проклятието на Тутанкамон”. Гледайте я от 20.00 или 
on demand от TRIO Television.

Неделя, 20.00 (BG)

“Седем часа разлика”
Сериал, България, 2011

Неделя, 16:20 (BG)

Футбол: „Литекс” – 
“ЦСКА”
Среща от Първенството 
за “А” група, пряко

Неделя, 09:00 (BG)

„Насреща с Люба 
Кулезич”
Ток-шоу

Неделя, 14:00 (BG)

Футбол: “Миньор” – 
“Локомотив”-Пловдив
Среща от Първенството 
за “А” група, пряко



да го изтърси някой дилетант. Аз 

имам стотици концерти зад гърба 

си и отдавна съм се научил да си 

разпределям правилно времето. 

Ако ми е криво - свиря. И да ми 

е кеф - пак свиря. Това ме разто-

варва. Нямам много време да се 

занимавам, но с баса си хортуваме 

ежедневно. Ето, онзи ден разце-

пихме с „Черно фередже” във Fans.

- Колко скъп е Том Джоунс, 

когото ще видим у нас на 11 

ноември?

- Достатъчно скъп е. Той е в А 

групата на шоубизнеса. Прави си 

сметка.

- Лесно ли го преборихте за 

дата тук?

- Никога не е лесно с имена от 

такъв калибър. Погледни географ-

ското положение на държавицата 

ни, ние сме в задника на Европа. 

Водихме преговори с мениджмън-

та му от година, за да си стиснем 

ръцете на финала.

- След 20 години усилия можем 

ли да говорим за прилично ниво 

на концертния бизнес тук?

- Не. В тая държава промените 

към добро се случват с охлювски 

темпове, ако въобще някога станат. 

Има очовечаване, де, вече се знае 

горе-долу за какво става въпрос. 

Доста артисти успяхме да докара-

ме. Не сме онази бананова репу-

блика като в началото на 90-те, но 

сме на светлинни години от нивото 

на работа в Чехия и Полша. За Ан-

глия и САЩ въобще не говорим.

- Кое е най-голямото ви разо-

чарование в бранша с Амебата и 

кой е най-якият ви момент?

- Гадните неща са сравнително 

малко. Сещам се за тия лекета East 

17, за които направихме невъз-

можното, а те на изпроводяк ни 

показаха среден пръст. За Пинк, 

която се разболя часове преди 

лайва тук и нямаше глас да си каже 

името. За малоумния китарист на 

Iron Maiden, който си уда

и прецака шоуто им на вр

ето, в събота си тръгвам о

та на Шаде, пълзим в задр

то и хората ми чукат по п

на колата, за да ми благод

беше, като направихме М

Джон Лорд.

- Ако питаме съпругат

се живее с промотър му

какво би ни отговорила

- Предполагам, че няма

много жупел. Тя е мелома

забавлява с моите приклю

- Знам, че сте били пр

дълго време, преди да п

искрата между вас.

- Да, кравайски чеда см

мата. Аз бях подрастващ 

хевиметъл до мозъка на к

а тя го раздаваше по-арт. 

Димитър Ковачев-Фънки: 
Част от звездите са големи 
Безцеремонен изказ, прямота и смазваща самоирония – част от качествата, с които Фънки пе

Ако ми е криво - свиря. И да ми е кеф – пак свиря. Това ме разтоварва. Музиката е голямата ми 
любов.

В шеги, закачки и близо 600 концерта Sofi a Music Enterprises чукнаха 20 години. Период, в 

който показаха на българските меломани, че промотър не е мръсна дума. Факт е обаче, че 

срещат доста упорити петна в работата си с имена от световния шоубизнес. Nazareth, Робърт 

Плант, Джими Пейдж, Deep Purple са скромен процент от артистите, които разбраха чрез 

SME, че България не е арабска провинция. Че визитата им тук не значи обир за „добре дошли” на летището, 

гонки с „Волга” по Околовръстното, гълъб с кускус за вечеря и бой при отказ да оставят тлъст бакшиш. Идеята 

Димитър Ковачев-Фънки да осребри любовта си към музиката с организационен и търговски потенциал се 

ражда през 1991 г., в каюта и в компанията на бутилка скоч. Тогава с приятеля му Иван Несторов-Амебата за-

работват като машина за кавъри на скандинавски кораб. Останалото е история, която помни и първите шоута 

на Depeche Mode, Metallica и Мадона у нас. След сърцатия лайв на Шаде преди две седмици хванахме Фънки 

на къс пас да изповяда „бъдещите си творчески планове”.

 Роден е на 19 яну
му е рентгенолог, а 
рала се на медсестр

 Докато родители
коп под мишница, Ф
и кантонер. Третото
балетна пачка.

 Започва да свири
му сблъсък с китара

 Завършва Консер
вите групи, с които 
Берова и Йордан М
рокендрола с „Ера” 

 Пуши пури, които
Забранява тютюнев

 Ако трябва да изг
които иска да довед
Red Hot Chilli Peppe

 Колекционира ба
 Забавлява се, кат

позитивните риали
мати като X Factor и
Повечето са кинта и
жанти. Харесах сам
като се обърнах, ост
на телефонистка с п

 След пет години с
ланките с „Черно фе

САМО ФАКТИ

Брад Пит се замисля за край 
на кариерата

Брад Пит планира да сло-

жи край на актьорската си 

кариера, когато навърши 50 

години, съобщи в. „Гардиън”. Той е 

разкрил намеренията си по време 

на участие в австралийското шоу „60 

минути”. „Вероятно ще играя още три 

години”, казва актьорът, който все 

пак не изключва да се занимава по-късно с режисура. „Но се чувствам 

удовлетворен от работата си като продуцент, така че може би това ще 

попадне в бъдещите ми планове. За мен е удоволствие да помагам на 

реализирането на истории, които иначе трудно биха стигнали до голе-

мия екран”, казва той. Новият филм на Брад Пит, Moneyball, излиза на 

25 ноември. Той е базиран на истински случай и разказва за треньор 

по бейзбол, който води към успеха скромен отбор, след като чрез 

нетипични анализаторски методи събира ефективни играчи, счетени 

за ненужни от предишните им клубове. „Гардиън” отбелязва, че е въз-

можно лентата да се окаже фаворит за „Оскар”.

- Шаде реши да не обикаля 

половината свят и да дойде два 

дни по-рано. Това прекрои ли 

работния ви график?

- Не. Да не забравяме все пак, 

че такива рокади не се правят в 

последния момент и бяхме подгот-

вени да я посрещнем.

- Тя в графата на капризните 

звезди ли попада или историята 

помни и по-фрапиращи случаи?

- Изискванията на звездите 

отдавна не се приемат за каприз, 

говорим за нормални лайфстайл 

навици, които те си следват нався-

къде. Няма претенциозни артисти, 

има такива, които въпреки таланта 

и популярността си са си чиста 

проба лекета. Целият екип на Шаде 

например беше много готин. Тя, 

жената, си обича биопродукти, фен 

е на здравословното хранене.

- Как се презареждаш след 

такова шоу?

- Виж, не очаквай да ти кажа, че 

пет дни не съм мигнал. Това може 



ри главата 

ремето. Но 

от концер-

ръстване-

розореца 

дарят. Яко 

Мадона и 

та ти как 

узикант, 

а?

а да сипе 

ан и се 

ючения.

иятели 

пламне 

ме и два-

гамен и 

костите си, 

Пада-

ше си по U2 и Genesis, 

но намерихме начин да 

живеем заедно, без да се 

избием.

- Кой кого свали?

- Май че аз казах „Дай 

да си скочим и да се 

свършва тази история!”. 

Така де, бяхме гаджета 

вече 8 години. Станах-

ме семейство от мига, 

в който се събрахме. 

Това с подписването и 

алкохолното омазване 

след гражданското беше 

формалност.

- Как са децата ти?

- Нормално. Никой 

от тях не е вундеркинд, 

но и ние с майка им не 

държим да се превърнат в Моцарт 

и Ван Гог. Развиват се самостоя-

телно, не им досаждаме. Но нямат 

отношение към музиката. Дъщеря 

ми е на 8 и е доста бойна.

- Синът ти още ли се смята за 

негър, докато слуша хип-хоп?

- Това беше страничен ефект от 

ЕГН-то, сега е на 16 и приключи 

с тази простотия. Но е все така 

неосъзнат. Единственото нещо, 

което го влече безотказно, засега 

са чатът и социалните мрежи.

- Как ще реагираш, ако в бъ-

деще реши да се пробва в твоя 

занаят?

- Ще го поощря. Но, де да знам, 

все си мисля, че за да оцелееш в 

този бизнес, трябва да си музикант, 

както сме ние с Амебата. Докато си-

нът ми е малко по-прозаичен тип.

лекета
чели симпатии мигновено

уари 1960 г. в лекарско семейство. Баща 
майка му е фелдшерка, преквалифици-

ра.
ите бленуват за бъдещето му със стетос-
Фънки държи да се види като боклукчия 
о му желание е да изгрее на сцената в 

и на 6 години, но на барабани. Първият 
ата е чак в казармата.
рваторията с бас и контрабас. Сред пър-
припечелва джобни, е тази на Стефка 
арчинков. Следва рязък завой към 
и свирене по корабите в Скандинавия.

о смята за по-малко зло от цигарите. 
вия дим в дома, офиса и в колата си.
готви импровизиран топ 3 на артистите, 
де в България, те ще са Роби Уилямс, 

ers и Роджър Уотърс от Pink Floyd.
ас китари и бейзболни шапки.
то гледа телевизия. „Но комсомолски 
тита ме дразнят. Участниците във фор-

и “Гласът на България” са посредствени. 
и двадесет, пигмеи с вид на млади сер-
о едно момиче, което пя Селин Дион, но 
танах потресен от вида й - приличаше 

покана за офицерски бал.”
се вижда жив и здрав. „И някъде по па-
ередже”, да дъним по концерти.”

И
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Сряда, 21:00 (BG)

“Столичани в повече”
Сериал, България, 2011

Вторник, 21:00 (BG)

“Пълна лудница”
Комедийно шоу

Понеделник, 20.00 (BG)

“Стъклен дом”
Сериал, България, 2010

Сряда, 21:00 (BG)

„Изгубени в България”
Риалити шоу

Вторник, сряда 20:00 (BG)

„Х-фактор“
Музикално риалити

Вторник, 22:00 (BG)

“Великите влюбени на 
ХХ век”
Документална поредица, 
Великобритания, 2008

Неделя, 21:45 (BG)

„Надиграй ме“
Танцово шоу

Неделя, 20:10 (BG)

Футбол: “Бенфика” – 
“Манчестър Юнайтед”
Среща от Шампионската 
лига

Отново 
миграция на 
водещи из 
телевизиите

Нова телевизия и ТВ7 влошиха отношенията си 
миналата седмица, след като няколко души 
напуснаха „Нова“, за да започнат работа в 
конкурентния канал. Първа бе криминална-

та репортерка на „Нова“ Диляна Гайтанджиева, която 
нашумя с няколко свои разследвания в митниците. 
Диляна напусна „Нова“ миналата седмица. До края на 
тази още двама нейни колеги се вливат в екипа на ТВ7 
– новинарят  Костадин Филипов и бившата му съпруга 
синоптичката Божана Филипова. Двамата ще дебютират 
в ефира на TV7 обаче чак в средата на декември, за да не 
нарушават договорите си с „Нова“. Същевременно „Нова 
телевизия“ продължава да стои в дъното и на поредния 
топ 50 на най-гледаните тв предавания за декември, 
изготвен от „ТНС-Галъп“. Челното място е запазено за 
„Листопад” по bTV. Веднага след това е „Столичани в по-
вече” и музикалното риалити „Гласът на България” (и две-
те на същата медия). Централната, късната, обедната и 
следобедната емисии на bTV „Новините“ са най-предпо-
читаният източник на информация. Близо 60% от цялата 
аудитория (средно 1.3 млн. зрители) през октомври са 
се информирали от централната емисия на bTV в 19:00 
часа.  Дискусиите в „Тази сутрин” са привлекли близо 450 
хил., като предаването е единственият сутрешен блок, 
който попада в общата класация топ 50. За сравнение,   
„Здравей, България” и „Денят започва” имат петкратно 
по-малка аудитория – съответно 90 хил. и 83 хил. Су-
трешният блок на четвъртата национална TV7 пък отчита 
рейтинг близо до нулата – 0.39 % (23 хил. зрители).
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Заради наводненията 
в Тайланд може да 
изчезнат твърдите 
дискове

Наводненията, които от няколко седмици правят живота на тай-

ландци нетърпим, може да имат сериозни последствия върху 

технологичния бизнес, констатира M.Ibitimes.com. Според спе-

циализирания сайт те ще доведат до увеличаване на недостига 

на хард дискове в целия свят, които могат да свършат още преди края на 

декември. Досега наводненията взеха над 500 човешки жертви и принудиха 

много компа-

нии да затворят 

фабриките си. 

