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Първо един бърз ъпдейт по делото за църквата „Св. 
Иван Рилски”, ако сте пропуснали да го видите на сайта 
ни www.BG-VOICE.com. Съдията отхвърли искането на ад-
вокатите на Ноцков за директна присъда и прие молбата 
на ищците да променят иска си. Така те допълниха искане 
от съда да заличи промени в регистрацията на църквата, 
които дават възможност тя да стане част от ОСА. Повече 
информация ще намерите на нашия сайт, където има и 
специална секция по темата. Делото продължава на 12 
декември и, както обикновено, наш репортер ще бъде в 
залата. Засега BG VOICE е единствената българска медия 
в САЩ, която отразява хода на съдбовното дело. Пиша 
го, за да подчертая още веднъж нашата ангажираност 
към отразяването на сериозните и важни теми за нашата 
общност тук. И за пореден път да ви напомня, че ако има 
нещо, което ви вълнува, може да ни пишете по всяко 
време. Репортерите и редакторите на BG VOICE са на ваше 
разположение, а мейлът ни е newsroom@bg-voice.com. 

Има истории, които първоначално изглеждат като 
поредната измама, споходила наивни хора. В Америка 
понякога може да си върнеш парите от различни застра-
ховки и програми за сигурност – като тази на кредитната 
ти карта. Но под повърхността на такива новини се крият 
историите на участниците в тях. Като бабата, която няма 
да пристигне навреме за раждането на внучката си, или 
семейството, което може да загуби работата си, защото 
няма да се прибере достатъчно бързо от презокеанска 
ваканция. Безброй такива истории открих, докато писах 
водещата тема в днешния брой – десетки българи са били 
измамени от фалиралата агенция за самолетни билети 
3КМ Travel в Ню Йорк. 

Не е невъзможно бизнес да банкрутира, особено в тези 
времена, но от всичко, което чух и прочетох, оставам с 
впечатлението, че ситуацията е по-друга. Изглежда като 
целенасочена схема да бъдат взети парите на много хора. 
Твърде много са жертвите, които са загубили между 1000 и 
повече от 2000 долара за платени, но неиздадени билети – 
за тях или за техни близки. Това не е първият такъв случай 
– много от вас вероятно помнят историята с „Хемус травел” 
от 2007 и „Интер Балкан турс” от още по-рано. Ето защо по-

търсих и съвети как да се предпазим от подобни измами и 
как е най-добре да купуваме билети до България. Всичко 
по темата може да прочетете на страници 12-13.

И докато някои стават жертва на бизнесмени измамни-
ци, всички ние ще пострадаме от лъжците във Вашингтон. 
Т.нар. „супер комисия”, която трябваше поне малко да 
поокастри оромния външен дълг на САЩ, не може да се 
разбере как точно да съкрати 1,2 трилиона от този дълг. 
Сумата е сравнително малка, като се има предвид размера 
му - над 15 трилиона към днешна дата. Резултатът от супер 
провала на „супер комисията” ще представлява поголовни 
бюджетни съкращения – поравно за отбрана и социални 
плащания. Но вие прочетете още на страница 8, докато на 
съседната пък - една BG политическа драма, но с привкус 
на сапунен сериал – за националиста Волен, неговите 
жени, любовници, доведени деца и разпада на партията 
му „Атака”.

Понеже сезонът на празниците вече започна, няколко 
полезни неща в този брой. На страница 20 нашият финан-
сов експерт Невена Георгиева обяснява какви са скри-
тите условия, написани с малки букви, по популярните 
подаръчни карти (gift cards). На 38 страница кулинарната 
ни майсторка Емануела предлага втората част на менюто 
си за Деня на благодарността. Първата може да откриете в 
миналия брой вестника на нашия сайт www.BG-VOICE.com.

Да, идва време за благодарности, затова искам да изка-
жа моите най-големи към вас - нашите читатели. Заради 
вашата подкрепа и доверие по-малко от година след 
старта на BG VOICE ние сме вече със 16 страници повече, 
а „Новинарският лидер” е не просто мото, а заслужено 
определение. Благодаря ви за това, че всяка седмица ни 
търсете, четете, а не само прелиствате страниците. Надя-
вам се и в този брой да намерите на тях вашите теми. Ако 
не – знаете ми имейла.

Хубав уикенд и да бъдем най-вече благодарни, че сме 
заедно!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

По-малко 
лъжи, повече 
благодарности

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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Плевнелиев живеел от спестявания

Новоизбраният президент на България 

Росен Плевнелиев е безработен и 

следователно с прекъснат осигу-

рителен стаж, писаха медиите тези 

дни. Плевнелиев подаде оставка на 7 септември, 

три дни след като Бойко Борисов го обяви за 

кандидата за президент на ГЕРБ. На 9 септември 

парламентът го освободи от длъжност и сле-

дователно трудовите му отношения с държа-

вата са прекратени. За да встъпи в длъжността 

министър, той е излязъл и от фирмите, които е 

управлявал като бизнесмен. Повечето е прехвърлил на съпругата си Юлияна. На 

практика от 9 септември Росен Плевнелиев е без работа по смисъла на трудо-

вото законодателство. Новоизбраният президент все пак е състоятелен човек 

и няма да се чуди как да върже семейния бюджет за 5-те месеца, докато чака да 

встъпи в длъжност.

Българи зад граница искат Външно да ги пази
След като МВнР изпусна в интернет адресите на всички сънародници в чужбина, сега е 
длъжно да им осигури охрана, настояват потърпевшите

Българи, живеещи 

постоянно в чужбина, 

поискаха от Външното 

министерство да им 

осигури денонощна 

охрана. Причина за 

това стана големият гаф на МВнР, 

при който малко преди последните 

избори в интернет изтекоха пълните 

данни за гласоподавателите зад гра-

ница заедно с техните адреси в Бъл-

гария. Тогава в мрежата можеше да се 

намери лична информация за 36,000 

души, което стана най-големият из-

вестен до момента теч на лични данни 

от официална институция. Тъй като 

домовете, намиращи се на тези адреси, 

в повечето случаи са необитаеми, дока-

то собствениците им живеят и работят 

в чужбина, пострадалите настояват 

Външно да се заеме с охраната им. Засе-

га те са се организирали във Facebook 

група, където обсъждат какви точно 

действия да предприемат 

срещу министерството. Една 

от идеите е да се поиска 

извънсъдебно споразумение 

с държавата за обезщетение, 

като парите отидат за семей-

ни застраховки “злополука” 

за следващите 10 години и 

СОТ системи. Според Закона 

за личните данни подобно 

обезщетение е напълно 

резонно и то би могло да 

бъде присъдено от съда, ако 

се стигне до процес. Юристи, 

запознати с проблема, пред-

лагат на засегнатите, които 

възнамеряват да си търсят правата по 

съдебен път, да изпратят такова писмо 

до Външното министерство с копие 

до ресорния министър за българите в 

чужбина Симеон Дянков и до Комисия-

та за защита на личните данни. Писмата 

трябва да се изпращат като препоръча-

ни с обратна разписка или да се внесат 

с входящ номер в дипломатическите 

ни мисии или в самото Външно минис-

терство, за да имат юридическа тежест 

при евентуално дело.

Скандалът с изтичането на данните 

бе признат от МВнР, но не напълно. 

След като за публикуваните данни 

разбра цяла България, шефът на отдел 

“Специални поръчения” в министер-

ството Светлан Стоев даде пресконфе-

ренция, на която оправда теча с “някои 

технически проблеми”. Той каза тогава, 

че данните престояли в мрежата само 

няколко часа, преди да ги махнат 

оттам. Всъщност те бяха достояние на 

всеки, който се интересува от тях, в 

продължение на едно денонощие.

Министърът на външните работи Николай Младенов може да 
влезе в ролята на пръв охранител на държавата
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Шпионска драма 

като от роман 

разтресе мре-

жата на ЦРУ в 

Близкия изток, 

след като поне 

дузина техни агенти бяха заловени от 

властите и вероятно екзекутирани. Те 

са били платени информатори в две го-

леми шпионски програми, които съби-

рат информация за усилията на Иран да 

построи атомна бомба и плановете на 

терористичната организация Хизбула, 

която е базирана в Бейрут. Разкритието 

направи ABC News, цитирай четирима 

неназовани източника от разузнаване-

то. Агентите били хващани през послед-

ните 6 месеца.

Робърт Баер е бивш висш офицер 

на ЦРУ, който през 80-те години на 

миналия век е работил срещу Хизбула 

в Бейрут. Според него 

практиката на теро-

ристите е веднага да 

екзекутират тези, запо-

дозрени за шпионаж. 

„Ако те наистина са разузнавали срещу 

Хизбула, 

не мисля че някога ще ги видим живи

отново. Тези хора са много, много 

отмъстителни и не прощават.”

Според служители от службите вина 

за разкриването на разузнавателните 

мрежи има в „небрежност” от страна на 

шпионите и техните контакти на място. 

Те използвали едни и същи места за 

срещи – ресторант от веригата „Пица 

Хът” и самотен плаж. Агентите използ-

вали кодовата дума „пица” за мястото на 

срещите. Служител на службите обаче 

отхвърли тази информация.

Оттам вътрешната полиция на Хизбу-

ла прихванала агентурната мрежа и за-

почнала да разкрива още имена нагоре 

по веригата. Бивш разузнавач каза пред 

ABC News, че ЦРУ не обърнало внима-

ние на предупрежденията за опасност, 

защото ползвали едно и също място за 

срещи с оперативните работници.

По същото това време службите в 

Иран започнали да прихващат дей-

ността на американски шпиони там. 

Все още не е ясно колко от агентите са 

били заловени. Информацията за удара 

първоначално се появи по иранската 

телевизия през месец май, но тогава 

беше определена от американските 

власти като „пропаганда”. 

Според иранския министър на 

сигурността са били заловени над 30 

американски и израелски шпиони. 

ТВ репортажът пък показал сайтове 

на различни кухи фирми, които ЦРУ 

използвало, за да прикрие дейността си 

в Иран.

„Когато загубиш един агент, един 

източник, това е крачка назад в шпи-

онажа”, казва бившият офицер от ЦРУ 

Робърт Баер. „Но когато загубиш цяло 

едно бюро – било то в Техеран или 

Бейрут, това е катастрофа, която просто 

не трябва да се случва. И единственият 

начин това да стане е при лошо упра-

вление на източниците ти.”

Дузина шпиони на ЦРУ хванати 
в Иран и Ливан
Агентите вероятно са 
екзекутирани, сериозно 
сътресение за агенцията 
в Близкия изток

Предполага се, че лидерът на Хизбула  Хасан Насралла  (вляво) и иранският президент Махмуд Ахмадинеджад работят заедно 
срещу американските интереси

Сн.: Getty
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Черна серия: отново смърт на 
родилка в България
Немарливост, лоша хигиена и ниска квалификация са най-честите 
причини за леталния изход на бременните жени

В България вече е практи-

ка през два-три месеца 

медиите да съобщават 

за поредния смъртен 

случай с родилка. В поне-

делник в болница “Шей-

ново” издъхна 35-годишната Надежда 

Узунова. Това е станало 

по време на неплани-

рано секцио, съобщи 

bTV. Близките на жената 

подозират лекарска не-

брежност. От болницата 

все още не са изготвили 

епикриза с официална 

причина за смъртта. 

Надежда е от София и 

попада в медицинското 

заведение на 20 ноем-

ври, неделя, сутринта, 

след като часове наред 

е с контракции. През 

деня тя и съпругът 

й чакат дълго, връщат ги два пъти и 

накрая жената не е приета с мотива, че 

не е готова. 

„Не знам дали е пристрастно или не, 

но мисля, че ни размотаваха. Когато 

не си лекар и не разбираш от термини, 

могат да те лъжат, както си искат”, спо-

деля съпругът Иво. Следващите часове 

болките при Надя се увеличават, но тя 

отказва да се върне в „Шейново”, докато 

в малките часове на неделя срещу 

понеделник вече не може да търпи. 