Недостигът на 

хард драйвове 

със сигурност 

означава и вдига-

не на цените им. 

Според анализа-

тора Гас Ричард 

от фирмата Piper 

Jaffray, стойността 

на един хард  диск 

ще се увеличи 

с от 10 до 60%. 

Тайланд е един 

от основните производители на тези компоненти наред с Китай. Все пак 

има и специалисти, които не са чак толкова разтревожени. Някои експерти 

припомнят как след аварията в АЕЦ “Фукушима” в Япония много компании 

са затворили офисите си в Япония и се е очаквало криза в производството, 

каквато не се появи.

Google ще представят 
музикалната си 
услуга до дни

Въпреки 

големите 

рекла-

ми, все 

още музикалната 

услуга на Google 

не се е появила на 

бял свят. Според 

AllThingsDigital.com 

обаче чакането е на 

път да свърши. От 

сайта твърдят, че 

Google ще предста-

вят услугата си още 

в дните, когато ще 

бъде отпечатан BG 

VOICE, най-вероятно сряда. Очаква се това да стане на „специално събитие” в Лос 

Анджелис, за което от Google вече са разпратили десетки покани в медиите. Ако 

намеренията на компанията не са се променили, значи трябва да очакваме про-

дукт на границата между онлайн музикален магазин и социална платформа, обвър-

зана тясно с Google+. Дали въпросната услуга ще се радва на успех обаче е трудно 

да се каже. Има данни, че някои от най-важните звукозаписни компании все още 

не са сключили договори с Google, в това число Sony и Warner Music Group. Ако 

ситуацията остане такава, едва ли можем да очакваме, че съдържанието в Google 

Music ще бъде достатъчно интересно, за да привлече солиден брой потребители.

 Проблем с 
батериите на iPhone 
4s, iPad Nano

Apple откриха 

проблем в 

батерията на 

музикалните 

плеъри iPod Nano първо 

поколение. Според 

AllThingsDigital.com става 

въпрос за прегряване на 

батерията. Компанията е 

помолила потребителите 

да спрат да използват 

устройствата и да им 

ги пратят, за да бъдат 

подменени. Дефектните 

устройства са сред моде-

лите с черна или бяла пластмасова лицева част и сребрист гръб. Apple прода-

ваха тези плеъри между септември 2005 и декември 2006 г. Според компанията 

дефектът присъства само в тази серия и засега няма данни за проблеми с 

батерията на останалите модели iPod. Apple допълниха, че дефектните батерии 

са били на един и същ производител (но не разкриха кой е той) и че като цяло 

вероятността прегряването им да причини инцидент е малка. Въпреки това 

всеки потребител, който прецени, че iPod-ът му има дефект, може да го върне и 

да получи нов в рамките на 90 дни.

В същото време Apple реагира и на новите оплаквания на потребителите 

на iPhone 4S, че батериите продължават да са слаби, въпреки актуализацията 

на софтуера iOS 5.0.1. Пред технологичния блог All Things Digital компанията 

потвърди, че работата по проблемите с батерията не е приключила. „Най-новата 

версия на софтуера iOS коригира много от проблемите, които някои клиенти 

имат със своите устройства“, е заявил говорител на Apple. „Сега изследваме мал-

кото останали бъгове.”  Все пак потребителите не са доволни. „След обновява-

нето до версия 5.0.1 батерията на моя iPhone започна да се изтощава дори още 

по-бързо, отколкото преди”, гласи едно от съобщенията във форумите. Най-чес-

то срещаното мнение е, че батерията държи 2,5 часа, ако се използва интернет, 

едва 30 минути, ако през това време говорите по телефона, и около 5 часа, ако 

устройството е в режим на изчакване. За първи път преди две седмици Apple 

призна, че има грешка в iOS 5, която е причина за проблема с батерията на 

iPhone, iPad и iPod Touch. Споменатият фикс беше публикуван осем дни по-къс-

но с актуализацията до iOS 5.0.1. Новата версия отстранява и някои други слаби 

места, като активиране на възможност за използване на мултитъч жестове в 

първия iPad. Има и подобрения при разпознаването на глас за австралийските 

потребители и са отстранени бъгове при работата на Documents с iCloud.
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ОБЯВЯВА ДЕТСКИ КОНКУРС  

НАРИСУВАЙ 
КОЛЕДНА ПРИКАЗКА

за всички  деца в българските училища в САЩ
Ние ще ви изпратим нашата коледна приказка от 9 

изречения. От вас очакваме 9 рисунки. Те могат да са на 
едно дете, на един клас или по няколко предложения от 

цялото училище.
Автор на приказката е журналистът Орлин Крумов.

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

В България 10 ноември 

от години е вече само 

една дата от календара. 

За българите, живеещи 

в САЩ, обаче тя е много 

повече – вододел 

в най-новата история на родина-

та. Затова бе създадена тради-

ция всяка година на този ден 

издателите на в. “България” да 

посрещат гости на стилно парти, 

за да отбележат годишнината, ко-

гато България отново възвърна 

свободата си. Миналата седмица 

за седми пореден път българите 

в Чикаго се събраха в стилно 

декорираната със сини и бели 

балони зала към БПЦ “Св. София” 

в Des Plaines. 

Актьорът Добри Карабонев, 

който бе водещ на приема, 

направи кратка ретроспекция защо 

ние, българите, трябва да помним и да 

честваме този празник. След това отец 

Грую Попцонков от БПЦ “Св. София” 

отслужи молебен в памет на жертвите 

на комунистическия терор в периода 

1944 - 1989 г. С едноминутно мълча-

ние присъстващите в залата почетоха 

паметта на всички знайни и незнайни 

българи, загинали през този период. 

Отец Попцонков подчерта и ролята 

на 10 ноември като повратен момент 

за свободата на вероизповеданията и 

религиозните свободи в България. 

Гостите бяха приятно изненадани от 

програмата, която представиха танцьо-

рите от ансамбъл „Верея” с художествен 

ръководител Константин Маринов и 

музикантите от ансамбъл „Колорит”, 

дошли специално да поздравят гостите 

на празника. На сцената бе приветстван 

и г-н Хамид Русев – дългогодишен ими-

грант и издател на в. „България”. Той из-

тъкна колко важна е тази дата, белязала 

падането на желязната завеса, отваря-

СТЕФКА ХРИСТОЗОВА нето на граници-

те, свободата на 

словото, печата 

и вероизповеда-

нията, свободата 

във всички аспе-

кти на живота. 

Сред 

присъстващите бе и генерал-

ният консул на Република 

България в Чикаго г-н Симеон 

Стоилов. “Страната ни е прежи-

вяла много тежки моменти, тези 

45 години бяха още един тежък 

момент от нейната история. Въ-

преки всичко това 

не е попречило 

на българския дух 

да оживее и да 

оцелее. Нека да 

гледаме напред 

и да се борим, 

защото българите 

тук, в Америка, показваме, 

че сме много по-активни, 

много по-адаптивни, мно-

го по-творчески и много 

по-подготвени за живота. 

Кураж, гордост, че сте бъл-

гари, и честит празник!”, 

отбеляза в приветствието си консулът.

Тържествената програма продължи 

с цирковите артисти Стоил и Снежанка 

Стоилови, чиито изпълнения със саби, 

ходене с боси крака по счупени бутилки 

и дресировка на змията Грация пови-

шиха адреналина на гостите. В края на 

празника дует Нина и Жоро Петрови се 

постараха да повишат настроението на 

присъстващите и превърнаха вечерта в 

един истински купон.

За седма година Чикаго празнува
Деня на демокрацията

Снимки: Слави Христозов
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Лицето на Марс още е голямата 
загадка на века
Природен феномен или дело на мислещо същество, гигантското 
образувание вдъхновява уфолози и сценаристи вече десетилетия наред

Твърди се, че от далечна епоха сред 

пясъците на Марс гледа гигантско 

каменно лице, вторачено в небето. То 

е така добре изработено, че години 

наред около него се спекулира дали е 

природен феномен, или е изработено 

от разумно същество. Упоритите учени по всякакъв 

начин се мъчат да опровергаят подобни хипотези. 

Но пък упоритите търсачи на тайни и загадки не им 

остават длъжни.

Кидония е област върху повърхността на 

Марс, наречена на едноименния исторически 

град-държава на остров Крит. Намира се 

в Северното полукълбо на планетата, в 

преходна зона между гъсто покритите с 

кратери южни региони и относително 

гладките равнини на север. Някои 

планетолози вярват, че северните 

равнини може някога да са били 

океанско дъно, а Кидония може да е 

била брегова зона (въпреки че това 

все още е несигурно). Кидония е по-

крита с многобройни скални образу-

вания, някои от които са привлекли 

вниманието на учени и медии. Тъкмо 

едно от тях е и споменатото лице. Как 

обаче човечеството научи за същест-

вуването му.

През 70-те години на миналия век 

НАСА 

изпраща към Марс 

две космически 

сонди
по програмата “Викинг”. В процеса на заснемане на 

повърхността на планетата орбиталните апарати на 

сондите “Викинг 1” и “Викинг 2” предават на Земята 

осемнадесет снимки на Кидония. От тях седем имат 

разделителна способност по-добра от 250 m/пиксела, 

а останалите единадесет са с разделителни способ-

ности по-лоши от 550 m/пиксела и са практически 

безполезни за изучаването на особеностите на релефа. 

От седемте добри снимки две двойки са почти еднак-

ви, тъй като са много близки по време на заснемане и 

светлинни условия, което намалява броя на различи-

мите изображения на пет. На първата от тях, заснета от 

“Викинг 1” на 25 юли 1976 г., едно от скалните обра-

зувания в Кидония, разположено на 40,75° северна 

ширина и 9,46° западна дължина, 

навява огромна прилика с човеш-

ко лице. Какво било учудването 

на екипа от НАСА, приел фотогра-

фиите, когато видял, че същото 

лице ги гледа и от втората снимка, 

направена, когато малко по-късно 

слънчевата светлина вече идвала 

под различен ъгъл.

Сензационната фотография с 

ясно виждащото се лице е публи-

кувана в съобщение за пресата на 

31 юли същата година. Там НАСА 

описва образуванието като „огро-

мна скална формация в центъра, 

която напомня на човешка глава“. 

Самата прилика е обяснена със 

сенки, създаващи илюзията за очи, 

нос и уста. Но в нито един момент 

от НАСА не правят и намек, че това 

може да е

истински модел на 

човешка глава
създаден от мислещи същества. Специалистите в 

агенцията настояват, че става дума само и 

единствено за природно образувание. 

Съществуването на обект на Марс, който изглежда 

като човешко лице, скоро съвсем очаквано привлича 

вниманието на личности и организации, интересуващи 

се от извънземен интелект и възможните му посеще-

ния на Земята. Публикации за снимките в този контекст 

се появяват през 1977 г. Явлението бива наречено ли-

цето на Марс (the Face on Mars). Някои от коментатори-

те, най-знаменателният сред които е Ричард Хоагланд, 

вярват, че „лицето” е свидетелство за съществуването 

на отдавна изчезнала марсианска цивилизация заедно с 

други форми на релефа в района, които смятат за пира-

миди, руини на град и други. Фотографският анализ на 

първоначалните снимки кара някои изследователи да 

изкажат предположението, че чертите на „лицето” може 

и да не са случайно последствие от условията на наблю-

дение. В днешно време анализатори дори свързват това 

лице с египетските пирамиди. Твърди се, че то гледа точ-

но към тях, а върховете на пирамидите пък – към него.

Повече от 20 години след като са заснети снимки-

те от Викинг 1, поредица от космически апарати 

посещават Марс и събират нови данни за областта 

Кидония. Тези апарати включват “Марс Глобъл 

Сървейвър” (1997-2006) и “Марс Риконъсънс 

Орбитър” (2006) на НАСА, както и “Марс 

Експрес” (2003) на Европейската космическа 

агенция. Предлаганата от тези сонди раз-

делителна способност е в рязък контраст 

с относително ниската такава на снимки-

те на “Викинг”. Например изображенията 

от “Марс Експрес”  са с разделителна 

способност не по-лоша от 14 m/пиксел. 

Чрез комбинирането на данни от Стере-

оскопичната камера на “Марс Експрес” 

и камерата на “Марс Глобъл” е създаден 

дори триизмерен модел на хълма. Но

„лицето“ все така 

си стои
и дори се вижда още по-ясно именно като 

лице, а не като природен феномен. Въпреки 

всички опити на уфолози да го причислят като 

доказателство за съществуването на други цивили-

зации и днес „лицето” се счита от официалната наука 

за оптична илюзия – пример за парейдолия (психично 

явление, породено от неясен, неопределен и лошо 

дешифриран стимул (често визуален). НАСА заключва, 

че „подробен анализ на множество изображения на 

тази форма разкрива естествено изглеждащ марсиан-

ски хълм, чието илюзорно подобие на лице зависи от 

ъгъла на наблюдение и ъгъла на осветление“. Подобни 

илюзии могат да бъдат намерени и в геологията на 

Земята. Все пак, освен в спекулации относно възможния 

им изкуствен произход Кидония и „Лицето на Марс” 

често се появяват и в масовата култура, включително 

в игрални филми, телевизионни сериали, компютърни 

игри, комикси и дори в популярната музика. Което само 

подсилва усещането за тайни и загадки, които НАСА 

чисто и просто не иска да разкрие.

 Областта Кидония, фотографирана от орбиталния апарат на “Викинг 1” на 25 юли 1976 г. “Лицето” 
ни гледа от нея с пълния си блясък.

Марс

Изображение на хълма с висока разделителна способност от “Марс 
Глобъс Сървейвър”, април 2001 г.
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Планетите през декември
Единствено за читателите на BG VOICE професионалният астролог Велина Лазарова пред-

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

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

Велина Лазарова
професионален астролог

 Тълкуване на рождена карта
 Прогноза за определен период 

от време
 Бизнес прогнози
 Съвместимост между партньори

СЕДМИЦАТА ОТ 
25 НОЕМВРИ ДО 2 ДЕКЕМВРИ

Това е седмицата на слънчевото 

затъмнение. Всички действия, които ще 

предприемете сега, ще са заредени с 

много енергия и ще придобият голямо 

значение за вас в бъдещите месеци. На 

27 ноември имаме напрегнат аспект 

между Веста (астероид) и Плутон. 

Бъдете внимателни с финансите си и 

тяхното изразходване. Всички дейст-

вия и промени, които правите сега, 

свързани с организацията на финансите 

ви, ще имат последствия в бъдещето. 

Внимателно четете и между редовете 

договорите и новите споразумения, 

касаещи вашите средства и инвестиции.
СЕДМИЦАТА ОТ 2 ДО 10 ДЕКЕМВРИ

Около 3-4 декември планетата на 

действието Марс и планетата на кому-

никациите Меркурий ще са в напрег-

нат аспект помежду си. Несъгласия и 

спорове ще са характерни за тези дни. 

Сатурн, който символизира егото, също 

участва в тази напрегната конфигура-

ция. За да можем успешно да комуники-

раме с останалите, е нужно да проявим 

повече смирение и скромност. Добре 

ще бъде да видим и гледната точка на 

другите, без да губим контрол над тем-

перамента си. Ако се концентрираме 

над неотложните проблеми и там насо-

чим усилията си, ще постигнем добри 

резултати относно набелязаните цели. 

Възможни са проблеми със средствата 

за комуникации - телефони, лаптопи, 

средства за предвижване и уреди, ин-

струменти, свързани с техника, с която 

се работи.
СЕДМИЦАТА ОТ 

10 ДО 17 ДЕКЕМВРИ
Имаме лунно затъмнение на 10 

декември по оста Близнаци - Стрелец 

(в 18 градус на Близнаци). Нещата, 

които сме планирали седмица преди 

затъмнението, рядко работят по план. 

От друга страна, всичко, което старти-

раме в седмицата на затъмнението и 

следващата, е от много важно значение 

за периода. Имаме характерен съвпад 

на Веста (астероид) с планетата на 

илюзиите Нептун около 16 декември. 

Съществува опасност от невярна 

информация или подвеждаща такава, 

свързана с документи и други писмени 

контракти. Изисква се голямо внимание 

при работа с банкови писма и докумен-

ти, брокери и договаряния, свързани 

с пенсионни фондове. Да се внимава 

също при възникване на отношения, 

свързани със застрахователни инстан-

ции, и да се следи за детайлите.

Седмицата от 17 до 24 декември

През тази седмица проявете пред-

пазливост с медикаменти, храни и 

други добавки. Ще бъдат характерни 

за периода много алергични реакции.  

Проверявайте всички надписи и дати на 

изтичане на срока. Уверете се, че това 

е точното лекарство за вас. Възможни 

са хранителни натравяния или реакция 

при работа с бои и химикали. Около 21 

комуникирайте отговорно и внимавай-

те какво обещавате. Думите ви ще се 

приемат на сериозно и ще се наложи 

да спазите обещаното или да носите 

съответната отговорност.
СЕДМИЦАТА ОТ 

24 ДЕКЕМВРИ ДО 1 ЯНУАРИ
Тази седмица Планетата Юпитер - коя-

то се счита за най-благотворна, сменя 

посоката си и тръгва директно в знака 

на Телеца на 25 декември. Плавният 

аспект между нея и Слънцето в Козирог 

ще донесе бенефити на всички земни 

знаци (от първата декада на знака). Този 

аспект се свързва с материални печал-

би и имуществени облаги. Очаквайте 

ненадейни печалби от безнадеждни 

ситуации или облагодетелстване от 

загубени неща. За някои от вас печалба-

та ще дойде ненадейно от неочаквани 

източници.
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Лекуват сърце вече и 
със стволови клетки

Паметта работи 
най-добре на 
гладен стомах

Стволови клетки, взети от сърцето на пациент, са били използва-

ни, за да бъде излекувана пострадала сърдечна тъкан, съобщиха 

изследователи, цитирани от CNN. Учените твърдят, че това е 

първият път, когато сърдечни стволови клетки са били използ-

вани успешно с лечебна цел при хора. По-ранни тестове вече 

показаха ползи от подобен вид лечение при животни. 

Изследването е било с цел да се провери безопасността на процедурата. 

То обаче довело до подобрения в способността на сърцето на пациента да 

изпомпва кръв. Според авторите на изследването неговите резултати са „обна-

деждаващи”. По-рано през годината беше съобщено, че процедурите с използ-

ването на стволови клетки от костен мозък са в по-напреднала фаза, а за тези 

с клетки от сърцето тепърва трябва да бъдат проведени още тестове. Въпреки 

това в някои болници в Тайланд от три години вече се практикува терапия на 

болно сърце със стволови клетки. Всяка година много американци посещават 

азиатското кралство, за да се подложат на такъв тип лечение. Установено е, 

че ежегодно около 5,8 милиона жители на САЩ имат проблеми със сърцето. 

Стволовите клетки се изолират от костния мозък на пациента и се инжектират в 

сърцето с цел да възстановят увредена от инфаркт сърдечна тъкан. Технологи-

ята води до израстване на нова тъкан в сърдечния мускул и до увеличаване на 

способностите на сърцето да изпомпва кръв, твърдят тайландски специалисти.

Забравете за досегашните правила на хранене. Ако не сте яли 

сутринта на закуска, ще помните повече информация. За някои 

твърдението е шокиращо, но наскоро учени от университета “Йейл” 

установиха истинската причина за това. Според резултатите от 

тяхното изследване хормонът, отговорен за усещането на глад – 

грелин, има и свойството да увеличава количеството връзки между 

нервните съединения в мозъка, които имат отношение към паметта. “Резулта-

тите от проучването сочат, че грелинът може да контролира част от висшите 

функции на мозъка и дава възможност да се обясни връзката на химично ниво 

между способностите да учим и метаболизма на енергия”, твърдят учените. 

“Затова и хормонът може да се използва при създаването на нови медикаменти, 

подобрява-

щи паметта, 

съответно и 

за лечение 

болестта на 

Алцхаймер.” 

Единственият 

установен 

засега стра-

ничен ефект 

е, че може да 

увеличите те-

глото си. След 

дълго време 

на глад апе-

титът може 

да ви изиграе 

лоша шега.

Смъртоносният 
лекарски почерк

Проучване на швейцарски специалисти е констатирало, че една 

четвърт от смъртните случаи в света се дължат на нечетливия 

лекарски почерк върху рецептите за лекарства. Проблемът с 

подобни рецепти става все по-сериозен за здравето на хората 

и за системите на здравеопазване дори в развитите страни. 

Това е изводът в проучването, цитирано от Ройтерс. Според 

изнесените данни в 52% от случаите почеркът на рецептата е много лош, а в 

4% - абсолютно нечетлив. Нещо 

повече – от 200 смъртни случая 

заради непра- вилно лекарство 

в 25% това се дължи на факта, 

че в аптеката не са успели да раз-

четат правилно написаното 

върху лекар- ската рецепта. 

Единствено трайно решение 

на проблема специалистите 

виждат в авто- матизираното 

въвеждане на рецептите в ком-

пютър, свързан към глобална 

система. Но такава програма, 

оказва се, засега е проблем да 

бъде реализира- на дори в страна 

като Швейца- рия. Не бива да 

забравяме, че освен лекаря и 

фармацевта в процеса участва 

и трета страна – самият пациент. 