Бременността на жената била следена и 

нормална, свидетелстват близките й. Тя 

искала 

да роди 

нормално
и нямала насрочена опера-

ция. Надя оставя сираче на 

по-малко от две години. 

Анкетна комисия ще изя-

снява случая. Това съобщи-

ха от Столичния общински 

съвет, който е принципал 

на болница „Шейново”. За-

ради инцидента с почина-

лата родилка в понеделник 

е имало извънредно заседание на Ко-

мисията по здравеопазване на Съвета. 

АГ болница „Шейново” беше една от 

наказаните за смъртта и на 19-годишна-

та Деяна. 

Момичето 

почина 

по-ра-

но тази 

година, 

след като 

42 дни се 

бори за 

живота 

си, без да 

й бъде 

поставена 

диагно-

за. След 

изписва-

нето й от 

„Шейно-

во” тя вдига температура. Бърза помощ 

констатира неразположение, изписват 

обезболяващи. Роднините не предпо-

лагат, че в следващите дни четири бол-

ници ще си прехвърлят стенещата от 

болка Деяна и че след това ще трябва 

да я погребат. 

Момичето ражда, без да плати за 

избор на екип в „Шейново”. Казала, че 

е здрава и това е ненужен разход. Не-

посредствено преди раждането обаче 

лекарка в болницата задала следния 

въпрос: „А имате ли избор на екип?! И 

какво чакате още?!”

Така Деяна не си плаща и я изписват, 

както твърдят в медицинското заведе-

ние - здрава. Първата болница, която я 

приема след това, е Инфекциозна, коя-

то констатира, че родилката задържа 

вода. Следват дълги часове разкарване 

с линейка, защото лекарите казват, че 

не могат да се справят. Има обаче нов 

проблем - никой не иска да я приеме. 

В крайна сметка Деяна е приета в „Пи-

рогов”. Направена й е спешна операция, 

в която от нея изтичат десетки литри 

вода. Следва кратко стабилизиране и 

приемане в Александровска болница, 

където постепенно органите отказват 

със същата бързина, с която лекари-

те непрекъснато менят диагнозите. 

Всички твърдят, че е сепсис, но с неясен 

произход. Спират бъбреците, матката 

й е извадена, накрая отказват белите 

дробове. Последно е сърцето.

През юни във Враца започна съдеб-

но дело за смъртта на 39-годишната 

Емилия Георгиева и бебето й през 

2006 г. Обвинението е срещу шефката 

на болницата в Бяла Слатина д-р Ивка 

Георгиева. Емилия е от белослатин-

ското село Малорад. По този случай 

съдът веднъж вече оправда няколкото 

обвинени лекари. По-късно

започна ново 

разследване,
вече само срещу д-р Георгиева, която е 

извадила плацентата на родилката и не 

е направила ревизия на матката. Срокът 

на разследването беше многократно 

удължаван. Все пак д-р Георгиева не е 

заплашена 

от затвор. 

Тъй като 

делото й е 

стартирало 

преди про-

мяната на 

Наказател-

ния кодекс, 

с която за 

подобни 

провинения 

наказанието 

е от една 

до 6 години 

затвор, тя ще 

бъде съдена 

по старите 

му разпоредби, които предвиждаха 

само административна санкция.

През април 2009 смъртта застигна За-

пряна Коледарова от Петрич. След като 

бременната жена вдига температура, я 

приемат в столичната многопрофилна 

болница „Св. София”. На 10 март лека-

рите изваждат със секцио бебето. След 

това започва ходенето по мъките на 

родилката. Със съпруга й обикалят още 

3 болници и на 4 април Запряна умира 

от сепсис, който тръгва от матката и за 

дни обхваща целия й организъм. 

В последните дни от живота си 26-го-

дишната майка мечтае за второ бебе 

- момиченце.

„До последно се молеше да не й от-

странят матката, защото много искаше 

да си имаме и второ дете. Държеше се 

мъжки, външно не показваше мъката 

си, беше много смела. Успокоявах я, че 

ако се наложи, ще си осиновим моми-

ченце”, разказва съпругът на почина-

лата Христо Коледаров. Той е убеден, 

че лекарите са виновни за смъртта на 

жена му.

Надежда Узунова

Запряна и Христо на сватбата
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Супер провал за 
„супер комисията” 
на Конгреса
Военни и социални програми под 
ножа – съкращения за  
$1,2 трилиона

Помните ли, че през 

лятото САЩ едва не 

фалираха? Тогава бан-

крутът беше спасен 

със споразумение в 

последния момент. 

Ключова част от него беше създаването 

на „супер комисия” към Конгреса, която 

да има изключителни правомощия да 

определя бюджетни съкращения и 

данъчни промени, които да доведат до 

спестявания от 1,2 трилиона долара. В 

понеделник вечер стана ясно, че „супер 

комисията” е претърпяла супер провал.

12-те членове на комисията – по 6 от 

двете партии, не успяха да стигнат до 

никакво съгласие за това как да постиг-

нат нужните спестявания. Най-сериозна 

пречка за компромис беше искането 

на демократите да бъдат отменени 

данъчните облекчения от времето на 

Буш за най-богатите американци, които 

струват на хазната около 100 милиарда 

долара. Републиканците искаха първо 

да се споразумеят за съкращения в 

социалните програми, преди да се 

съгласят на каквито и да било промени 

в данъците за богатите.

Световните пазари реагираха с 

тотално сриване в понеделник следо-

бед, когато излезе слухът за провалът 

на комисията. „Дау Джоунс” падна с 248 

пункта.

По закон 12-те члена имат до полу-

нощ в сряда да стигнат до споразуме-

ние, но за да мине навреме в Конгре-

са, то трябваше да бъде внесено до 

понеделник. Резултатът от техния супер 

провал ще бъдат тотални бюджетни съ-

кращения от 1,2 трилиона долара – по 

равно за отбрана и социални разходи. 

Някои чувствителни за политиците 

програми  като Social Security, Medicaid, 

food stamps и бенефити за ветераните 

, са изключени от бюджетната тесла, 

която ще се стовари върху бюджета от 

началото на следващата година.

Веднага след като стана ясно, че спо-

разумение няма да има, президентът 

Барак Обама обяви, че ще наложи вето 

на всяко решение на Конгреса, което 

би опитало да отмени съкращенията 

от 1,2 трилиона. Той обвини за провала 

републиканците.

Междувременно военният минис-

тър Леон Панета обяви, че огромните 

съкращения в бюджета на Пентагона ще 

доведат до сериозен риск за сигурнос-

тта на страната и ще намалят броя на 

военните в САЩ до ниво, невиждано 

отпреди началото на Втората световна 

война.

Провалът на „супер комисията” ще 

даде тон и за предстоящата прези-

дентска кампания в началото на 2012. 

Групи в двата политически спектъра 

вече използват ситуацията, за да трупат 

дивиденти.



22-29 ноември 2011 9

Семейни драми в „Атака”
Волен Сидеров се раздели с жена си, след което прогони от партията 
нея и доведения си син Димитър

Уж политически, а всъщ-

ност семейни драми 

разтресоха партия “Ата-

ка” веднага след прези-

дентските и местните 

избори, където резул-

татите й се оказаха плачевни. Всичко 

започна с решението на лидера Волен 

Сидеров да подкрепи искането на БСП 

и ДПС за завеждане на дело за каси-

ране на избора на Росен Плевнелиев 

за президент. Част от партийния актив 

беше силно смутен от тази съвместна 

акция с вечния враг ДПС. Техен нео-

фициален лидер стана евродепутатът 

Димитър Стоянов – внук на Радой 

Ралин и доведен син на Сидеров. Той 

първо поиска оставката на пастрока 

си от лидерския пост в партията. Очак-

ваше се искането да бъде разгледано 

на предстоящия конгрес на “Атака”, 

но Сидеров се задейства по-бързо 

и изгони Стоянов от организацията. 

Това стана след заседание на Централ-

ния сбор на партията. Сред мотивите 

са, че Стоянов е злепоставил и уронил 

престижа на „Атака“ и ръководството 

й с публичните си изяви. 

Мотивите на Стоянов за исканата 

оставка бяха, че това е задължително 

след слабия резултат на вота. Той 

захапа Волен и за сложения параф до 

този на Ахмед Доган в искането до 

съда. В отговор Волен веднага свика 

депутатите, общинските и областните 

координатори на партията, за да спре 

атаката. „Всякакви намеци за остав-

ка на създателя, идеолог и водач на 

партията Волен Сидеров приемаме 

като част от заговора да се унищожи 

идеята на патриотизма у нас“, се казва 

в специална декларация на ръковод-

ството на „Атака“.

Депутати от партията на Волен 

обаче коментираха под сурдинка, че 

целия шум е заради женска ревност. 

Драмата започнала, след като Волен се 

разделил със съпругата си Капка, майка 

на Димитър Стоянов, заради по-мла-

дата с близо 30 години от него Деница 

Гаджева, депутат от “Атака”. Откакто 

Сидеров се изнесъл, Капка побесняла 

и надъхала сина си да „съсипе този 

курвар Волен“, пишат таблоидите в 

България. Част от отмъщението бе и 

напускането на „Атака“ от депутатката 

Цвета Георгиева миналата седмица. 

Георгиева обяви, че си тръгва заради 

новата политика на сближаване с ДПС, 

но не уточни, че се явява и братовчедка 

на Капка. Останалата част от партийния 

актив на националистите обаче твърдо 

застана зад Волен 

и не уважи Капка. 

„Ние, народните 

представите-

ли, областните 

координатори, 

общинските ко-

ординатори и ак-

тивистите на „Атака“, няма да допуснем 

това и стоим категорично зад лидера 

на ПП „Атака“ Волен Сидеров“, пише 

патетично в декларацията, приета след 

Съвещателния сбор на партията. В нея 

последните президентски и местни 

избори се определят като „най-фал-

шифицираните в новата история на 

България“.

В неделя Дими-

тър Стоянов при-

зна, че майка му и 

Волен са разделе-

ни от доста време. 

А булевардната 

преса пък съоб-

щи, че преди да 

завърти главата на 

Сидеров, хубавата 

Деница имала 

забежка с Дими-

тър. „Гаджева не 

е глупаво момиче и прецени, че в 

бащата има повече хляб, отколкото 

в доведения син”, цитира в. “Всеки 

ден” член на “Атака”, близък до 

Гаджева. Капка Георгиева, бивша 

жена на сина на Радой Ралин – Кин 

Стоянов, мина под венчило с Волен 

и стана госпожа Сидерова на 11 

ноември 2006 г.  Дълго време тя се 

смяташе за сивия кардинал в партията. 

Сега се очаква ролята да бъде поета 

от намаханата Деница. Самата тя в 

понеделник реши да напусне ръковод-

ното тяло – събора на “Атака”, но не и 

партията. Пред медиите обясни, че го 

направила, за да не я обвиняват, че е 

новият кадровик на партията.

Сидеров и Димитър Стоянов 
са вече врагове

Хубавата Деница
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Екстремно време – новата 
норма
Суша, наводнения и топлинни вълни ни очакват, ако не променим начина си на живот

Сушата в Тексас, наводненията в 

Тайланд и горещите вълни в Русия 

– само част от екстремното време 

през последните месеци. Сега обаче 

учени предупреждават, че тези от-

клонения скоро може да се превър-

нат в норма за големи части на земното кълбо.

Специалисти и метеоролози от Междуправител-

ствената група от експерти за промяната на клима-

та (МГЕПК) към ООН се събраха в Кампала, Уганда, 

и за пръв път фокусираха дискусията си върху екс-

тремните капризи на времето – наводнения, суши, 

бури и др. Според техния доклад топлинните вълни, 

които досега се случват веднъж на едно поколение, 

ще станат много по-чести  - на всеки 5 години до 

средата на века и на всеки 2 до края. На места като 

Латинска  Америка, Африка и голяма част от Азия 

топлинният удар ще е всяка година.