И тъй като става дума за собстве-

ното му здраве, а, оказва се, по-

някога и живот, най-доброто, 

което можем да направим, е 

да уточняваме с лекаря какви 

лекарства ни изписва и да 

проверяваме дали точно тях 

получаваме в аптеката.
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МЕНЮ ЗА ДЕНЯ НА БЛАГОДАРНОСТТА В ДВЕ ЧАСТИ
КУЛ

ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

ТРИЪГЪЛНИ БАНИЧКИ СЪС 
СИРЕНЕ

МОЯТА ИЗПИТАНА РЕЦЕПТА ЗА ПРАЗНИЧНАТА ПУЙКА

Натрошава-

ме сиренето 

на ситно, 

смесваме с 

разбитите 

яйца. Разтопя-

ваме маслото, 

смесваме с 

фъстъченото 

олио. Разрязваме листовете кори за 

баница на две по дължина. Получени-

те ленти намазваме с мазнината, по 

1 непълна супена лъжица на лента. В 

долния край, в средата на всяка лента, 

слагаме 1 чаена лъжичка от яйчено-

сиренената смес. Прегъваме лентата на 

две по дължина, завиваме така, че да 

се получи триъгълник. Печем банич-

ките в намазана с масло тава за около 

20 минути на 360 f или докато получат 

златистокафяв цвят.

Дробчетата се сваряват и се нарязват 

на малки парчета. Лукът се запържва с 

гъбите и наденицата.

Прибавят се дробчетата. В друг съд 

се запържва 1 стик масло с ориза до 

прозрачно, посолява се на вкус. Залива 

се с две купи вода (използваме същия 

съд, с който сме измерили ориза, когато 

измерваме водата, защото е важно да 

се следва точно пропорцията 1:2 ориз 

- вода)

Огънят се намалява на low и се оставя 

да се задушава, докато оризът попие 

водата. Оризът се прибавя към сместа 

от гъбите и наденичките. Поръсва се със 

сушена чубрица и черен пипер.

Пуйката се измива добре, подсуша-

ва се и се осолява отвътре по стените. 

Пълни се с ориза и останалите добавки. 

Посолява се отгоре. Разтопява се 1 кутия 

масло (4 стика). Към разтопеното масло 

се добавят малко сол и подправки - 

сушена 

чубрица, черен пипер, сушен 

магданоз.

Разтопеното масло се инжектира в 

месото на пуйката на различни места. За 

целта се използва готварска спринцов-

ка, която лесно се намира в супермар-

кетите.

Тавата се намазва с масло. Фурната се 

загрява на 375 f. Аз купувам за празника 

пуйка, която тежи около 12-13 паунда. За 

нейното добро изпичане са нужни  3 1/2 

часа, покрита с фолио, след което фо-

лиото се отстранява и пуйката се пече, 

докато придобие златистокафяв цвят, 

около 30 минути.
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По-млад мъж? Страхотно!

Само 1/5 от жените в Европа са готови да прескочат табутата и 

биха излизали с по-млади от тях мъже. За разлика от дамите 

представителите на силния пол традиционно са по-разкрепо-

стени и в огромното си мнозинство – от Америка до арабския 

свят, нямат нищо против да се облажат с нещо свежо. Тези ре-

зултати са от анкета на социалния клуб за необвързани Forward 

Singles за 2010 г., която представя нова статистика за нагласите сред двата 

пола. България е по-консервативна страна, където на връзката жена на средна 

възраст – младо гадже се гледа с не добро око, дори с подигравка. И все пак BG 

VOICE издири няколко случая, които ще ви представим тук.

Радина Червенова и Коко 

Каменаров

Константин е по-малък с 8 

години от своята половинка 

Радина, известно лице от но-

вините на БНТ. Запознават се в 

телевизията през 1993 г., когато 

Коко е шеф в “Ефир 2”, а тя се 

върнала от отпуск по майчин-

ство. Две години двамата с Коко 

са гаджета. Обръщат се един 

към друг с „джаджи”, а той от 

време на време й вика „мама”.

Жени Калканджиева и 

Стефан Манов-Тачо

Любовният роман меж-

ду двамата започва преди 

четири години в Испания. 

Тогава шефката на модна 

агенция „Визаж” отива 

на ваканция „по женски” 

и не подозира, че ще 

срещне голямата любов. 

По думите й тя пламва от 

пръв поглед - виждат се на 

рожден ден, на който тя 

и приятелките й попадат 

случайно. Стефан живее 

със семейството си от 

дълги години в Испания. 

Двамата си разменят 

телефонните номера, а 

когато шестата по хубост в 

света българка кацнала в 

София, започнала  канона-

да от есемеси, телефонни 

обаждания и Skype, след 

което Тачо идва в Бъл-

гария, следва скандал и 

двамата се разделят. Но точно тогава Жени разбира, че срещу нея стои истински 

мъж, нищо че е с 9 години по-млад. Предложение за брак тя получава в колата по 

пътя от Пловдив за София - без много романтика и без пръстен. Плод на любовта 

им е малкият Георги. Жени казва, че след 4-годишния семеен живот страстта им 

все още не е отминала.

Гала и Стефан

Двамата се запознават с погрешно изпратен до нея есемес преди 5 години. 

Тогава водещата на „На кафе” вечеря с вярната си приятелка Кремена Халваджиян 

и получава съобщение на телефона си: „Как мина срещата?” Тя не разбрала кой е и 

върнала: „Добре мина. Кой пита?” Есемес връзката продължава повече от половин 

година. През това време те нито веднъж не си чуват гласовете. Първата им среща е 

за кафе в един от столичните молове. Когато разбрала, че Стефан е по-малък от нея 

с 11 години, много се притеснила. Дъщерята на Гала от първия й брак много харе-

сала Стефан и бързо се сприятелили. Тя желае точно той да е бащата на бъдещото й 

братче или сестриче.

Юлияна Дончева и Станислав 

Недков-Стъки

Заради връзката си с 16 

години по-младия европейски 

шампион по жиу-жицу журна-

листката и бивша депутатка бе 

наречена българската Деми 

Мур. Разликата във възрастта 

им обаче не попречи чувствата 

между двамата да се задълбочат. 

Година след запознанството си 

двамата сключиха брак на хълма 

Царевец във Велико Търново.

Според Дончева разликата 

във възрастта им не се усеща, 

защото Станислав е изключи-

телно сериозен човек. Когато 

ги виждаме заедно по медиите 

или на събития, винаги изглеж-

дат щастливи, тя не спира да 

се усмихва, а той - да я гледа 

влюбено.

Юлияна и Стъки се запознават 

на рождения й ден, когато той я омайва с огромен букет червени рози. Скоро 

заживяват заедно и тя се развежда със съпруга си Горан. Шест месеца по-късно 

- точно в полунощ на Рождество Христово, Станислав пада на колене, поднася 

стилен пръстен и я моли да му стане съпруга. Е, сватбата е вече факт, а двамата не 

крият и че имат планове за бебе.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: Магаре. Атанасов (Георги). Локал. Салони. Век. “Менон”. Норит. Мат. Титан. Пита. Валат. Таран. Тон. Тарар. Живак. Винаров (Иван). Нивалин. Фотон. Кета. Бак. Молар. Сетер. Ос. Васал. Рени. Салам. Нитон. 

Кит. Нирал. Пирон. Ваталин. Наналал (Далпатрам). “Нанос”. Ника. Кос. Комар. Новак (Витезслав). Дан. Неман. Мана. Тонир. Радар. Лар. Ривес (Яков). Риман (Бернхард). Ротатор. Катинар. Ватикана. Анара. Каракал. 

Ланолин. 

ОТВЕСНО: Математика. Ана Тодорова. Калан. Колит. Санитар. Сал. “Тараф”. Саран. “Нивата”. Ром. Таром. Малак. Ретик (Георг). Рекет. Ротов (Александър). Линон. “Сока”. Анит. Волан. Номер. Рал (Фьодор). Балотаж. Насип. 

Самар. Нарин. Ратин. Радикал. Мас. Навик. Лоран. Нама. Нан. Навес. Нонин. Ратан. Галоп. Катер. “На Ком”. Нино. Сорит. Латек (Удо). Лавал (Карл). Нал. Монитори. Енина. Ана Мари. Витан. Нерит. Лекар. Ран.



Срещат се двама грузинци:

- Гоги, защо си такъв омърлушен?

- Ами как защо - все същото, няма 

пари…

- Как така да няма? Ето погледни 

ме мен… Работя в един завод, пра-

вим разни дребни детайли - глътна 

няколко, после като се прибера - хоп 

в тоалетната, измия ги и ги продавам, 

добри пари идват. А ти къде работиш?

- В един завод за уран.

- Че какво чакаш тогава? Уранът е 

по-скъп от златото…

Срещат се пак след няколко дена - 

втория грузинец го водят под конвой.

- Въх, Гоги, какво стана?

- Какво, какво… послушах те.

- И за какво е тази полиция?

- Ами случайно пръднах и взривих 

половината цех.

- И сега къде те водят?

- На полигона да се изсера.

- Иванчо, защо пишеш толкова голе-

ми ченгелчета?

- Тате, това не се ченглечета, това са 

интеграли!

Седят около огъня първобитните 

хора. Един от тях пита: - Е, как ви се 

струва жена ми? Останалите: - Идеална! 

Той: - Тогава, някой да иска допълни-

телно?

Госпожата казва:

- Затворете читанката!

А Иванчо пита:

- На коя страница, госпожо?

Малко момиченце се обажда по 

телефона в моргата:

- Алоо,моргата ли е?

- Да.

- Дядо ми изчезна преди три 

дни и не се е прибирал, да не би 

да е при вас?

- Кажете ни някакви особени 

белези, моля!

- Ами, не може да казва „р”.

Един тираджия минава през някакво 

село и на един завой сгазил десет 

патки. Като съвестен гражданин спрял 

камиона и отишъл да потърси евенту-

алния стопанин. Вижда една бабичка и 

и казва:

- Бабке, ела да видиш, сгазих едни 

патки, да не би да са твоите.

Бабата дошла, погледнала ги и 

казала:

- Не са моите, чедо, аз такива плоски 

патки нямам!

Три месеца след сватбата 

жената започва да обвиня-

ва мъжа си, че той я обича 

по-малко.

- Преди ти винаги ста-

ваше пръв, приготвяше 

ми закуската, а сега аз правя 

всичко това...

- Глупости! - възразява той. - От 

това, че ти ставаш рано и приготвяш 

закуската, моята любов не е намаляла 

ни най-малко...

- Отдавна скъсах с моя годеник. 

Отношението ми към него рязко се 

измени.

- Но защо тогава не му върнеш пръс-

тена с брилянт, който ти подари?

- Защото моето отношение към скъ-

поценностите не се е променило.

- Татко, защо младоженците се дър-

жат за ръка по време на венчавката?

- Такъв е обичаят, сине. Нали си виж-

дал как боксьорите си подават ръце 

преди да започне мачът...

Между две жени:

- Исках да изпратя дъщеря си на 

море за двадесет дни.

- И защо не я изпрати?

- Мъжът ми каза най-напред да си 

опита късмета с обява във вестника!

- Моля за ръката на вашата дъщеря!

- Млади човече, пиете ли?

- Да, но това после. Нека първо да 

уредим работата.

ОТГОВОРИ ОТ 

МИНАЛИЯ БРОЙ - Не разбирам как може 

да се омъжваш за куц 

човек!

- Какво толкова! Та той 

куца, само когато върви.

Младоженец разказва на приятели-

те си:

- Тя е прекрасна! Впрочем - сега ще 

се убедите!

В този момент влиза младоженката. 

Ушите й са като прилепи, кривите й 

зъби стърчат напред, очите й - монго-

лоидни, косите й - като четка.

Мъжете недоумяващо се спогле-

ждат. Младоженецът забелязва това и 

казва:

- Е, разбира се, ако не харесвате 

Пикасо...