Пороите пък, които се случват веднъж на 20 

години, сега ще идват 3-4 пъти по-често, особено в 

САЩ  и Канада, ако не се намали използването на 

химически горива.

Уязвимостта на хората към природните бедствия 

също така се увеличава, заради нарастващото 

население по крайбрежията и лошото планиране на 

използването на земята.

„Бързата урбанизация и растежът на мега-

градовете особено в развиващите се държави 

доведе до създаването на много уязвими град-

ски общности най-вече заради неофициалните 

строежи (т.е. създаването на гета) и неадекват-

ното използване на земята”, пише също така в 

доклада.

Поне няколко от екстремните природни 

бедствия в последно време са предизвикани 

от причиненото от хората глобално затопляне, 

е друга от тезите в доклада на МГЕПК. Много е 

вероятно точно парниковите газове, свързани 

с човешка дейност, да са причината за екс-

тремни атмосферни условия като огромното 

количество валежи и наводнения по крайбре-

жията, пише в доклада.

Дали наводненията във вътрешността 

на континентите са свързани с дейността 

на човека не е толкова ясно. Експертите не 

могат и да твърдят със сигурност, че хората са 

виновни за ураганите, тайфуните, виелиците и 

торнадата.

През тази година светът стана свидетел на 

нетипични природни бедствия като катастро-

фалните наводнения в Азия и Австралия и 

снежните бури, виелиците, горските пожари 

и горещите вълни в САЩ. Следващият голям доклад 

на МГЕКП се очаква през 2013 г.

Нека дадем надежда,
нека дарим частица живот!

Наш сънародник в Америка търси подходящ донор на костен мозък, за да пребори коварната 
болест левкемия. Вероятността да се намери донор е по-голяма сред хората от същата географ-
ска ширина. Балканската общност в USA расте. Всеки здрав човек днес може да бъде в нужда 
утре. Помогнете, като се запишете в Националния списък за донори на костен мозък, ако сте на 
възраст между 18 и 60 години. 

Посетете http://www.marrow.org/JOIN/  
Регистрирането е лесно, безболезнено и безплатно - попълва се формуляр и се прави натрив-

ка от вътрешната страна на бузата за ДНК. Може да се присъедините, като попълните формуля-
ра онлайн и изискате да ви пратят кита за натривка по пощата, като не забравите да го върнете 
обратно. А може и да отидете на място, посочено в същия сайт (кликвате на Join in person), като 
намерите локация близо дo вашето местоживеене. Даряването е доброволно и по всяко време 
може да се отпишете от списъка за донори. Тази болест може да бъде победена, ако всеки вяр-
ва в това. Даряването на костен мозък е абсолютно безвредно за донора.

Да направим добро!
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Разследване на BG VOICE 

разкри десетки българи 

от Източното до Запад-

ното крайбрежие, които 

са станали жертви на 

фалирала компания за 

продажба на самолетни билети 3КМ 

Travel от Ню Йорк. Те платили за своето 

пътуване и когато отишли на летище-

то, се оказало, че няма билет на тяхно 

име. Други пък с изненада установили, 

че парите за платените от тях билети 

са били изтеглени по няколко пъти от 

банковите им сметки.

В края на септември Димитър Ургин 

купува билет на майка си от София до 

Атланта. „Платих директно с електро-

нен чек, но не получих електронен 

билет. Две-три седмици по-късно дойде 

имейл от тях, в който казват, че им се 

налага да затворят фирмата, понеже 

били измамени от друга агенция, с коя-

то те работили, и да се обадим на авио-

компаниите, с които сме купили билети, 

за да проверим дали са били платени и 

дали имаме места за полетите.”

Резервацията за майката на Дими-

тър е била за KLM. Когато той им се 

обажда, се оказва, че билет за нея няма. 

Служител на компанията обяснил на 

Димитър, че от 3КМ Travel са пуснали 

плащане за билета и той бил издаден. 

Малко по-късно същия ден обаче 

3КМ са отказали резервацията и така 

парите никога не са били преведени 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

на авиокомпанията, а билетът е бил 

канселиран.

Туристическите агенции имат опре-

делен срок – обикновено 48 часа след 

потвърждаването на резервация, да 

правят промени в нея – като имена, 

дати и др. без наказателни такси, 

обясниха за BG VOICE хора от бизнеса. 

Изглежда, че служителите в 3КМ са 

използвали тази възможност да полу-

чават издаден билет, който да препра-

щат на 

клиентите си, но по-късно да отменят 

резервацията и така да отказват пла-

щането.

Десетки са историите на пострадали 

от фалиралата агенция хора. Част от 

жертвите са се събрали в интернет фо-

рум, където споделят своята история 

и търсят начин да си върнат парите. 

Сред тях са българи от Вирджиния, Ню 

Йорк, Калифорния, Мисури, Илинойс, 

Джорджия, Колорадо и още много 

щати от двете крайбрежия.

През август Мария Иванова от 

Денвър плаща на 3КМ 2074 долара 

за два билета до България. Жената 

очак- ва внучка и искала да бъде там 

за раждането й. Мария платила 

билетите също с електронен 

чек, а парите били изтеглени на 

23 август. На 1 октомври билета 

все още го нямало, затова тя 

се обадила в 

агенцията, от-

където обещали 

да го потърсят 

и изпратят. 

Не последвал 

никакъв имейл и 

2-3 дена по-късно 

жената се обадила 

отново там. „Този 

път телефонът беше 

изключен. Пробвах 

всичките им номера, 

включително и факса, 

които бяха изписани 

на резервацията - без 

резултат - всички бяха 

прекъснати. Тогава 

отворих уебсайта им - за 

съжаление и той неакти-

вен. Изпаднах в паника, 

не знаех какво да направя. 

След около час реших да 

позвъня в „Луфтханза” и да 

попитам дали имената ни 

са в листа на пътниците за полета, за 

който имахме резервация. Оттам ми 

отговориха, че е имало резервация на 

нашите имена, но по-късно е отменена. 

Угасна и малката искрица надежда, 

която ми беше останала – 

разбрах,че 

сме измамени 

жестоко, и то от 

сънародници, 
а от това болката е още по силна”, 

разказва Мария Иванова.

Жената се обадила в Better Business 

Bureau (BBB) в Ню Йорк. Но оттам 

отговорили, че фирмата вече не работи 

и трябва да се обърнат за помощ към 

адвокат. В доклад на ВВВ, до който се 

добра BG VOICE, има над 30 оплаква-

ния от 3КМ - основно за проблеми с 

плащанията, доставката на продукта и 

проблеми с обслужването. Компанията 

е регистрирана на Иглика Въчинска. От 

документа става ясно, че 3КМ е всъщ-

ност маркетингов бранд на компанията 

M&K Tours Ltd. Именно M&K подават за 

банкрут. В повечето от финансовите 

документи на туристическата агенция 

е записано, че M&K Tours Ltd. d/b/a 3KM 

Travel, т.е. M&K извършват бизнес под 

името 3КМ – юридическа възможност в 

САЩ, която липсва в България.

На телефоните на 3КМ в Ню Йорк 

обикновено отговаряли две момичета 

– Мария и Зорница. След като компа-

нията фалирала, двете също изчезнали. 

Наш опит да се свържем с тях, както и с 

Иглика Въчинска, удариха на камък.

Хора от туристическия бизнес споде-

лиха пред BG VOICE, че не са изненада-

ни от ситуацията. „Те от години даваха 

много ниски цени на клиентите си 

– дори под нетната цена, която трябва 

да платят на авиокомпанията”, разказа 

ни човек от една от големите консоли-

даторски корпорации, които издават 

билетите на по-малките туристически 

билети. Явно в дългосрочен план от 

3КМ не са успели да компенсират тези 

разлики в цените от нова печалба и 

Доклад на Better Business Bureau изброява повече от 
30 оплаквания срещу 3КМ travel

Билет за никъде
Фалиралата компания 3КМ от Ню Йорк
завлече десетки българи с платени, но
неиздадени билети
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така се е стигнало до фалита, смятат 

хора от бранша.

Ниската цена е била факторът, който 

накарал Ангел Николов от Орландо да 

купи два билета от 3КМ за 1818 долара. 

Ангел и преди е бил клиент на компа-

нията. И той платил с електронен чек, 

като дал номера на сметката си, раутинг 

номера и номер на чек. „Продиктувах 

им информацията в четвъртък, а в по-

неделник видях, че парите са изтеглени 

от сметката ми. Във вторник обаче 

установих, че 

същата сума е 

била изтеглена 

още веднъж,
но с различен номер на електронен 

чек. „Веднага се обадих в 3КМ и Мария 

ми каза, че е станала грешка и ще ми 

върнат парите. В петък същата седмица 

получих имейл, че агенцията е фалира-

ла и да звънна на авиокомпанията да 

проверя дали билетът ми е бил платен.” 

Ангел и съпругата му все пак успели 

да пътуват – тяхната резервация била 

потвърдена. Мъжът подал оплакване в 

полицията и по щастливо стечение на 

обстоятелствата успял дори да си върне 

парите – нещо, което почти никой друг 

от останалите пострадали не е успял да 

направи.

Парите си взела и Анелия Стойкова 

от Питсбърг, но тя е една от малцината 

клиенти на 3КМ, които са платили с 

кредитна карта. Жената също получила 

имейл за фалита на 3КМ и звъннала 

два пъти на Австрийските авиолинии, 

които й потвърдили, че билетът й е ОК. 

„Обадих се дори вечерта преди полета, 

за да съм 100% сигурна, но когато оти-

дохме на летището с моите родители, 

които трябваше да пътуват, се оказа че 

сутринта в деня на полета – 8 октомври, 

от 3КМ са се обадили и са отменили ре-

зервациите.” Жената успяла да получи 

парите си обратно от кредитната карта, 

но оттам я предупредили, че ако 3КМ са 

подали за банкрут, е много вероятно да 

изтеглят парите обратно. Така работила 

системата, след като дадена компания 

обяви фалит. Сега Анелия чака средата 

на декември когато изтича 60-дневният 

срок, в който 3КМ могат да си поискат 

обратно парите за несъществуващия 

билет, който са продали.

Повечето от хората, с които говорих-

ме, искат да споделят историите си, за 

да предпазят други хора от подобни 

измами. „Собствениците на фирмата, 

знам само Иглика Въчинска, може да 

открият нова компания, под друго име, 

но аз едва ли ще мога да разбера това.”, 

опасява се Мария Иванова от Денвър. 

Това не е първият такъв случай. Пре-

ди 4 години стотици българи останаха 

по летищата от двете страни на Океана 

след като агенция „Хемус травел” от Ню 

Йорк също обяви фалит и не плати на 

авиокомпаниите закупените от техните 

клиенти билети. Някои от тях бяха прос-

то напечатани на бланки от „България 

ер”, които собственичката Невенка 

взела от майка си, която работела за 

българския превозвач. „България ер” то-

гава се оказа с чек за 60 000 долара без 

покритие, издаден от „Хемус травел”. 

Същото се случило и с други авиоком-

пании, които отменили резервациите. 

Така много хора бяха ползвали първата 

половина на билета си (от САЩ до Бъл-

гария), но останаха шокирани когато на 

летището в София им казали, че няма 

да ги качат на полетите за връщане. 

Подобна схема имаше и още по-рано 

с агенцията „Интер-Балкан травел” от 

Чикаго.

За да не ставате жертви на подобни 

измами е важно да купувате билет от аг-

енти, които са дълго в бизнеса и никога 

да не плащате с чек, съветват специали-

сти в този бранш. Още съвети как да се 

предпазите вижте в карето.

Всичките ни опити да се свържем с 

представители на ЗКМ Travel до редак-

ционното приключване на броя оста-

наха безуспешни. Когато позвънихме 

на домашния номер, който получихме 

от справки за Иглика Въчинска, женски 

глас със силен акцент отговори на ан-

глийски „No, you confused the number”, 

след като на български попитах дали 

това е номерът на Иглика Въчинска. BG 

VOICE ще даде възможност на пред-

ставители на ЗКМ Travel и М&К Tours да 

разкажат тяхната част от историята, ако 

се свържат с нас.

Как да се предпазим

За да не станете жертва на измама, най-добре е да купувате билети от 

агенция, която е била дълги години в бизнеса, съветват туроператори. 

В идеалния случай се доверете на местна фирма, в чийто офис може да 

влезете, да се запознаете с агента и да поддържате лична връзка.

Независимо от всичко това и изграденото доверие избягвайте да 

плащате с чек и още по-малко да 

диктувате 

раутинг 

номера 

и този на 

сметката 

си, казват 

специа-

листи. 

Дори и да 

не станете 

жертва на 

измама, 

винаги е 

възможна 

грешка. 

Плащането 

с чек не ви 

дава същи- те 

гаранции като с кредитна или дебитна карта. Банките не са 

съгласни да възстановяват суми, платени с чекове, дори и да не сте получили 

продукта или услугата, за която сте дали парите си. С кредитните карти е друго 

– компанията ще ви възстанови парите веднага, ако има проблем с това, което 

сте купили. Освен това имат и гарантирано връщане на суми, които са взети при 

измама. И цялата процедура обикновено отнема едно обаждане по телефона.

Много от агенциите искат да попълните т.нар. authorization form за плащания 

с карта. Попълнете я и си пазете копие. Това е документът, който показва за 

каква сума и за какво точно сте оторизирали агенцията да тегли пари от картата 

ви. Документът може да ви е нужен при проблем и ще ви помогне за бързото и 

безпроблемно връщане на парите в сметката.

Когато платите билета, бъдете сигурни, че той ви е изпратен още същия ден, 

и се обадете на авиокомпанията да го потвърдите. Обяснете им, че това е по-

твърдена резервация и ако някой иска да прави промени по нея, това сте само 

и единствено вие.

По-скъпо пътуване за Деня на благодарността

Всички, които са реши-

ли да се възползват 

от дългия уикенд и да 

пътуват извън града 

около Деня на благодарност-

та, ще трябва да се бръкнат 

дълбоко в джоба. Статистиката 

показва, че тази година пътува-

нето е сравнително по-скъпо в 

сравнение с миналата.

Самолетните билети за 10-

те топ дестинации в САЩ са 

скочили с около 11% според 

статистика на сайта Orbitz. 

Двупосочен билет от сряда до неделя тази година струва 

средно 373 долара. Най-високо е поскъпването на полетите 

от Ню Йорк – близо 20%. 

Междувременно хотелските стаи 

също са поскъпнали с около 5% 

според проучване на TravelClick. Тях-

ната статистика е базирана на 25-те 

най-популярни дестинации в САЩ. 

Средната цена на нощувка е $126,35, 

Ню Йорк отново е най-скъп – над 205 

долара на вечер. 

Добра новина дойде в последните 

дни преди празника за шофьорите. 

Миналата седмица бензинът дос-

тигна рекордни стойности, но през 

уикенда и в началото на тази седмица 

започна постепенно да спада. В поне-

делник средната цена на бензина беше $3,351 според ААА. 

Това е с 6,6 цента по-евтино от миналата седмица. Цената 

обаче продължава да бъде рекордно висока за този сезон.
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Нещастният случай записан на камера, близките й 
предполагат, че е била жертва на трафик

Властите в Мексико вече 

месеци наред се опитват 

да разплетат мистериозен 

смъртен 

случай с 

българка, 

за който BG VOICE вече 

писа. 25-годишната Гали-

на Чанева от Карнобат 

загина на 1 срещу 2 ап-

рил, след като политна 

от балкон на 19-ия етаж 

в луксозния комплекс 

“Емералд” в карибския 

курорт Канкун. Тя падна 

от 55 м и умря на място. 

Заключението бе само-

убийство. Сега прокура-

турата в мексиканския 

щат Кинтана Роо смята 

да започне ново раз-

следване. По всяка ве-

роятност апартаментът, 

от който се е хвърлила 

Галина, принадлежи 

на сенатора Хорхе 

Гонсалес, който е на 39 

години, но зад гърба си вече има няколко 

мандата в щатския Сенат и се бори да се 

върне там на изборите догодина. Гонсалес 

до скоро бе лидер на 

Мексиканската зелена 

екологична партия 

(ПВЕМ) и е известен 

с прякора Зеленото 

хлапе. Оказва се, че 

14 луксозни жилища в 

комплекса “Емералд” са 

собственост на хора от 

ПВЕМ. Имотът му струва 

около $3 милиона. 

Първоначално той се е 

състоял от два отделни 

апартамента – 19-B и 19-

C, които Гонсалес купил 

и съединил. От проку-

ратурата, пред която 

политикът първоначал-

но отрекъл жилището да 

е негово, се усъмнили, 

Жертва на трафик?
“Сестра ми е убита и вероятно е жертва на наркотици или трафик на хора”, 

заявява пред в. “Реформа” Велико, братът на Галина. Според него, момичето 
вероятно криело нещо, щом не е споделяло, че е извън България. Иначе Галя 
вярвала на брат си и споделяла всичко с него. “Искам да знам какво мисли за 
смъртта на Галя Цветан Цветанов, който по същото време бе в Мексико, а досега 
не е споменал нищо по този случай”, сподели той. Вътрешният ни министър 
бе в Канкун между 3 и 9 април на международна конференция за контрол на 
наркотиците. Не се знае дали той е бил информиран на място за инцидента. 
Според запознати разследващите разполагат с телефонния апарат на момичето. 
Направени са и разпечатки на разговорите й месеци назад, които очертават 
доста широк кръг от контакти.

Полетът може и да е записан
Фаталният полет вероятно е запечатан на видеокамера, съобщи мексикан-

ската преса, цитирайки неназовани полицейски източници. Евентуален запис 
на случващото се преди, по време и след падането й е едно от исканията, които 
бургаската прокуратура е изпратила до мексиканските власти. Според българи, 
които са почивали в Канкун, в комплексите от типа на „Емералд” на определени 
места има записващи устройства. Някое от тях може да е уловило случващото се 
на терасата на апартамента, където е била Галина с познатите си. Друга версия 
гласи, че самата спасителна акция е била записана, тъй като момичето не е 
скочило веднага, а доста дълго време е стояло на парапета.

че твърде бързо, още през април,

били “заметени” 

всички евентуални 

следи
водещи към Зеленото хлапе. Гонсалес 

твърди, че по време на купона бил в друг 

апартамент в същия комплекс. Той се 

обаждал в полицията и молил да бъде 

оказан натиск върху медиите, за да не 

съобщават, че е бил близо до мястото на 

инцидента.

Мексиканските “зелени” са известни с 

пищните си купони, на които по правило 

има тълпи от момичета. Такива фиести е 

имало както в “Емералд”, така и на яхтите 

в залива, пише мексиканския вестник 

“Реформа”. На тези забави се изпивали 

индустриални количества алкохол и не 

липсвали неприлични сцени. Знае се, че 

Галина е била доста пияна, преди 

да падне от 19-ия етаж. Тя била на 

забавата с трима българи - Минко 

Марио Пидев (така е записан в 

полицейския доклад) и две жени. 

Според свидетели малко преди 

смъртта й Галина се карала на 

висок глас с една от българките, 

която отчаяно се опитвала да я 

убеди да не скача. Вероятно това е 

била съквартирантката й от София 

Гергана. Тя споделила, че Минко 

платил билета на Галя от Амстер-

дам до Мексико.

Зеленото хлапе продължава да 

отрича апартаментите 19-В и 19-С да са 

негови. Той твърди, че в 19-С живеят него-

ви роднини, а във фаталния 19-В - мекси-

канските съпрузи Елисабет Диас Ортис и 

Роландо Елиас Висмайер. И тук изниква 

още една българска следа. Според Гонса-

лес съпрузите Висмайер дават под наем 

от 6000 долара месечно апартамента си на 

36-годишния българин Калоян Валентинов 

Данчев. Той е управител на туристическия 

комплекс “Маян Палас” в курорта Пуерто 

Пеняско. Той от своя страна дава апарта-

мента под наем на познати, за да правят 

приеми в него.

Главната

загадка е как и 

защо Галина се е 

озовала в Мексико
След нейната гибел родителите й спо-

делиха, че тя изобщо не ги е уведомявала 

за пътуването си. До последно те мислели, 

че е в София, където следвала философия. 

Близките са сигурни, че не е самоубий-

ство. За родителите на Галя засега остава 

утехата, че дъщеря им има гроб в роди-

ната си. Дни след нещастието те дават 

съгласие тялото й да бъде кремирано. 

Вземат това решение, след като от консул-

ството им обясняват, че транспортирането 

на ковчег е сложно и много скъпо. Урната 

е изпратена със самолет. След това са я 

погребали в Карнобат. Според близки до 

разследването, пожелали анонимност, 

липсата на труп изключително затруднява 

разследването и намалява шансовете да 

се разбере истинската причина за смъртта 

на Галина. При наличието на тяло в Бълга-

рия задължително се извършва повторна 

аутопсия. Сега разследващите разчитат 

единствено на докладите от аутопсията, 

извършена в Мексико.

Загадка около смъртта 
на българка в Мексико

Последната снимка на Гергана Чанева във Facebook

Мексиканското сп. “Респуеста” 
единствено публикува в деня след 
трагедията снимка на размазания труп 
на Галина от Карнобат в репортажа си 
“Хотелът на смъртта”.

Хорхе Емилио Гонсалес (в ляво) се е снимал преди 5 години в 
компанията на красиви момичета и съпартиеца си Роландо 
Сантиестебан.
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Наследници на гениал-

ния американски из-

обретател от българ-

ски произход Питър 

Петроф пристигнаха в 

родината на баща си 

8 години след смъртта му, за да получат 

орден „Мадарски конник”, присъден 

в далечната 2003 г. Те благодариха на 

журналистите от “24 часа”, които преди 

десет години разкриха цялата история 

на живота му и спомогнаха за неговото 

Как врагът на България изобрети 
електронния часовник
Осем години след смъртта на Питър Петроф 
родината най-сетне почете заслугите му

АЛЕКСЕНИЯ ДИМИТРОВА
„24 часа”

макар и позакъсняло признание в Бъл-

гария. “Той щеше да бъде много горд с 

това отличие, защото много обичаше 

родината си. Щастлив съм да видя, че 

от враг на България, осъден задочно 

на смърт, се превърна в неин герой”, 

казва един от синовете на българи-

на - Ралф. Той доведе съпругата си 

Пеги и 3-те им деца Раян, Бри-

джит и Роуз в родината на дядо 

им. „Не бях чувал, че българин 

е изобретил дигиталния ръчен 

часовник. Чудесно е, че сте 

направили 

тази неиз-

вестна история 

достояние до 

цяла България”, 

каза американ-

ският посланик 

Джеймс Уорлик 

секунди преди 

зам.-министърът 

на външните 

работи Дими-

тър Цанчев да 

връчи ордена 

на церемония в 

министерството 

в понеделник.

Семейният съвет 

решил наградата от 

името на многобройната американска 

фамилия да получи един от внуците 

на изобретателя - 17-годишният Раян. 

„Помня дядо. За мен той е пример не 

само за голям инженер, но и за изклю-

чителен човек”, казва момчето.