Жена към съпруга си:

- Е, добре де, не съм права, но мо-

жеш да ми поискаш прошка!

След преглед докторът казва на 

жената: 

- И помнете, че мъжът ви освен 

лекарствата има нужда от абсолютно 

спокойствие. 

- Точно това му говоря и аз дено-

нощно! - отговаря жената.

- Не ти ли прави впечатление, 

че днешните младежи се страху-

ват да се женят? 

- Така е. Ние бяхме съвсем 

други. Аз например, въобще не 

знаех какво е това страх, преди 

да се оженя..

Жена влиза в магазин и иска да купи 

10 метра плат. 

- Защо ви е толкава много? - пита 

продавачът. 

- Ще си шия нощница. 

- 

Но за нощница ще са ви пре-

достатъчни 2 метра. 

- Работота е там, че мъжът ми е 

научен работник и за него процесът 

на търсене представлява по-голям 

интерес от резултата. 

Срещат се двама приятели.

- Вчера те търсих цял ден, къде 

беше?

- А, с жена ми ходихме в зоопарка!

- И к`во?

- Е, к`во, к`во, приеха я!!!

Баща отива в детската градина, да 

прибере сина си.

- Кой е вашият? - пита учителката.

- Има ли значение, нали утре ще го 

върна.

Купили ново колело на Иванчо. Брат 

му гледал през прозореца как Иванчо 

кара колелото и викал на майка си:

- Мамо, батко кара без една ръка..., 

мамо-о, батко кара без две ръце..., 

мамо-о батко кара без зъбки

Марийка се връща от училище 

развеселена:

- Мамо, мамо, в училище ни правиха 

изследвания. Оказа се, че в класа има 

само една девица.

- Ти ли беше, мъниче?

- Не, разбира се. Даскалицата.

Баба се опитва да бъде деликатна.

- Моето момиченце, музиката по 

мое време беше по-мелодична.

- Бабо, това е миксерът.

Детенце пита майка си:

- Мамо вярно ли е, че нас ни храни 

Господ?

- Общо взето да,синко.

- А децата ги носи щъркелът?

- Да.

- Тогава ми кажи защо държим татко 

вкъщи?

- Помниш ли, скъпи, каква буря има-

ше в деня, в който се запознахме? 

- Как да не помня... Оттогава вярвам 

в поверия!

Между съпрузи:

- Помниш ли, скъпи, когато ме 

изпращаше една вечер и кучето ми те 

ухапа?!

- Помня... по-добре да ме беше 

изяло...

Жена е на свиждане на мъжа си в 

затвора и му казва: 

- Опитай се да хванеш малко тен! Ка-

зала съм на всички познати, че си ко-

мандировка в Африка за три години...

Виц в снимка

Стара маймуна обяснява на 

млада какво е условен рефлекс: 

- Сега ще натисна този бутон, 

а онзи идиот с бялата престилка 

ще ни донесе по банан.

Ало. КАТ ли е? Да,кажете! Ами.на магистрала-
та убих 2 кокошки, кво да ги правя? Хвърлете ги 
настрани в храстите... Аха,а пежото им кво да го 
правя?

Перничани са толкова кора-
ви, че си правят оригами от ла-
марина.

Вилна зона. Петър тича в двора на Гошо. 
- Гошо, бързо дай две кофи вода! Налива си две кофи и изчезва. След малко 

пак се връща: 
- Дай още две! 
- Кво става бе, Пешо, нали имаш собствен кладенец.... Пешо: 
- Абе, ситуацията е чрезвичайна. Тъщата падна в кладенеца, а водата й 

стига до брадичката.



Да изплакнем поглед 
с най-добрите дупета 
от целия свят

Има няколко неща, които вълнуват истинския мъж, но 

хубавото, добре закръглено женско дупе би трябвало да 

заема челните места в тази класация. Затова днес отделяме 

специално внимание на този дамски атрибут, като ви пред-

лагаме най-добрите дупета от цял свят в своеобразен чарт, 

съставен от в. “Билд”. Почти всяка една дама от списъка 

поне веднъж е снимала задните си прелести било то в някой филм, рекла-

ма или някаква друга кампания. Докато Джей Ло застрахова дупето си за 

$27 млн. и прословутата задница на Ким Кардашиян е често обсъждана 

дали е дело на някой способен пластичен хирург, или просто роди-

телското тяло си е свършило идеално работата, жените тук са жени, 

чиято знаменитост идва само и единствено от славните им дупета.

5-а позиция. Кери Байрън

Нейното дупе е било 

моделирано, за да се 

създаде 3D модел, 

който да послужи 

за предаването 

„Ловци на ми-

тове“ по канал 

“Дискавъри”. 

Тя обаче грабна 

вниманието на фено-

вете си с първата си еротична 

фотосесия за списание FHM. 

4. Абсълютли Амбър

Амбър е дупето на „хип-хопа“! Тя е представяла 

своите умения във видеоклипове на Еминем, Лойд 

и прочее рапъри.  Абсолютната сила на Амбър е в 

начина, по който умее да разклаща дупето си. Сега 

вече повече хора могат да се наслаждават на това 

удоволствие, защото Амбър качи съответни клипове 

в личния си сайт. “Направих го, за да доставя радост 

на моите неизброими фенове”, споделя тя.

3. Анита Хънт

Нуждаете се задник-каскадьор? Анита е под-

готвена!  Тя е смятана за едно от най-добрите 

дупета в сферата на киното, като оставя зад 

себе си тези на Памела Андерсън, Лиз 

Хърли и дори бившия модел Синди Крау-

форд. Една от най-известните кампании, 

в която Анита взима участие, е наречена 

“Slendertone”, осъществена през 2001 г., 

когато нейното дупе е в центъра на всеки втори разговор, който можеш да 

чуеш, тъй като огромни плакати с него заливат големите градове на САЩ.

2. КоКо

Дупето, в което се говори, че са поставяни 

импланти, КоКо – известна още като Никол 

Остин и съпруга на рапъра Айс-Ти, е използ-

вала, за да се издигне в очите на момчетата 

около нея. Нейната голяма слава дошла след 

фотосесията й за списание “Smooth”, която 

буквално откачи ченетата на мъжката част и 

стана основен обект на обсъждания сред нея. С 

толкова много шум около характерната си зад-

на част КоКо решила да създаде собствен сайт, 

подобно на други модели, в който да продава снимки, DVD-та, плакати и всичко 

друго,  върху което може да се изтипоса перфектният й задник!

1. Вила Гуера

Ето и фаворитът сред фаворитите. Вед-

нъж зърнали дупето на модела на бельо 

в сесията й за FHM през 2002 г., малко 

вероятно е да успеете да откъснете поглед 

от него! Почти веднага след това Вида беше 

наградена с приз „Най-добро дупе“ и бе 

класирана в списанието сред топ 100 на 

най-секси жени. Мацката започнала да за-

доволява глада на публиката, като често се 

появявала във видеоклипове на рапърите 

Нели, Кейни Уест и няколко други.  По-къс-

но Вида се вдъхновила от идеята да произ-

вежда собствени календари по бански и DVD-та, които да продава чрез интернет 

страницата си. През 2005 г. личният й телефон бил хакнат и тонове голи домашни 

снимки изтекли в интернет пространството. Ние в BG VOICE също си откраднахме 

една. Сигурни сме, че никой от вас няма да има нищо против да й се наслади...
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След трансфера си в Турция бившата звезда на „Реал Мадрид” Гути бележи успех 
и на нежния фронт. Сегашното му завоевание е аржентинската водеща Ромина 
Белусио. Двамата бяха засечени в мадридска дискотека опасно близо един до друг. 
Популярната футболна фраза „формата е временна, класата вечна” важи в пълен 
аспект за испанския маестро.

Футболни съпруги

АЛЕКСАНДЪР МИХОВ
alexander@bg-voice.com

ЦСКА, „Цървена звезда” и „Динамо Б” 
правят Източноевропейска лига

Стартира подготовка-

та за създаване на 

Източноевропейската 

футболна лига, след като 

бе проведена некол-

кочасова дискусия в 

хотел в София. Срещата бе инициирана 

от ЦСКА, а освен българския гранд 

активно в дискусията се включиха от 

„Цървена звезда” и „Динамо Букурещ”. 

Засега идеята няма подкрепа на УЕФА и 

клубовете от Източна Европа ще търсят 

благословията на Платини и компания, 

за да може този проект да тръгне. Оч-

аква се, ако надпреварата стартира, да 

участват между 12 и 14 държави, като се 

поеме потокът на отпадналите отбори 

от Шампионската лига и Лига Европа. 

Освен това 10 милиона евро ще бъде 

минималната сума, която спонсорите 

ще трябва да гарантират, за да може 

турнирът да започне.

„Имаме представители на две фе-

дерации, на Турските авиолинии и на 

„Газпром”. В момента са по един-два 

отбора, но на следващата среща ще 

бъдат много повече. Има представи-

тели на всички отбори. Няма отбори, 

които са потвърдили, че ще присъстват, 

а след това са се уплашили. Единствено 

„Славия” не изпрати свой представител. 

Турнирът трябва да започне септември. 

Ще има 8 групи по четири отбора.  Иде-

ята е да не участват само ЦСКА, „Левски”, 

„Литекс” и „Лудогорец”, а останалите 

отбори, които завършат на пето, шесто 

и седмо място”, коментира Димитър 

Борисов, собственик на ЦСКА.

„Ние нямаме забрана за провеждане-

то на тази среща. Смятам, че може да се 

получи един хубав турнир. Аз проведох 

една среща с Борислав Михайлов през 

миналата седмица. Тази среща е на 

много ранен етап, за да участва и УЕФА. 

Ние трябва да предложим на УЕФА и на 

федерациите”, добави босът на ЦСКА.

Надпреварата може да добие статут 

на трета по сила на Стария континент 

след Шампионската лига (ШЛ) и Лига 

Европа (ЛЕ). Идеята е Балканската или 

Източноевропейската лига да бъде 

съставена от осем групи по четири 

отбора, като в първия етап от нея няма 

да участват тези отбори от Източна 

Европа, които са в ШЛ или ЛЕ.

Финансовият директор на „Левски” 

Константин Баждеков заяви, че от си-

ния клуб застават зад проекта на ЦСКА 

за сформиране на Източноевропейска-

та купа.

„Подкрепям идеята на ЦСКА и Дими-

тър Борисов. Не само аз, но и всички 

в Левски. Ние сме за създаването на 

Източно-европейска футболна лига”, 

обяви той.

След дискусията стана ясно, че 

клубовете са си създали инициативен 

комитет. Той ще се състои  от по един 

представител на всяка страна, които да 

представляват интересите на държави-

те. Българските представители в иници-

ативния комитет са Димитър Димитров 

и Димитър Хаджиниколов, които заемат 

шефски постове в ЦСКА.

На срещата в София бе решено още 

да се проведе нова дискусия, този път 

в Букурещ, на 15 декември. Тогава се 

очаква да има представители на повече 

клубове от повече страни. От Сърбия 

пък предложиха още в края на ноември 

(25-и) да се проведе междинна среща в 

Белград, за да се види докъде е стигнал 

проектът и какво е становището на 

УЕФА за него.

Сезонът в NBА пред провал

България изпусна шанса да 
излезе начело при младежите

Спорът е за процента от приходите, 
вероятно ще се стигне до съд

Играчите от NBA 

отказаха послед-

ната оферта на 

Лигата за колекти-

вен договор и по този начин 

застрашиха целия сезон на 

най-силното баскетболно 

първенство. Асоциацията на 

играчите освен това поясни, 

че ще спре преговорите за 

колективен договор с Лигата и ще потърси правата си в съда, предаде Ройтерс. 