Питър Петроф напуснал България 

през 1944 г., за да учи инженерство в 

Германия, но когато се дипломирал, 

решил, че е

опасно да се върне 

в София
„Бях сигурен, че втората половина на 

XX в. ще бъде доминирана или от рус-

наците, или от американците. Избрах да 

замина за САЩ, защото семейството ми 

бе преследвано от комунистите. Брат 

ми Любен и баща ми бяха пратени в за-

твора за политическите си убеждения”, 

разказваше приживе изобретателят. 

Скоро след пристигането отвъд океана 

опитал да вземе американско граж-

данство, но бил поставен в списъка на 

чакащите. Затова през 1950 г. решил да 

замине за Канада, а 6 години по-къс-

но - за 

Сайгон.

Късме-

тът му се 

усмихнал през 

1957 г. След като 

руснаците пуснали 

„Спутник”, САЩ реши-

ли да привлекат повече умни 

емигранти. „Бяха готови да дадат виза 

на всеки с инженерна диплома под 40 

г., затова единствената ми цел бе да се 

добера до САЩ, преди да навърша 40”, 

разказа Питър. „Спутник” се оказа къс-

метът и повратната точка в живота на 

нашето семейство”, разказва снаха му 

Пеги Петроф. Днес макет на спътника 

стои в задния двор на семейната къща 

в Алабама.

Българинът успял да стигне в Ню 

Йорк точно на рождения си ден, 

използвайки 20-метрова яхта, която 

конструирал в Сайгон. После сe озовал 

във Флорида. След 30 интервюта го 

приели за младши инженер, а след 3 

години станал шеф на отдел в Кейп Ка-

наверал, където участвал в създаването 

на първия сателит за прогнозиране на 

времето - „Нимбус“, и първия комуни-

кационен сателит „Телстар“. През 1963 

г. Питър заминал за Хънтсвил, Алабама, 

известeн като царството на ракетните 

учени. Там участвал в създаването 

на „Аполо” и се запознал с пионера в 

космонавтиката д-р Вон Браун. След 

като поработил малко за НАСА, решил 

да напусне и да създаде своя компания, 

която прави 2 продукта, а те му носят 

световна слава - първия дигитален 

часовник и първия безжичен монитор 

за сърце. „И двата направиха милиарди, 

но спечелих малко”, споделил преди 

смъртта му Петроф. Днес оригиналът на 

часовника се намира в прочутия музей 

„Смитсониън” във Вашингтон. През 

1975 г. българинът започва нов бизнес с 

тримата си синове. Началото е типично 

по американски - в собствения им га-

раж. За няколко години компанията се 

разраства до 55 офиса в 12 страни.

През 1995 г. Петрови решават да 

продадат бизнеса. „Имахме идея да се 

отдадем на семействата и децата си, на 

хубави книги и пътешествия. Но

Вадят брата Любен от затвора, 
за да прави Паметника на 
Съветската армия

Оказа се, че братът на гениалния изобретател 

е скулпторът Любен Петров - един от хората, 

правили статуите на Паметника на Съветската 

армия в София.

За да стане това, го освободили от затвора, където 

бил тикнат по политически причини заедно с баща си 

- свещеник от Брестовица. Друго негово творение бил 

паметникът „Альоша” на един от хълмовете в Пловдив. 

През 1981 г., когато пуснали Любен да гостува на брат си 

отвъд океана, той решил да му направи бронзов бюст. 

„Години наред правех статуи на комунисти, сега най-по-

сле ще направя статуя на един капиталист”, пошегувал 

се Любен.Любен Петров

Наследници на българина Питър Петроф, изобретил електронния часовник, 
получиха във външното министерство указа за награждаването му с орден 
“Мадарски конник”, присъден през 2003 г. Американецът от български произход 
е емигрирал от родината преди повече от 65 години. На церемонията бе и 
американският посланик Джеймс Уорлик (вляво). СНИМКА: ГЕРГАНА ВУТОВА
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шило в торба 

седи ли?
усмихва се синът Ралф. През 1996 г. 

тримата братя и бащата научават за изо-

бретението за безжични комуникации 

на своя съгражданин Лари Фулъртън 

и решават да вложат 3 млн. долара във 

фирмата за иновации „Тайм Домен”. 

Насърчил ги баща им Питър.

Изобретението е за предаване на 

информация чрез пулсови трептения, 

които имат една хилядна част от силата 

на радиовълните. Според Ралф след 

100 години изобретателят, открит и 

подкрепен от тях, ще бъде един от 10-те 

най-велики на столетието, а изобрете-

нието му ще има същото значение като 

транзистора и електрическата крушка.

„Когато разбрахме 

за него, се почувства-

хме като пещерни 

хора, които виждат 

огън за първи път. С 

технологията на Лари 

за безжично предава-

не на информацията 

могат да се правят 

неща, които не сме и 

сънували - от воен-

ната до гражданската 

област”, казва синът. 

Според него чрез 

тази технология може 

да се различава котка 

от човек, а полиция-

та може да оглежда 

недостъпни райони, преди да проникне 

на местопроизшествието. Видеосиг-

налите можели да проникват през 10 

стени, използвайки само милионна част 

от досегашната енергия. Пулсовите 

уреди могат да работят с малка част от 

силата на уредите, които използват ра-

диовълни. Така един телефон може да 

има големината на юмрук. Едно от най-

важните неща е, че 

пулсовите сигнали 

могат да се приемат 

и предават чрез 

парола само между 

предавателя и 

получателя. Така те 

стават недостъпни 

за неоторизирани 

потребители. Това 

отсега им гарантира 

приложение във 

военната област. 

Разработката може 

да помогне и при 

издирването на 

жертви от земетре-

сения и бедствия. 

С технологията 

може да се разкриват и нарушители по 

границата.

Малка камера 

в кактусите по 

границата
е достатъчна, заключава „Ю Ес Ей Тудей”.

„Това е потенциално най-важната 

технология от всички, над които сме ра-

ботили”, казва синът Ралф. Без парите и 

далновидното управление на българите 

тази гениална технология можеше да 

умре, пише „Ю Ес Ей Тудей”. Шест години 

след началото семейство Петрови 

успяват да привлекат около $ 17 млн. 

Как намерихме гениалния 
българин

До есента на 2001 г. гениалният български изобретател, живял и прочул се 
отвъд океана, бе абсолютно непознат в България. Тогава в един дебат на Феде-
ралната комисия по комуникациите към американския Конгрес синът му Ралф 
Петроф демонстрира поредното гениално изобретение, на което фамилията за-
лага, и неочаквано се обърна към щатските конгресмени: „Баща ми, българинът, 
казва, че е по-добре 1 път да видиш, отколкото 100 пъти да пипнеш”, обяснява 
Ралф.

Когато му се обадихме за среща, той бе повече от изненадан, но с удоволст-
вие разказа за уникалния живот и изобретенията на баща си. Седмици след 
публикацията гордите му сънародници от с. Брестовица, където е роден през 
1919 г., и фондация „Тангра” с ентусиазъм подкрепиха идеята да получи държав-
на награда. Така се стигна до указ 536 от 16 декември 2003 г., с който президен-
тът Първанов го награди с орден „Мадарски конник”. За съжаление посмъртно. 
Дни след смъртта му „Ню Йорк Таймс” го постави начело в страницата си за 
кончината на ВИП личности и припомни, че е изобретил дигиталния часовник 
и безжичния сърдечен монитор. Това не изненада никого, защото Петроф бе 
познат от публикации в „Дискавъри”, „Економист”, „Файненшъл Таймс”, „Ню Йорк 
Таймс”, „Ю Ес Нюз енд Уърлд Рипорт”.

Синът Ралф: Нямаше да има 
изобретения, ако не бе се родил 
в България

Ако можехме да съберем в 

едно Индиана Джоунс и 

Томас Едисон, резултатът 

би бил баща ми Питър Петроф”, 

казва един от тримата му синове 

- Ралф. Той и братята му Алън и 

Майк не могат да преценят кое от 

изобретенията на баща им - диги-

талният часовник или безжичният 

сърдечен монитор, е по-гениално. 

„И двете е направил с много лю-

бов и благодарение на железния си характер. Ако не беше се родил в България, 

а някъде другаде, нямаше да има качествата, които имаше. Има нещо уникално 

в тази страна, което го е създало, тя е ковачницата, която го е калила. Татко е 

истински син на България”, казва с гордост Ралф.

През октомври 2001 г. Ралф започнал живо да се вълнува от родината на баща 

си. „Виждам сигнали за истински български ренесанс. Страната ви има всички 

необходими съставки за успеха - работни и високо образовани хора, богати 

природни ресурси, всеотдайност и всичко това - на кръстопътя на света между 

Европа, Азия и Средния изток. Мисля, че след 20 години ще бъдете Швеция на 

Балканите”, казва Петров-младши.

Синът Ралф Петроф получава ордена от зам.-министъра 
на външните работи Димитър Цанчев. Зад него са 
съпругата Пеги и една от внучките на изобретателя - 
Роуз.

До смъртта му през февруари 2003 г. 

Питър Петроф успял да се върне само 

1 път в България. Въпреки това гово-

рел прекрасен български. Поддържал 

връзка със сестра си Невена, която и до 

днес живее в Бургас, и със семейството 

на брат си Любен. „Живееше с мисълта 

да се върне още веднъж в родината си, 

но в последните седмици беше неизле-

чимо болен. Когато отивах да го видя, 

той ме питаше: „Идваш да ме вземеш да 

идем в България ли? Трябва да побърза-

ме - самолетът заминава скоро!” Когато 

му обяснявах, че е болен, за да пътува, 

той идваше на себе си и разбираше, 

че бълнува. Очите му ставаха тъжни”, 

споделя синът Ралф.

От болничното легло Питър разказ-

вал на тримата си сина спомени от мла-

достта си в България. Особено мечтаел 

да се срещне със Симеон Сакскобур-

гготски, за да му разкаже как придру-

жавал цар Борис и царица Йоанна на 

погребението на Кемал Ататюрк в Ис-

танбул. „Той не успя, но ние изпълнихме 

желанието му”, казва синът. Пъстрата 

американска фамилия гостувала във 

„Врана“, преди да иде при сестрата на 

изобретателя в Бургас. Ралф е нетърпе-

лив да доведе братята си Алън, Марк и 

техните семейства в родината на баща 

им и при българските роднини, които 

ги обсипаха с внимание и обич. „Четири 

дни не ни бяха достатъчни”, казва Ралф. 

А синът му Раян допълва: „България в 

2 думи? Красота и вкусно.” И усилено 

започва да повтаря първите думи на 

български, които е научил.

Раян облече фланелка с надпис на кирилица и започва да учи български

Питър Петроф пред едно от изобретенията си няколко години преди смъртта му
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И на двете места ислямистите напират към властта, 
получавайки частична подкрепа от Запада

Обстановката в Сирия 

става все по-напрег-

ната и наподобява 

истинска гражданска 

война на фона на тре-

вожните съобщения 

и от Египет. Общото между събитията в 

двете страни е, че в основата им стоят 

ислямисти, които си мечтаят за консер-

вативна строго религиозна държава по 

каноните на исляма. В Сирия на власт е 

проиранският, но изключително свет-

ски режим на президента Башар Асад, а 

неговите опоненти, макар и подпомага-

ни от Запада, са част от консервативни-

те религиозни кръгове. Това обяснява 

и защо в световните медии Асад е 

описван винаги в мрачни тонове като 

диктатор, който трябва да бъде свален. 

В същото време твърде малко се говори 

какво представляват противниците му, 

които евентуално ще го сменят. В Египет 

в момента се наблюдава класически 

военен преврат, за което също твърде 

малко се говори, понеже униформените 

от Висшия военен съвет, които взеха 

властта след оставката на Хосни Муба-

рак, затвърдиха топлите си отношения 

със САЩ и държавите от Западна Ев-

ропа и така си спечелиха спокойствие. 

Техни опоненти също са ислямисти, за 

които обаче в западните медии се пише 

подробно. В момента военните готвят 

избори, които ще преминат под тяхно 

наблюдение, и последното, което може 

да се каже, е че ще протекат демокра-

тично. Получава се парадокс –

светския Запад е 

против светския 

режим в Сирия
а ислямистите, които управляват в Иран 

и които ненавиждат светските порядки,  

подкрепят сирийския президент. И му 

оказват военна и финансова помощ

Последните военни сводки от 

Сирия са за атентат срещу сградата на 

управляващата партия „Баас“ в неделя 

и за нестихващи митинги и протести в 

населените места по границата с Ливан, 

където официалните власти почти изгу-

биха контрол над ситуацията. Най-мал-

ко два снаряда от ръчен противотанков 

гранатомет са поразили помещенията 

в столицата Дамаск, съ-

общи Ройтерс. Очевидци 

разказват, че силите за сигурност са 

отцепили площада, на който се намира 

сградата на столичния клон на парти-

ята. Над нея се издига дим, а наоколо 

има пожарникарски коли. Нападението 

е било извършено малко преди изгрев 

слънце, когато помещенията са били 

празни. Атаката по-скоро е била зами-

слена като предупреждение и послание 

за режима, твърди очевидец. Това е 

първо съобщение за бунтовническа 

атака в Дамаск от началото на бунта 

срещу президента Башар Асад досега, 

отбелязва Ройтерс. 

Междувременно президентът на 

Сирия даде интервю за британския 

вестник „Сънди Таймс”, в което твърди, 

че потушаването на антиправителстве-

ния бунт в Сирия ще продължи въпреки 

натиска на Арабската лига над Дамаск 

да прекрати насилието. „Конфликтът ще 

продължи и натискът да бъде поставе-

на Сирия на колене ще продължи. Но 

Сирия няма 

да се остави 

да бъде сло-

мена”, каза 

Асад. Пре-

зидентът за 

пореден път 

предупреди, 

че чужда 

военна ин-

тервенция в 

страната му 

ще деста-

билизира 

региона. Той 

подчерта, че това ще е истинско земе-

тресение за Близкия изток, и се зарече 

да предотврати бъдещи атаки на т.нар. 

Свободна сирийска армия – образува-

ние, подобно на Преходния национален 

съвет в Либия, създадено с помощта на 

Запада, чиято цел е

организирано да 

завземе властта
след отстраняването на Асад. При щу-

рмове на обекти на силите за сигурност, 

в частност на база край Дамаск, въпрос-

ната армия вече успя да убие най-малко 

20 сирийски военни миналата седмица.

Арабската лига беше поставила ул-

тиматум до миналата събота Дамаск да 

прекрати насилието. Но Асад подчерта, 

че силите за сигурност ще продължат 

да преследват въоръжените банди, ще 

пречат на внасянето на оръжия в Сирия 

от съседни страни, ще предотвратяват 

саботажи и ще налагат закон и ред. 

Президентът лично се зарече да се сра-

жава и да умре, оказвайки съпротива на 

чуждите сили, ако се стигне до военна 

интервенция.

В Египет от събота вечерта до ранни-

те часове на неделя протести имаше в 

Кайро, на площад „Тахрир”, в Суец и в 

Александрия и навсякъде те прерас-

наха в насилие. Трима протестиращи 

бяха убити в сблъсъците със силите за 

сигурност в Кайро.  Две жертви има и в 

Александрия, където според свидетели 

снайперисти стреляли с бойни патрони 

по протестиращите. На площад „Тахрир” 

трима души починаха от задушаване, 

след като полицията използва сълзот-

ворен газ. Общо в страната са ранени 

над 750 души.В Кайро протестът пос-

ледва разтурването на палатков лагер 

на площад „Тахрир”, създаден в петък 

вечерта след голяма демонстрация сре-

щу новите управници на Египет. Около 

100-200 души се настаниха там през 

нощта срещу събота. Повечето бяха 

привърженици на крайно религиозни 

течения, настояващи за

ислямска държава
Те са недоволни от факта, че военни-

те смятат да приемат нова конституция, 

в която изрично да бъде написано, че 

Египет е светска държава. Освен това 

настояват и виновните за избиването 

при протестите срещу сваления пре-

зидент Хосни Мубарак над 850 души 

да бъдат 

съдени.

Протес-

тиращите 

хвърляха 

камъни по 

полицаите и 

скандираха 

лозунги сре-

щу минис-

терството на 

отбраната 

и военните. 

Силите за 

сигурност 

отвърнаха със сълзотворен газ и 

гумени патрони. В Twitter се появиха 

съобщения за хора, изгубили частич-

но зрението си, когато очите им били 

поразени от гумен куршум. Кадри в 

Youtube  показаха хора на площад 

„Тахрир” с окървавени лица и рани в 

областта на очите. Сблъсъци имаше 

не само на площада, а край близките 

сгради на парламента и на вътрешното 

министерство. В Александрия сблъсъ-

ците бяха пред сградата на местната 

дирекция на силите за сигурност. 

Полицията там използва сълзотворен 

газ. В Суец също имаше размирици. 

Правителството разпространи изя-

вление, приканващо населението да 

прояви разум и да поеме отговорност. 

Политическата партия на ислямистите 

- „Мюсюлмански братя”, също прикани 

към спокойствие, „за да не се опетни 

революцията”. Висшият военен съвет, 

управляващ Египет, обвини протести-

ращите, че се опитват да предизвикат 

хаос в държавата в критичен момент. 

Протестиращите обаче твърдят, че сред 

тях са се смесили хора от силите за 

сигурност, но в цивилно облекло, и са 

стреляли по демонстрантите. Вълната 

насилие се случва броени дни преди 

парламентарните избори, които ще 

протекат в три етапа от 28 ноември до 

10 януари. Египтяните се безпокоят, че 

вакуумът в сигурността ще навреди на 

парламентарния вот, отбелязват чуж-

дестранните кореспонденти в Кайро.

Гражданска война в Сирия, 
ислямистите атакуват в Египет

Погромите в Египет не стихват – изчегъртай логото на “24 часа”, моля

Привърженичка на ислямистите протестира в Сирия
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Плюсове и минуси на подаръчните карти
Нямат такси и са с дълга активност, но пък не са застраховани при 
фалит на търговеца им

Тази седмица е Денят на 

благодарността, който 

официално отваря сезона 

на коледното пазаруване. 

Много хора имат големи 

планове за Черния петък 

– петъка след Деня на благодарността, 

когато магазините правят огормни 

намаления в цената на определени про-

дукти. Други обаче не обичат олелията и 

блъсканицата на коледното пазаруване 

и решават да потърсят по-лесно разре-

шение на проблема – вместо подаръци 

те просто купуват подаръчни карти. 

Какви са плюсовете и минусите на по-

даръчните карти, издавани от магазини, 

ресторанти или банки?

Плюсове
1. Латентни, обслужващи или пасивни 

такси са разрешени само ако е нямало 

никаква активност по картата в продъл-

жение на поне една година, никакви 

такси не са били наложени през послед-

ния месец и таксите са ясно и очевидно 

обяснени в брошурата, с която картата 

се продава.

2. Картата не може да загуби валид-

ността си, преди да са изтекли 5 години 

от издаването й. Правилото се отнася до 

сумата в картата, а не до самата физиче-

ска карта. Т.е. технически годността на 

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
Експерт по банкови закони и лични финанси

картата може да изтече (както при всяка 

друга кредитна или дебитна карта), но 

компанията, издала картата, е длъжна 

да я замени с нова карта с нов срок на 

годност, която да съдържа същата стой-

ност като изтеклата карта.

Минуси
1. Законът не поставя никакви 

ограничения на сумата, която банката 

или ресторантът/магазинът могат да 

поискат от вас в замяна на закупува-

не на този вид подарък. Проблемът е 

особено изразен при банковите пода-

ръчни карти. Купуването на подаръчна 

картa от American Express може да ви 

струва от $2.95 

до $6.95. Visa 

подаръчна 

карта от US 

Bank би ви 

струвала 

$3.95, ако я закупите от клон на банката, 

$6.95 – ако я купите от техния уебсайт, 

а картата има такса от $2.50 на месец, 

ако притежателят не я е използвал една 

година след издаването й. Също така 

US Bank би ви таксувала $15, ако трябва 

да ви изпрати нова карта, в случай че 

загубите старата или ви я откраднат.

2. Законът също така не ви предпазва 

от опасността, че издателят на подаръч-

ната карта може да фалира, преди да 

сте използвали цялата сума в картата. 

Дори и ако даден магазин продължи 

да приема подаръчни карти по време 

на реорганизацията си при обявяване 

на  фалит или ликвидация, сигурно ще 

имате много по-малко време, а и по-

малък брой клонове, където може да 

използвате картата.

3. Съществува голяма вероятност 

подаръчната карта да не бъде използва-

на. Изследвания на неправителствената 

организация Consumer Reports (Потре-

бителски доклади) достигат до извода, 

че 25% от хората, които получават 

карти като подарък, имат поне една не-

използвана карта 10 месеца по-късно. 

Повечето карти от магазини или ресто-

ранти не могат да бъдат върнати и не 

можете да изтеглите пари в 

брой от картите, 

издадени от 

банки. 

Едно 

раз-

реше-

ние 

на 

този 

про-

блем 

е да 

продадете 

онлайн нежеланите 

карти, които сте получили като пода-

рък. Известни подобни уебсайтове са 

www.cardpool.com и www.plasticjungle.

com. Те обещават да платят до 92% 

от стойността на определени карти, 

издадени от магазини или ресторанти. 

Може и да закупите подаръчни карти 

на гореспоменатите уебсайтове - на 

цена, по-ниска от реалната сума, която 

картата съдържа.

Разбира се, винаги съществува 

опасността предишният собственик да 

е запазил номера на картата и нейния 

PIN (персонален идентификационен 

номер) и да използва сумата, въпреки 

че вече не притежава физическата 

карта. Уебсайтовете, търгуващи с по-

даръчни карти, обикновено предлагат 

ограничена гаранция, ако се окаже, че 

картата, която са ви продали, има по-

малка стойност от обявената на техния 

сайт. Например Cardpool гарантира до 

$1000 за 100 дни след покупката, докато 

друг подобен уебсайт – Star Gift Card 

Exchange – лимитира гаранцията до 

$200 за 30 дни.

Ако получите подаръчна карта:

 Използвайте картата възможно 

най-скоро.

 Прочетете внимателно условията 

за използване на картата и възможни-

те такси, които ще ви бъдат наложе-

ни, ако не я използвате навреме;

 Ако брошурата ви инструктира 

да регистрирате картата, направе-

те го, защото това е единственият 

начин картата ви да бъде заменена 

от издателя, ако я изгубите или ви я 

откраднат;

Ако магазинът, за който имате 

карта, затвори, проверете дали 

конкурентен магазин не би я приел 

– това направи Brookstore, когато 

конкурентът им Sharper Image фалира 

през 2008 г. Ако дадена верига мага-

зини спре да съществува, проверете 

дали компанията собственик все още 

приема подаръчните карти, издадени 

от фалиралия магазин – например 

всички TJX компании (Marshals, T.J.Max, 

HomeGoods) приемат подаръчни карти 

от затворилата верига Ajwright – също 

собственост на TJX.
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ГЕРБ обещава бързо излизане 
от кризата

2012 г. ще бъде наистина много тежка, но България ще 

изплува от кризата по-бързо от останалите страни от 

ЕС. Това прогнозира пред БНТ министърът на икономи-

ката Трайчо Трайков. Той твърди, че думите му се базирали 

на оптимистични оценки, идващи от Брюксел. “Оценката на 

Брюксел за икономическия растеж на Германия догодина е 

0,5%, а за България е 2,3%”, посочи Трайков. По думите му Бъл-

гария е в първата петица по очакван растеж. Нужна е съществена промяна в структурата 

на българската икономика, заяви Трайков. „Търсим такава структура, която има повече 

добавена стойност. Това означава, че има повече средства за инвестиции от акционери-

те и повече средства за заплати на работниците и служителите.” Като контраст на думите 

му са заплахите със стачки в почти всички отрасли, където държавата има голям дял от 

собствеността.