„Стигнахме до заключението, че целият процес на преговори е тотално сринат”, 

заяви изпълнителният директор на асоциацията на баскетболистите Били Хън-

тър. Последната оферта на Лигата бе за разделяне на приходите 50/50 между 

собствениците и играчите и ако беше одобрена, сезонът в NBA щеше да започне 

на 15 декември. Състезателите обаче настояват за по-голяма част от парите, 

след като до миналата година получаваха 57%. 

Комисарят на Лигата Дейвид Стърн разкри, че баскетболната асоциация е 

очаквала последния ход на играчите.

„Вече сме подали иск за нечестни трудови преговори към Националния 

работнически борд. Твърдим, че играчите не преговарят с добра воля”, сподели 

Стърн. „В крайна сметка ще се стигне до разбирателство за колективния дого-

вор, но сезон 2011/2012 е в опасност”, допълни комисарят. Стърн допълни, че 

щом играчите не са приели последната оферта, следващата ще бъде намалена 

на 53/47% в полза на собствениците.

България и Австрия завършиха 1:1 квалификация за европейското 

първенство за младежи до 21 години. Попадението за българите падна 

в 12-ата минута, когато бившият футболист на ЦСКА Александър Тонев 

заби един от най-хубавите голове в кариерата си. Настоящият играч на 

„Лех” пое топката малко след центъра, напредна и с изстрел от около 30 метра 

порази целта. В 36-ата минута австрийците вкараха гол чрез Холцхаузер, но той 

не беше зачетен заради доста спорна засада.

Все пак съперникът успя да изравни в 78-ата минута, когато капитанът Дибон 

беше точен с глава. През втората част Сашо Тонев получи жълт картон, който го 

вади от следващата квали-

фикация срещу Шотландия 

на 31 май 2012 г. При победа 

на стадиона в Ловеч тимът 

на Михаил Мадански щеше 

да излезе начело в класи-

рането на групата. Преди 

пет дни нашите момчета 

надиграха същия съперник 

с 2:0 като гости.
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БЕРЛУСКОНИ 
STYLE

В политиката отдавна не се беше появявала толкова цветуща фигура, която на-

ляво и надясно демонстрираше както въображение, така и мъжките си нрави. 

Силвио Берлускони години наред даваше да се разбере, че мъжът може да е 

обграден от красиви и млади жени дори и в напреднала възраст. Сега, когато 

италианският премиер вече напусна голямата политика, BG VOICE се зарови в архивите, 

за да ви припомни знаменитите му styl-ни изказвания, с част от които и завърташе глави-

те на не едно младо момиче. Цели 22.8% от шегите му са имали сексистка насоченост.

„Открих къде е точката G на жените. На края на 
думата шопинГ”, заявява невъзмутимо италиан-
ският премиер през ноември 2007 г. на посеще-
ние във Верона.

Берлускони не щадеше и чужденките, вклю-
чително и високопоставените жени политици. 
В желанието си да отдаде почит на Маргарет 
Тачър той най-рицарски заявява: “Тя е страшна 
мацка.”

“Италианските жени са толкова красиви, 
че предотвратяването на изнасилванията в 
Италия ще бъде невъзможна мисия: Това би из-
исквало твърде много войници, дори за една 
полицейска държава”, казва той.

По време на скандала с проститутки, в 
който се забърка, Кавалиере обяви: “30% от 
италианките мечтаят да спят с мен. Останалите 
70% нямат подобни мечти, понеже вече са го 
сторили.”

“Никога през живота си не съм имал 
интимни отношения с жени, изповядващи 
комунистическа идеология.”

“Аз съм Исус Христос на политиката, 
жертва, търпелив. Давам всичко, жертвам се 
за всички.“



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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РАБОТА

Chicago + suburbs

Търся ДЕТЕГЛЕДАЧКА за сряда,четвъртак и 
петък в района на Morton Grove.За контакти 
224-616-1936 

ЗАМЕСТВАМ ЖЕНИ НА LIVE-IN, може почасо-
во 773 742 6626

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ/ДЕЦА в моят или ва-
шият дом вElmhurst, или района. Имам опит 
с новородени, както и препоръки. Телефон : 
630.248.6855 

CDL DRIVER WANTED, for local work with 
containers, work 10-12 hours per day, home every 
night, good pay call Ramunas 708 516 9862

Търся ШОФЬОР НА ЛИМУЗУНА с hard 
card,обадете се 773-799-4462 

CDL DRIVER WANTED to work in midwest, good 
miles good pay. Call 708 516 9862

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 

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

Atlanta

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

Orlando, Florida

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

Baltimor 

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

Под наем

Chicago + suburbs

Давам СТАЯ ПОД НАЕМ в Schaumburg и Shiller 
Park.Георги  708 415 0590

Ние сме двама в 2BR aп. близо до станция 
Cumberland на Синята линия. Търсим ТРЕТИ 
СЪКВАРТИРАНТ - мъж. Наем - $305 месечно, 
включва всичко. Моля оставете съобщение и 
НЕПРЕМЕННО ВАШИЯ ТЕЛЕФОН, за да мога да 
ви се обадя. Home phone: 1-773-714-9962

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

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 BG VOICE търси шофьор на part 

time, за работа всяка сряда. Тел 
708 415 6985

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

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

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.

Atlanta

Търся СЪКВАРТИРАНТ/КА ЗА СТАЯ в апарта-
мент на Lenox в Buckhead. Стаята е със самос-
тоятелна баня, в непосредствена близост до 
МАРТА. Тел.: 404-707-1504 и 404-453-2187

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

Услуги

Chicago + suburbs

VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит кар-
та веднага. Единствено условие: social security 

номер. Ако Вие нямате кредит история, тази 
карта е за Вас! Тел: 847-436-8094. 

Мога да ГЛЕДАМ ВАШЕТО ДЕТЕ заедно с мое-
то дете. За справка: 708 843-1206, 773-886-4822.

Подготвям всякаква пълна ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА ТРАНСПОРТНИ КОМПАНИИ. Отварям 
корпорации. Тел. 708 415 0590

ПОДГОТОВКА ЗА CDL ПЕРМИТ на български. 
Георги  708 415 0590

ЕВТИН ИНТЕРНЕТ И ТВ, плаща се еднократно! 
Телефон : 773.357.6549

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 

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 

Давам под наем обзаведена 
стая със самостоятелна баня в 
Arlington Heights. Всичко е вклю-
чено в цената. Тел: 773 672 9954.  

Домашна детска ясла, с отлични 
условия, набира деца за цело-
дневно гледане. Интересни гру-
пови занимания и индивидуална 
грижа за всяко дете. Намираме се 
на Busse/Golf. Тел 773 899 3755 

CDL българско училище. Българ-
ски собственик и инструктори. 5 
- 10 дни, 100% гаранция. Българ-
ски и руски.www.bgcdlasmb.com; 
www.bgcdl.info. Тел за инфо:954 
821 5740
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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 
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

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

Coast to coast

ДИСКАУНТ КАРТИ ЗА ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ 
при изпълняване на рецепти. БЕЗПЛАТНА. Те-
лефон : 773.742.6626 

Търся контакт със заинтересовани хора за 
ПОКУПКА НА ОРЕХОВА ГРАДИНА в Бълга-
рия!!! Телефон : 087.654.3830

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

ПРОДАВАМ

Продавам FREIGHTLINER CENTURY 1999, 
Цена $9500. Тел 773 592 5032

HUNDAY SONATA -2007stick sift,37000 miles 
гаранция -8000$ Тел: 224 210 0161

Безплатно - TWIN MATTRES КОМПЛЕКТ. 

Съвсем запазен, няма дървеници. Телефон: 
718.784.9769 

Продавам изгодно нови 4-тири КОЖЕНИ 
БАР СТОЛА. Тел: (847) 854 - 8094. 

Продавам HONDA ODYSSEY 1995, mini van. 
Търсете Васка 773 396 1390 

Продавам DODGE STRATUS - 2000.- 106,000 
мили в добро състояние $1200. Тел:708 979 
0165

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

Продавам VAN FORD 97 ,модел e 
350 turbo diesel 7.3. Цена $2200. 
Телефон : 224.201.0464 
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Дарина Павлова 
заряза Берлускони, 
тръгна по „агнешко”

РЪГБИСТ СТАНА 
ГЕЙ СЛЕД ИНСУЛТ

Маги Желязкова 
ОПЪВА БРЪЧКИ 
С БОТОКС

Дарина Павлова 

преориентира 

вкусовите си 

качества и вече се 

облизва по „агнешко”, 

писа в. “България днес”. 

Мадам Мулти (заради 

това, че е вдовица на 

боса на “Мултигруп” 

Илия Павлов) е завър-

зала авантюра с 15 

години по-млад от нея 

италианец. Вероятно 

влошеният политиче-

ски статут на Силвио 

Берлускони е принудил 

Дарина Павлова да си 

намери друг, по-на-

дежден, по-богат, а и 

по-млад любовник. Вдовицата върти любов с Франческо Белкаро вече четири 

месеца. Двамата се запознават покрай новия проект на Дарина Павлова – „Съ-

нувайки Италия”, който тя реализира като риалити шоу по една от телевизиите 

на Берлускони. По ирония на съдбата именно Силвио Берлускони я урежда като 

продуцент на шоуто. Докато подбира участници, Павлова си харесва красавеца 

Франческо. Белкаро е типичният пример за сбъдната американска мечта – като 

емигрант в САЩ той трупа милиони чрез бизнеса си за вътрешен дизайн.

Богаташкото момченце е най-желаният ерген и не случайно Дарина Павлова 

е зарязала Берлускони заради Белкаро. Запознати разкриват, че двамата се 

държали като влюбени тийнейджъри на снимачната площадка. 33-годишният 

преуспял бизнесмен бил луд по 15 години по-възрастната богаташка вдовица.

Маги Желязкова сподели пред в. “Всеки ден”, че в последните две години 

изглажда бръчиците по челото си с инжекции с ботокс. Твърди обаче, 

че няма други намеси във визията си и се поддържа със здравословен 

начин на живот - лягане преди полунощ и полезни храни. Желязкова отрича 

спекулациите, че със съпруга си Борислав са пред развод. На времето босът 

на ВИС-2 Георги Илиев ги подтикнал да се оженят и дори им кумувал. „Стана 

ни кум, защото беше приятел на Боби. Познаваха се покрай спорта. Тогава се 

възпротивих и даже с мъжа ми се скарахме”, спомня си Маги. Илиев предложил 

внушителна сума пари на младоженците, за да си купят каквото желаят, но те 

пък отказали кумовия дар. „Много харесвам това в Боби - не е човек, който би се 

възползвал от някого с възможности. Горд е и постига всичко сам”, не може да 

се нахвали Желязкова от съпруга си. Днес, когато кумът им е мъртъв, тя не под-

държа връзка с вдовицата му Мая. Двете се познавали още от тийнейдж изявите 

си по модния подиум, но сега контактите им се ограничавали до бегъл поздрав, 

когато се срещнат на светско събитие.

Хетеросексуален състезател станал хомосексуалист, след като претър-

пял инсулт, съобщиха сензационно няколко информационни агенции. 

26-годишният Крис Бърч получил инсулт след инцидент по време на 

тренировка, при който си счупил врата. След като се възстановил, той напуснал 

работата си като банков служител, станал фризьор, намразил спорта, отме-

нил годежа с дългогодишната си приятелка и завързал връзка с мъж. „Бях гей, 

когато се събудих, и все още съм. Звучи странно, но когато дойдох на себе си, се 

почувствах различен, вече не се интересувах от жени. Никога преди не съм се 

увличал по мъже, дори не съм имал приятели гейове. Но не се интересувах ка-

къв съм бил преди това, трябваше да се подчиня на чувствата си”, споделя Бърч.