КНСБ и „Подкрепа“ заплашват с 
голяма стачка

Конфедерацията на независимите синди-

кати в България (КНСБ) и Конфедераци-

ята на труда „Подкрепа“ ще организират 

протестно шествие на 30 ноември и митинг 

пред Народното събрание. Президентът на 

„Подкрепа“ Константин Тренчев обяви и начало 

на подписка в цялата страна, за да се уверят в 

готовността за национална еднодневна стачка. 

„Двете причини за нашето недоволство са ясни 

- нарушено е споразумението ни с управляващи-

те, изпразнен е диалогът ни от съдържание, причина за решението ни е и планираното 

отнемане на клас прослужено време за работещите и намерението за увеличаване на 

пенсионната възраст”, заяви Пламен Димитров – лидер на КНСБ. „Призоваваме всички 

наши структури по места да попитат депутатите от съответния избирателен район как ще 

гласуват за нещо, което тежко накърнява правата на избирателите“, каза той. Още в края 

на ноември започва вече планираната голяма стачка в БДЖ срещу преструктурирането 

на компанията, уволнението на стотици служители и закриването на над 150 влакови 

линии във и без това намаляващия дял от обслужвани дестинации.

20 години затвор за първия 
осъден „килър“

Състав на окръжния съд в Плевен осъди 

на 20 години лишаване от свобода при 

първоначално строг режим Георги 

Петков, известен с прякора Дачи, съобщи БТА. 

Той бе задържан при полицейската акция, 

наречена „Килърите“. Дачи бе обвинен в 

опита за убийството на Камен Балбузанов, с 

прякор Куката, извършен на 20 ноември 2009 

г. в плевенско кафене. Балбузанов беше прострелян няколко пъти, остана жив. Имаше 

четири огнестрелни рани. Впоследствие той посочи Петков като извършител на опита за 

покушение. 

Останалите задържани в операция „Килърите“ бяха освободени от съда въпреки теча-

щите дела. Прокуратурата и полицията през цялото време твърдяха, че имат безспорни 

доказателства срещу тях. Дачи беше задържан на 9 август миналата година. На първото 

съдебно заседание по делото Куката поиска от килъра 70 000 лева обезщетение.

Убиец осъди собствения си 
затвор във Бобовдол

Убиец с доживотна присъда, без право на за-

мяна, спечели дело срещу главната дирекция 

„Изпълнение на наказанията“. Съдът удовлет-

вори частично два от трите негови иска, съобщи 

съдията по делото Бисер Цветков. Затворникът 

Бисер Манолов, излежаващ присъдата си в бобов-

долския затвор, поиска обезщетения от по 3000 лв. 

за нанесени неимуществени вреди от незаконосъо-

бразни действия на служители на затвора. Главната 

дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да 

плати на Манолов 1000 лв. за „претърпени неимуществени вреди в резултат от неосно-

вателно използване на помощни средства“. Затворникът бил с белезници, докато е имал 

свиждане с майка си в специализираното помещение, уточниха от съда. Главната дирек-

ция е осъдена да плати и 700 лв. обезщетение за неправилно използване на усмирителен 

колан. 

Бисер Манолов е осъден за убийство на кюстендилска сарафка. Той води десетки дела 

срещу главната дирекция „Изпълнение на наказанията“. Много от тях са прекратени  

заради невнасянето на държавна такса, обясни съдията Бисер Цветков.

Трайчо Трайков

Георги Петков-Дачи

Манолов на път за съда
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КИТАЙСКИ ЗАПИСКИ

Примирените поданици 
на империята
Твърде много ограничения и днес 
действат с пълна сила в Китай, където 
комунистическата партия все пак разхлаби 
леко примката около обикновените хора

Вей, за която вече ви раз-

казах в първата част на 

тази поредица, е първата 

моя позната, която от-

глежда пеперуди у дома 

си. Казва, че започнала 

с това хоби съвсем случайно. Била на 

излет в някаква долина. Харесала си 

разни цветя и храсти, откъснала ги и ги 

занесла вкъщи. Чак после видяла, че по 

тях има гъсеници, които тъкмо се офор-

мяли в какави-

ди. Зачела се 

в разни книги 

и разбрала, че 

при подходя-

щи условия 

би могла да ги 

насърчи да се 

излюпят като 

пеперуди, кои-

то да превърне 

в домашни. 

Последвала 

стъпките и в 

момента си има 

четири красиви 

летящи създа-

ния от почти 

кралски вид 

– с огромни 

цветни крила. 

Твърди, че дори и не правели опити да 

избягат, ако случайно някой е забравил 

отворен прозореца. “Знаят, че навън е 

студено и опасно. Най-много да отидат 

до стъклото и после се връщат обра-

тно навътре в стаята”, разказва Вей. Тя 

се грижи за пеперудите почти като за 

собствени деца. Макар и да смята, че те 

са се появили в живота й неочаквано, 

всъщност това й занимание в свобод-

ното време идва съвсем логично. Както 

за нея, така и за много други китайци, 

които си намират хобита само и само да 

запълнят празнотата, с която Китайска-

та комунистическа партия е белязала 

управлението си в последните десети-

летия. С грижа да намали милиардното 

население на държавата до допустими 

граници комунистите въведоха огра-

ничения върху раждаемостта, стана-

ли известни по света с девиза “Едно 

семейство – едно дете”. В Китай, където 

традициите хем са все още силни, хем в 

някои отношения отстъпват под напора 

на новите времена,

да ти забранят да 

си родиш второ 

дете
понякога е равносилно на огромна 

драма в семейството. Законите имат 

някои вратички, от които Вей би могла 

да се възползва, но те пък изискват по-

пълването на огромни бумаги и ходене 

по ред чиновнически канцеларии.

Ако и двамата съпрузи са единствени 

деца в своите семейства, те биха могли 

да получат разрешение за второ дете. 

Вей е точно такъв случай, тъй като при 

нейното раждане обуздаването на 

населението вече е било в ход. Но пък 

знаейки какви перипетии им предстоят, 

за да се сдобият със заветното разре-

шително, засега със съпруга си се чудят 

заслужава ли си да подадат молба. 

Затова и подсъзнателно е потърсила 

някаква пеперудена алтернатива, с 

която да замести онова, което в Китай 

се смята за напълно в реда на нещата – 

многодетната къща.

Китайците, които винаги са живели в 

диктатури, водещи след себе си хиляди 

забрани, днес са дори щастливи, че 

властта леко е разхлабила примката 

около врата им. Освен че в интернет 

могат да прочетат много повече от това, 

което предлагат сресаните от държа-

вата правителствени и частни медии, 

от седем години вече имат и редовни 

международни паспорти, даващи им 

право да пътуват безпроблемно по све-

та. Идеологическите лозунги отдавна са 

изхвърлени от градската среда, няма ги 

почти никъде извън тясноспециализи-

раните партийни школи. Дори обръще-

нието “другарю” не се използва никъде. 

То беше премахнато в края на 90-те 

години на миналия век веднага след 

присъединяването на Хонконг и Макао 

към Китай. В държавата поне на хартия 

съществуват цели седем партии, но 

всички те приличат на българския БЗНС 

от времето на социализма – приели са 

в програмите си, че ръководната роля 

принадлежи на комунистите. Такава 

авторитарна система не предразполага 

народът да упражнява контрол върху 

властта, а точно обратното.

В момента обикновеният китаец тряб-

ва да спазва толкова много правила, 

които в свободния свят сигурно биха 

изглеждали абсурдно. Едно от тях е на-

речено “почивен ден за автомобилите”. 

Комунистите са го въвели с обяснени-

ето, че така ще се разреди трафикът по 

улиците, което може и да има някакъв 

теоретичен смисъл, но на практика 

не се забелязва да върши работа. То 

представлява

забрана на 

определени коли
да напускат гаражите в различни дни от 

седмицата. Миналия вторник например 

това бяха автомобилите, чиито регис-

трационни номера завършват на 2 и 7. 

Ако органите на реда забележат в опре-

деления ден такова превозно средство 

по улиците, санкцията за собственика и 

водача му е огромна. Законът предвиж-

да от глоба до отнемане на шофьорска-

та книжка, като обикновено съдилища-

та се спират на второто. В огромните 

мегаполиси като Пекин и Шанхай хо-

рата, чиито коли 

в определения 

ден “почиват”, се 

групират със свои 

колеги, които ги 

водят на работа. 

Или пък ползват 

такси. Такситата в 

Китай са най-ев-

тиното превозно 

средство в света. 

Първите четири 

километра бро-

ячът въобще не 

таксува, цената 

им е $0.10. Оттам 

нататък на всеки 

километър се 

плаща по 20 цен-

та. По-евтини от тези таксита са може 

би само автобусите в Северна Корея, 

където билетчето струва по-малко от 

един цент.

И все пак това е Китай – страната, 

която произвежда всичко за целия 

свят и където небостъргачите са на 

всяка крачка. Почти няма град, в който 

сградите да не са огромни, с много 

стъкло и метал. Видях ги и в столицата 

Пекин, където цялата магистрала от 

летището до центъра на столицата е 

отрупана с небостъргачи. Видях ги 

и в Ченду – столицата на провинция 

Съчуан. В западните държави строител-

ството на подобна сграда отнема доста 

време – трябва да се купи земя, да се 

плати на досегашните собственици. 

Понякога трябва и да се водят дела за 

собствеността. В авторитарните страни 

грижа за всичко това има държавата. Тя 

решава, отчуждава по бързата процеду-

ра, а медиите се правят, че нищо не се е 

случило. Новинарските канали от Хон-

конг, където демократичните устои бяха 

запазени и след присъединяването му 

към Китай, всекидневно бълват новини 

за отчаяни хора, чиито къщи са нароче-

ни за събаряне. Обикновено местните 

власти не се церемонят много. Изпра-

щат съобщение, че сградата трябва да 

се опразни в определен срок и ако той 

не бъде спазен, чисто и просто идват 

булдозерите да рушат. Много китайци 

отказват да напуснат обречените си 

домове, но при липсата на гражданско 

общество и независимо праворазда-

ване протестът им е обречен. Редица 

западни компании (и американски 

впрочем) разполагат с

луксозни палати в 

Китай,
построени тъкмо на мястото на къщи 

или малки блокчета, които управля-

ващите комунисти са съборили, за да 

отворят простор за чужди инвестиции. 

В момента в Пекин почти не е останал 

квартал, в който да витае духът на 

някогашната китайска столица. Всичко 

е или съборено и заменено от небос-

Част от тибетските манастири в Съчуан са превърнати в туристическа атракция. На туристите обаче се 
показват само онези, в които монасите са кротки. Иначе от Тибет и околните провинции почти всяка седмица 
пристигат новини за самозапалили се монаси в знак на протест срещу китайската окупация на някогашната 
независима държава

Курортът „Цуй хай” в Южен Съчуан е пострадал от земетресението през 2008 г. – 
туристите са намалели с около 20%. Тук се намират няколко езера, които постоянно 
сменят цвета си заради различни минерали, които въздействат на водата в зависимост 
от температурите

В центъра на град Ин шю е устроен музей, където е запазено в непокътнат вид 
разрушеното в земетресението начално училище, погубило десетки деца



търгачи, или предстои да бъде сринато. 

Останалите без покрив се настаняват 

във временни фургони, а след това ги 

прехвърлят в 30-40-етажни панелни 

блокове в покрайнините.