Певицата Мадона е много разстроена от 

новината, че демо версията на новото 

й парче „Give Me All Your Love” е изтекла 

в мрежата, съобщават американски таблоиди. 

Според мениджъра й Гай Осиъри звездата се 

разгневила най-вече от факта, че феновете й ще слушат незавършения вариант 

на парчето, преди то да излезе на пазара официално. Песента, която е част от 

новия албум на Кралицата на попа, вече се слуша от милиони меломани по 

света. „Мадона тази сутрин ми каза, че според нея истинските й почитатели 

няма да слушат парчето, което изтече, а ще изчакат излизането на албума. Който 

и да е отговорен за стореното, молим го да спре. Щастлив съм, че демо версията 

се харесва на слушателите, но сме дълбоко разстроени от преждевременното й 

изтичане”, сподели в интервю Осиъри.

Брад Пит си купил... танк!
Анджелина Джоли несъмнено е широко скро-

ена жена, а Брад със сигурност има доста-
тъчно пари, за да си позволява всяка суетна 

покупка. Но дали половинката му ще приеме с 
усмивка новината, че актьорът си купи съветски 
танк, който скоро ще бъде доставен пред дома им, 
пишат американските медии. Звездата на „Троя” 
закупи руския бронетранспортьор, за да обогати 

колекцията си от странни придобивки. Според ре-
дица източници Брад се влюбил в съветския Т-54, 
докато снимал новия си филм за зомбита „World 
War Z”. Как би реагирала Анджелина на новата по-
купка засега остава мистерия. Едно обаче е сигур-
но. Шестте деца на двойката - Пакс, Мадокс, Шайло, 
Захара, Вивиен и Нокс, със сигурност ще обикнат 
новата играчка на баща си, завършват изданията.

Крис Бърч преди... …и сега

Мадона 
бясна, 
откраднали 
й песен
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„Ритон” си живеели 
добре и без деца

Ирен Кривошиева 
била наказана 
от Бог заради 
Стефан Данаилов

Катя и 

Здрав-

ко от 

дует “Ритон” 

признаха, че 

животът им 

върви добре и 

без деца, само с 

два телевизора 

и повечко инат. 

Пред “Би лайф” 

те твърдят още, 

че не вярват 

попфолкът да ги 

е „изтикал в ъгъла”. „Ние и сега пеем пред препълнени зали, но за съжаление не 

кипи оня бурен концертен живот”, споделя Катя. „След 10 ноември в България се 

появиха хора, който яхнаха „синята вълна”.  Откровено това бяха нереализирани 

некадърни хора, които забраниха или по-скоро унищожиха естрадата. Логично 

се появиха две фирми, които лансираха балканска музика, а българският народ 

обича такава музика и така се започна”, смята Катя. Двамата не четат жълтата 

преса и не обръщат внимание на писанията по свой адрес.

Катя и Здравко нямат рецепта, която да дадат как са опазили брака си толкова 

години. „Ако имахме такава рецепта, щяхме да станем милионери. Бракът ни 

оцеля на инат”, шегува се Здравко. „За да съхранят брака си като нас, хората 

трябва да имат отделни телевизори”, смее се Катя. Догодина дует „Ритон“ ще 

отбележи 35 години на сцената. Катя и Здравко вече мислят за концерт в зала 1 

на НДК и нов албум.

Актрисата Ирен Кривошиева 

смята, че е наказана от Бог 

заради извънбрачния си 

син Владимир, чийто баща е Стефан 

Данаилов. Кривошиева каза това 

в предаването “Станция Нова” по 

„Нова телевизия“, където гостува с 

Владимир. Синът й е в София от 4 

октомври, но все още не се е видял 

с именития си баща, който бе зает 

покрай изборите. „В момента, в кой-

то научих, че съм бременна, няма-

ше по-щастлив човек от мен. Няма 

по-щастлив човек от жената, когато 

е бременна. Никога не съм се страхувала, че ще гледам сина си сама. Бях толкова 

щастлива и си казвах „Боже, дано никога не свърши това щастие!”. След Владимир 

исках да имам още много деца, но Господ си знае работата и ме наказа, като не ми 

позволи да имам друго дете”, заяви Ирен. Тя обяви, че скоро излиза книгата й, в 

която е описала цялата история, за да “прекратя всякакви слухове”. Когато е бил 

бебе, Ирен отишла с Влади при тогавашната съпруга на Стефан Данаилов. „Идеята 

беше да стане така, че всички да имаме нормални отношения, по-лесна приемстве-

ност на нещо, което вече не може да се скрие. Тя се държеше прекрасно с детето, 

играха си, говореха си. Тя обича деца, мисля. Нито ме е обидила, нито нищо.”

Ирен Кривошиева

Първанов 
стана дядо

Никол Кидман ще пее 
в Боливуд за милион

Рекордна 
застраховка за 
шедьоврите на 
Леонардо

Никол Кидман ще запише песен за индийски филм срещу хонорар от 

1 милион долара, съобщи в. „Таймс ъф Индия”. Лентата е със заглавие 

„Уличен крадец” и е под режисурата на Руми Джафери. Комедията 

разказва исто- рията на човек, 

станал жертва на корупция, като 

главните роли са поверени на 

Акшай Кханна и красавицата Му-

гдха Годсе. „Ние изпратихме на 

Кидман песента с предложение 

да я изпълни и актрисата даде 

положителен отговор. Сега 

съгласуваме сроковете на 

реализацията”, заявява Джафе-

ри пред издани- ето. Режисьорът 

уточнява, че първоначално 

продуцентите възнамерявали 

да предложат изпълнението на песента на Шакира, но се отказали, тъй като тя 

поискала значително по-висок хонорар от холивудската актриса. Неизвестна 

преди хита „Мулен Руж” като певица, Никол Кидман дебютира на 27-о място 

в британските класации с Come What May от саундтрака на филма. По-късно 

звездата си сътрудничи с Роби Уилямс в песента Somethin’ Stupid - номер 1 в 

продължение на 3 седмици на Острова. Пее и в анимирания филм Happy Feet.
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Шедьоврите на Леонардо да Винчи, които 

тази седмица “гастролират” в лондонската 

Национална галерия, бяха застраховани за 

рекордната сума от $2.4 млрд., предадоха агенциите. В 

изложбата „Леонардо да Винчи, художник в Миланския 

двор”, която се откри миналия четвъртък, са изложени 9 

от 15-те запазени платна на гениалния художник. Сред 

тях са шедьоврите „Мадоната сред скалите”, „Портрет на 

музикант”, „Дамата с хермелина”, „Прекрасната Ферони-

ера” и др. Три години бяха нужни на британските кура-

тори, за да съберат на едно място платната на Да Винчи 

по време на службата му в Миланския двор при владе-

теля Лудовико Мария Сфорца. Колосалната застраховка 

ще бъде заплатена, в случай че някоя от творбите бъде 

повредена или открадната. Самите платна се помеща-

ват зад бронирана стъкла за защита от вандали.

Президен-

тът Георги 

Първанов 

стана във вторник 

дядо на момчен-

це. Самият той 

обяви щастли-

вата новина при 

завръщането си от 

официално посе-

щение в Азербай-

джан, съобщиха 

информационните 

агенции. Неговият 

син Владимир 

миналата годи-

на се ожени за 

приятелката си 

Цветанка. Президентският внук тежи 3,800 кг и най-вероятно ще носи името на 

дядо си - Георги.

По този повод Първанов почерпи с уиски делегацията и придружаващите 

го журналисти при пристигането си в София. От летището държавният глава 

отиде директно в болницата, за да види внука.



Джордж Клуни 
изпитал първия 
си оргазъм на 7

Клуни с новото си маце

Актьорът Джордж Клуни, който 

през лятото се раздели с ита-

лианката Елизабета Каналис, 

смята, че изгубил девствеността си 

„твърде млад”, пишат американски 

таблоиди. 50-годишният секс символ, 

който сега се среща със Стейси 

Киблър, призна, че преспал с жена за 

първи път когато бил на шестнадесет. 

„Бях много, много млад. Всъщност 

твърде млад”, сподели холивудската 

легенда.  „Със сигурност не бях готов 

за подобно преживяване, но го сто-

рих”, заяви още той. В интервюто си 

Клуни освен това разкри, че получил 

първия си оргазъм като „шест или 

седемгодишен”. „Мисля, че се случи, 

докато се катерех по въже, когато бях 

на шест или седем. Нищо не излезе, 

но всички останали елементи бяха 

налице. Помня, че се изкатерих, след 

това висях от въжето и си мислех 

„Боже мой, това е страхотно”, завър-

ши кинозвездата.

Още един 
футболист 
ПРИЗНА,  
ЧЕ Е ГЕЙ
Американският играч Дейвид Тесто при-

зна, че е хомосексуалист, и съжали, че 

не го е направил по-рано, пише в. “Стан-

дарт”. В интервю за Радио Канада бившият футболист на „Ричмънд Рикърс“, 

„Кълъмбъс Крю“, „Ванкувър Уайткапс“ и „Монреал Импакт“ разкри, че съот-

борниците му знаели това и са го приемали, но го било страх да признае 

пред света. „Гей съм. Тази тайна бе голям товар за мен и не ми позволяваше 

да бъда себе си”, сподели 30-годишният Тесто, който в момента няма отбор. 

Наскоро белгиецът Джонатан де Фалко и синът на бившия защитник на 

„Ливърпул“ Глен Хисен - Антон, също обявиха, че са хомосексуалисти.

Снимка на река 

Рейн, направе-

на от знамени-

тия немски фотограф 

Андреас Гурски през 

1999 г., бе продадена 

на търг в Christie’s в 

Ню Йорк за рекордна-

та сума от 4.3 мили-

она долара. Така тя 

стана най-скъпата фотография в света, съобщават световните агенции. Купувачът, 

придобил копието на кадъра с размери 81 на 140 инча (206 на 356 см), е пожелал 

анонимност. Снимката „Рейн 2” е от серията от шест фотографии, четири от които 

се намират в известни музеи по света - в нюйоркския Музей на съвременното 

изкуство и лондонската галерия Tate Modern. Андреас Гурски е първият фотограф 

в света, чиято творба достига цена над 3 млн. долара. През февруари 2007 друга 

негова снимка - 99 Cent II Diptychon, бе купена за $3.35 млн. при наддаване на търг 

на Sotheby’s в Лондон.

река Рейн

Снимка на река Рейн 
бе купена  
за 4.3 милиона
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Black Sabbath се събират 
и тръгват на турне

ПРЕСЛАВА МАЙ 
ПООТКРАДНАЛА 
ХИТ НА РИАНА

Валери и Николета се 
нахраниха в София

Миро се прави на 
цигански барон със 
златни зъби

Легендарната британска рок банда Black 

Sabbath се събира в оригиналния си 

четиричленен състав за нов албум 

и световно турне. На пресконференция в 

Лос Анджелис групата заяви, че ще свири 

на фестивала „Даунлоуд“ в Англия през юни 

догодина, след което тръгва на световна 

обиколка. Black Sabbath е създадена през 1969 

г. от четирима приятели от гр. Астън – Антъни 

„Тони“ Айоми (китара), Уилям „Бил“ Уорд (ба-

рабани), Джон „Ози“ Озбърн (вокали) и Терънс 

„Гийзър“ Бътлър (бас китара). Те се превръщат 

в праотци на течението хевиметъл. След мно-

гократни промени в състава бандата се събра 

в първоначалния си вид през 1997 г. за пръв 

път от 18 години, уж за да издаде албум, но се 

съсредоточава предимно върху концертни 

изяви. Проектът се подновява през 2001 г., 

когато музикантите пак обявяват, че започват 

записи на нов материал, но пак не удържат на 

обещанието си.

Смущаваща прилика между две песни на фолк 

звездата Преслава и поп дивата Риана откриха 

меломани. Баладата “Право на влюбване” от 

новия албум на добричлийката „Как ти стои” е копие 

на тази на родената в Барбадос звезда - „Stupid in 

Love”. Новото парче вече е по всички сайтове за 

клипове в интернет. „Право на влюбване” удиви-

телно много копира творчеството на Риана. Нача-

лото на двете парчета е едно и също, като тук-там 

някои тактове са променени. „Музиката е еднаква, 

просто изпяването на Преслава е различно. С това 

са гледали да избягат от оригинала, но май не са 

го направили достатъчно успешно, 

след като приликите са доловими и 

с просто ухо, гневят се в комен-

тарите феновете. В баладата на 

Риана има R`n`B бас, а в „Право 

на влюбване” са променили 

аранжимента, за да докарат 

попфолк звучене”, коментираха 

музикални спецове.

Нещо блести от устата на Миро 

от бившия дует “КариZма”, 

Става въпрос за златно зъбче. 

Изпълнителят на „Колко ми липсваш” си 

е барнал зъбите като цигански барон, 

констатираха медиите в България. Ши-

козната придобивка е присъща най-вече 

за мургавите ни събратя, но явно Миро е 

решил да вкара нова мода сред звезди-

те. Преди време Миро сам призна, че 

циганска кръв тече във вените му. Раз-

критието той направи пред светски ре-

портери в чужбина по време на турнето 

за конкурса “Евровизия”. Той сподели, че 

в него има турска и циганска кръв, което било типично за неговия регион.

Тънък флирт с непозната и секса-

пилна дама заформи футболна-

та легенда Христо Стоичков. Той 

се заигра със симпатичната брюнетка 

пред погледа на голямата си дъщеря 

Михаела. Поводът за новото му познанство стана Sofi a Independent Film Festival 

- фестивал за независимо американско кино в Югоизточна Европа, който се 

проведе от 27 октомври до 5 ноември. На афтър партито Модерния ляв заведе 

голямата си щерка, която от няколко месеца се изявява в професията, която 

баща й най-много недолюбва - журналистиката. На събитието не се появи 

съпругата на Стоичков Марияна и той си позволи задушевен разговор с непо-

знатата дама. Свидетел на задявката стана и американският посланик Джеймс 

Уорлик. Дали от задявката е излязло нещо по-сериозно не се разбра.

Звездната двойка 

Валери и Николета 

Божинови се е разхо-

дила за една вечер до София, 

за да хапне в любимия си 

ресторант „Веселото село”, 

който се намира на метри от 

стадиона на ЦСКА „Българска 

армия”, разкри в. “Монитор”. 

Футболистът и плеймейтката, 

които се ожениха на 9 октом-

ври, били в епицентъра на 

вниманието в заведението, в 

което се били събрали на по чашка още ВИП личности. Валери и Николета се це-

лували като малки деца пред погледа на Азис и рапъра Ванко 1, които   правили 

компания на Божинови на масата. Междувременно Ванко 1 разкри пред „Нова 

телевизия“, че около Нова година бременната Николета ще заснеме клип към 

ново парче. Ванко е продуцент на пишман певицата, която готвела и нов албум. 

По този повод фенове кръстиха опитите й за пеене, в които гласът й въобще не 

се чува, стил “художествен шепот”.

Даниел 
Радклиф бил 
алергичен към 
очилата на Хари 
Потър

Даниел 

Радклиф 

имал 

алергия към 

очилата на Хари 

Потър. Още 

след първите 

снимки през ок-

томври 2000 г. по лицето на младия 

актьор избили пъпки. Авторката на 

книгите Джоан Роулинг е доволна, че 

алергията все пак не попречила на 

Радклиф да изпълни главната роля в 

осемте филма. „Хубаво е, че никой от 

двама ни не вярва в знаци на съдба-

та”, пошегува се тя пред в. “Билд”.

Камата флиртува със 
СЕКСИ 
ГАДЖЕ
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Джей Ло, Кристина Агилера, Деми Мур купуват 
шалове и пуловери на BG певицата

Може би една от 

най-известните 

българки в САЩ е 

Соня Васи. Всички 

знаем коя е тя и 

какво е постиг-

нала. В родината пък всички видяха 

колко дръзка може да е плейбойката, 

събличайки се гола в национален ефир 

– по време на кастинга във Варна през 

2009 г. за третото издание на Music 

Idol. Това, което не знаем за нея от 

последните години, обаче е, че Соня е 

зарязала пеенето, за да се съсредоточи 

върху възпитанието и отглеждането на 

8-годишната си дъщеря Бриана. След 

това идва 

бизнесът й с 

плетените 

пулове-

ри и ша-

лове, които 

се продават 

в десетки бу-

тици из над 20 

щата в Америка. 

„Една година 

бях спряла да 

се занимавам с 

дизайнерство. Исках 

да се съсредоточа 

върху дъщеря си”, 

заяви специално за 

BG VOICE. Васи, коя-

то от година вече 

не дава интервюта за български медии 

„заради лъжите и измислиците”, които 

се сипят по неин адрес. Сега обаче 

певицата се завръща с нова колекция 

от плетени рокли и дори чанти, ръчно 

направени от органични и рециклира-

щи се материали.

„През лятото продадох първата си 

чанта за България. Стана по Facebook. 

Едно момиче от 

Русе си я хареса и 

я поръча”, спо-

деля Соня, чиито 

клиенти варират 

от обикновени 

хора до звезди от 

ранга на Дженифър 

Лопес, Кристина 

Агилера, Бритни 

Спиърс, Деми Мур, 

Джанет Джексън, 

Джоан Колинс, 

Бранди, Наоми 

Уотс, Патриша Ар-

кет, Тори Спелинг, 

Вивика Фокс и дори 

Матю Маконъхи.

Началото
Интереса си към модата Соня развива 

като тийнейджър: 

„Още докато работих с братя Аргиро-

ви, бях модел. Спомням си, че сама си 

направих роклята за една Нова година. 

Оттогава имам навика сама да си шия 

неща.”

Всичко с дизайнерството на шало-

ве обаче започва на шега, разказва 

певицата: 

„Когато тръгнах с бащата на детето ми 

(бейзболистът Брейди Андерсън, с ко-

гото са разделени от години - бел. авт.), 

си оплетох един шал. Изведнъж всички 

започнаха да ме питат откъде съм си го 

купила и да искат такъв. Тогава Брейди 

ми подхвърли идеята да ги продавам. 

Така направих няколко и ги дадох в 

бутика на една позната румънка.”

Първата известна личност, която се 

сдобива с шал на Соня Васи, е кънтри 

изпълнителката Фейт Хил. 

„Веднъж я питали кой е твоят дизай-

нер и тя заявила Соня Васи. Така всъщ-

ност започна всичко”, споделя плей-

бойката, която допреди година работи 

заедно с по-малката си сестра Анна.

Иначе Соня се научава да плете още 

като млада по време на престоя си в 

Норвегия. Усъвършенства се в свобод-

ното си време, докато е на турнета 

из САЩ с бандата си Creep. Днес в 

колекцията на Васи влизат плете-

ни шалове, пончос, пуловери и 

рокли. Моделите се изработват 

от 40 вида естествена прежда, 

като клиентите могат да изби-

рат размери, форми и цвето-

ве. Освен че участва лично в 

изработката на всеки модел, 

Соня се преобразява и като 

манекен пред фотообек-

тива.

Бриана 

Въпреки успешния бизнес 

за Соня през последните го-

дини няма нищо по-важно от 

дъщеря й. Заради Бриана тя 

е зарязала дългогодишната 

си мечта да преследва успех 

с групата си Creep. 

„Не знам как ще стоят неща-

та в бъдеще, но засега не ми 

се зани-

мава с 

музика. 

Бих направила 

парче, като онова 

с Deep Zone, но 

иначе се уморих да 

ходя по клубове. В 

момента съм се съ-

средоточила върху 

Бриана и искам да 

помогна в нейната 

кариера”, открове-

ничи Васи, която 

признава, че сама е 

отгледала дъщеря 

си, без помощ на 

гледачки.

8-годишната Бри-

ана е в трети клас и тренира усилено 

тенис. Неин треньор е приятелят на 

Соня, като малката получава помощ и 

наставления и от баща си, който е про-

фесионален спортист. Майка и дъщеря 

живеят в Глендейл, Лос Анджелис, през 

къща до бейзболиста и често се виждат. 

Певицата признава, че двете нямат 

много свободно време и са плътно 

заети.

„Докато Бриана е на училище, аз се 

занимавам с бизнеса си. След това я 

карам на тенис, където тя играе по 2 

часа на ден, и после вкъщи да пишем 

домашни”, разказва за ежедневието си 

Васи. 

На въпрос дали иска още деца певи-

цата категорично отрича.

„Не, не искам повече. А и преди да 

срещна Брейди, никога не съм искала. 

И много се дразня на лъжите, които 

пишат за мен в България, че ще се под-

лагам на ин витро. Няма такова нещо, 

пък и все още съм млада, мога и сама”, 

споделя Соня.

ЛЮБОМИРА КРИВУЛЕВА
lubomira@bg-voice.com

Соня Васи е родена на 22 май 1971 г. във Варна. Още много 
малка родителите й я изпращат да живее и тренира в „Олим-
пийски надежди”, защото показвала голям талант в гимнас-
тиката. На 14 години обаче е забелязана от братя Аргирови. С 
благоволението на баща й тя заминава за София, за да пре-
следва кариера с дуета. През 1989 г. спечелва титлата „Мис 
България” (първата в съвременната история на страната - бел. 
авт.). След успеха си заминава за Норвегия, после за Англия, 
където се запознава с вокала на KISS Пол Стенли. Той й помага 
да замине за САЩ, като двамата имат кратка връзка. Първо по-
пада в Ню Йорк, след което заминава за Лос Анджелис, където 
живее и до днес. Още на втория си ден в Ел Ей Васи получава 
предложение да се снима за „Playboy”. Така тя става първата и 
до днес единствена българка, появявала се на страниците на 
американското списание. Не след дълго тя започва кариера на 
певица. Имала е връзки с не един известен мъж – от Благовест 
Аргиров, през Мат Соръм (барабанист на Guns N’ Roses и Velvet 
Revolver - бел. авт.) и Фред Дърс от Limp Bizkit, до известния 
бейзболист от „Балтимор Ориолс” Брейди Андерсън, от когото 
има дъщеря си Бриана. С Андерсън се запознават през 2003 г. в 
клуба на Джони Деп тогава - „Viper Room”.
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Соня Васи заряза музиката 
заради модата и дъщеря си

Соня позира пред част от колекцията си.

Бриана и баща й Брейди.



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

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

Адрес за получаване:
(попълнете данните си на английски)
Име:  ....................................................................................................................................
Тел:  ......................................................................................................................................
е-майл  ...............................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Днешна дата: ...................................................................................................................

 за 6 месеца (26 издания)  $69* 
 за 1 година (52 издания)  $129* 

* Цените са валидни само за клиенти на територията на континентална 
Америка и Канада
Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410 Arlington Heights, IL 60005

АБОНИРАЙ СЕ ЗА 
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