Същевременно авторитарната държа-

ва има и една полза – че лесно може да 

прехвърля средства от един печеливш 

отрасъл в друг, който е губещ. През 2008 

г. в Съчуан имаше жестоко земетресе-

ние, отнело живота на хиляди хора и 

погубило десетки села. Само три години 

по-късно пораженията почти са зали-

чени. Разбира се, все още природата 

напомня за необузданата си мощ – цели 

села, останали затрупани под свлачища 

и камъни, не са имали възможност да се 

възстановят. Наложило се е население-

то им да се измести другаде. Понякога 

това другаде е само на няколкостотин 

метра от старите сгради, друг път на 

по-голямо разстояние. Съчуан е област, 

пресечена от планини, и невинаги ре-

лефът позволява изграждането на нови 

постройки на същото място, където са 

били затиснати. До момента комунисти-

те са вложили във възстановяването 

на Съчуан 65 милиона юана (около $11 

милиона). Над повечето новоизградени 

къщи или блокове е поставено китай-

ското знаме. Предварително подгот-

вени екскурзоводи с плам съобщават, 

че това бил абсолютно доброволен акт 

на местните жители от най-различни 

националности в знак на признателност 

и благодарност към правителството за 

топлите грижи, които оказвало на насе-

лението. Из градовете на Съчуан пък са 

поставени огромни билбордове, на кои-

то е изобразен президентът Ху Дзинтао 

с рупор, а отдолу текст: „Китайският на-

род е герой.” Целта на подобни плакати 

е да подсили патриотичното чувство на 

населението. Няма да ги видите в Пекин 

или Шанхай. Има ги само там, където 

властта се притеснява от сепаратизъм и 

етнически конфликти – в Синзян-Уйгур-

ския автономен район, станал 

арена на сблъсъци
между уйгури и китайци, а също в Тибет, 

който винаги е с единия крак извън Ки-

тай, както и в Съчуан, 

където живеят много 

тибетци и десетки 

други етнически мал-

цинства.

Най-много има в 

града, където земе-

тресението е оставило 

и най-ужасяващия си 

отпечатък - в град Ин 

шю, където е бил епи-

центърът. В центъра 

на града все още стои 

напълно разрушеното 

начално училище, под 

останките на което 

са намерили смъртта 

си много деца. Днес 

рухналото здание е 

оформено като музей, 

който да напомня за 

силата на природата и неудържимия 

човешки дух. Стотици хора от Китай, но 

и от света, се стичат всекидневно тук, 

за да видят с очите си какво означава 

истински ужас. Зад огражденията на 

музея, който е под открито небе, звучи 

траурна музика. Хората си правят 

снимки за спомен, но това не са снимки 

от радост, а из-

страдани фотогра-

фии, запечатващи 

едновременно 

скръб и съчувствие 

към роднините на 

пострадалите. 

Временният път от 

Ин шю до провин-

циалната столица 

Ченду лъкатуши око-

ло река Иминцзян, 

която също е дала 

своя дан в разру-

шенията по време 

на земетресението. 

Къщи и улици чисто 

и просто са били 

отнесени от бурните 

й води. Иминцзян се 

опитва да подкопава 

и временния път 

до Ченду, заради 

което навсякъде по 

шосето могат да се 

забележат работни-

ци, които го укреп-

ват. Едновременно 

с това по поречието 

на Иминцзян се 

строи и нова магис-

трала. Ограничения 

и инвестиции – в 

Китай има от всичко 

по много. Обикнове-

ните хора са намери-

ли баланса между двете и успяват да 

живеят в тази страна. Те дори са довол-

ни, щом властта най-сетне не им се меси 

грубо в личния живот, както някога са 

го правили императорите и в по-нови 

времена - Мао Дзедун, щом имат глътка 

свобода в интернет и в нощните барове 

и локали, щом могат да пътешестват 

по света… Щом живееш в държава с 

претенциите за империя, трябва да 

можеш да се примириш с някои нейни 

особености.

Туристическият комплекс „Хуан лон” си се намира на няколко километра от 
Ченду и много прилича на българския „Етъра” – около река са оформени 
мелници и къщички със старинни занаяти

Китайците превърнаха 
в хит родилния 
туризъм в САЩ

Ако не ти е позволено да имаш второ или трето 

дете в Китай, то можеш да си го родиш в САЩ. 

Тази максима е валидна от години и за туристиче-

ската индустрия, и за клиниките в Америка, и за хиляди 

редови китайци. Позволява я 14-та поправка в конститу-

цията, която гарантира американско гражданство на вся-

ко новородено на американска земя. Малките азиатчета 

с US-паспорти ще имат лесен достъп до американската 

образователна система. Когато навършат 21 пък цялата 

им фамилия ще може да се сдобие и със зелена карта.

Ето защо азиатските новобогаташи броят между 10 и 

30 хиляди долара за да може техните съпруги да родят в 

САЩ. Въпреки,че родилният туризъм е доста противоре-

чив и някои конгресмени дори искат отмяна на 14-тата 

поправка, той носи добри приходи на Америка, твърдят 

организаторите му. Китайките плащат за ражданията 

в брой на местните болници, а след това се отдават на 

шопинг. Според азиатската традиция в първите дни след 

раждането,  дойка поема грижите за бебето, а майката 

се подлага на глезотии. Една от тях купила 15 маркови 

чанти Coach.

Жените идват в САЩ напълно легално на туристиче-

ски визи и обикновено остават около 4 месеца. В Китай 

комунистическият режим разрешава на семействата да 

имат само едно дете и повечето хора искат момче.



Кравата на 
Чърчил

Всекидневно към 230 

милиона души играят 

във Facebook, на други 

онлайн платформи или на 

мобилните си телефони 

някоя от игрите на компа-

нията „Зинга“ (Zynga.com). Става 

въпрос за „Фармвил“ 

(FarmVille), „Сити-

вил“ (CityVille), 

„Мафи-

отски 

вой-

ни“ 

(Mafi a Wars), покер, 

блек- джак – общо над 30 

за- главия. Въпросната 

ком- пания ще предложи 

ак- ции на борсата до 

края на годината, като се 

очак- ва стойността й да 

излезе около 15-20 милиарда 

долара. За сравнение, това е 

два-три пъти повече от пазарната 

капитализация на всички български 

публични компании според статистиката 

на Световната банка за 2010.

Не искам да пиша за сметки обаче, 

а за хора. Един противник на всепро-

никващите интернет игри създал своя 

версия, която уж била направена така, 

че да осмива безсмислието на подобни 

занимания. Играта на гейм дизайнера 

Ян Богот (Ian Bogot) представлява, хм, 

крава, върху която можеш да щракнеш с 

мишката. Виртуалната крава казва „мууу“. 

След 6 часа можеш да кликнеш пак, със 

същия ефект. Срещу скромна вноска със 

съвсем реална кредитна карта часовни-

кът спира и можеш да щракнеш няколко 

пъти и да чуеш няколко „мууу“. После пак, 

срещу още пари.

Е, това е всичко. Дизайнерът смятал, че 

ще засрами участниците във „Фармвил“ 

и „Мафиотски войни“, които в същността 

си не са кой знае колко по-дълбоки. За 

най-голяма своя изненада той обаче 

установил, че макар и известна част 

от играчите схванали иронията, доста 

хора се запалили и започнали да играят 

съвсем насериозно. Броят на участни-

ците бързо нараснал до 50 хиляди. 

Те започнали да отправят специални 

пожелания. Например искали крави с 

различни цветове. Крави с разнообраз-

ни форми. Крави с по-засукано „мууууу“. 

И дори крави, които приличали повече 

на паяк, отколкото на крава, защото били 

имитация на някакво митично създание 

от друга популярна игра. Дизайнерът се 

хванал на работа и осигурил исканото от 

клиентите разнообразие, като добавил 

дори луксозна разновидност, която стру-

вала по 100 долара за всяко „муу“. Богот 

дори намерил начин да прави дарение 

под формата на истинска крава в Третия 

свят за всяко виртуално чифтокопитно от 

най-скъпия вид.

игурно ви звучи малоумно, но е факт. 

Богот разказа тази история пред Нацио-

налното публично радио на САЩ (npr.

org), където можете да си я намерите в 

пълен вариант, ако искате. Виртуални 

крави за по 100 долара, уви, вече не 

можете да си купите, защото той е спрял 

играта.

Човешката глупост във всички области 

е доста упорита, поради което много от 

нейните прояви могат да бъдат пред-

видени с относително висока степен на 

сигурност. Например изглежда сигурно, 

че повече хора ще вложат пари във 

виртуални крави, вместо да помогнат на 

просяк на собствената си улица. Или че 

тесните политически интереси винаги ще 

надцакат общото благо (пресен пример 

от САЩ: комисията, която трябваше да 

комбинира бюджетните съкращения с 

данъчни увеличения, за да намали дефи-

цита, току-що обяви провала си, с което 

гарантира орязването на съществени 

средства от образованието и социални-

те помощи – още по темата - на стр. 8). 

Избирателите винаги ще залитат по по-

литици, които им обещават мед и масло, 

за сметка на онези, които предлагат „пот, 

кръв и сълзи“ (по прословутия израз 

на Чърчил) в името на по-висша цел. 

Или пък е ясно, че ако напиша „секс“ в 

заглавието на тази колонка, тя ще събере 

три пъти повече читатели, отколкото, 

когато напиша „Чърчил“. Жълтите медии 

и клюките винаги ще имат по-голяма ау-

дитория отколкото сериозните издания 

и материалите, които задълбават в същи-

ната на нещата. И така нататък, примери-

те са безкрайни. И в България, и в САЩ, и 

дори в Индия, където кравата е свещена, 

има предостатъчно глупост, която казва 

доволно „муу“ всеки път, когато някой я 

подхрани с вниманието си.

Вместо да се оплаквам повече, че 

водата е мокра, ще отбележа за по-любо-

знателните читатели, че корпоративното 

лого на „Зинга“ не е крава, а булдог. Инте-

ресно като символика, нали? По странно 

съвпадение гореспоменатият Чърчил 

удивително прилича на тази кучешка 

порода, известна с упорития си нрав.

А всъщност най-добре се печели от 

колективната глупост на кравите, които 

се мислят за булдози.

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 “Натрапливото 
повсеместно обожание 

на мъжете ме тласна 
към секс с жени.”

Бившата бигбрадърка 
Зара описва пред “Блиц” 
как е минала на другия 

бряг

“Бях свикнал да вярвам на Волен, 

но навикът е като Стокхолмския 

синдром, когато жертвата се влюб-

ва в похитителя си.”

Димитър Стоянов описва особености-

те на любовния живот в “Атака”

“Нито вълк, нито брат. Човек за 

човека е българин.”
Писателят Любомир Левчев описва в 

новата си книга “Панихида за мъртвото 

време” характерните черти на сънарод-

ниците си

“Когото съм пи-
пнал, е станал зла-
тен. Е, зависи къде 
съм го пипнал.”

Според Евгени 
Минчев формулата 
на успеха е в ръцете 
му

“Исторически е предопреде-

лено еврото дa победи в цяла 

Европа, а британската лира да 

умре.”
Марксистката лексика не е чужда 

на немския финансов министър Вол-

фганг Шойбле
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(877) 841 1271 www.TRIOtelevision.com

TV АКЦЕНТИ
Tr io

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Хиляди дами 
от всякаква 
възраст 
вече са се 
предложи-
ли да бъдат 

верни съпруги на извест-
ния български бизнесмен 
Христо Сираков, който 
ще е главното действащо 
лице в новото риалити 
шоу “Милионер търси 
съпруга”. Продуцентите на 
предаването от „!no frame 
media“ и самият Сираков 
били силно изненадани 
от огромния наплив на 
кандидатки за участие. 
Те дори се притеснявали, 
че няма да им стигне вре-
мето, в което бъдещият 
жених трябвало да разгле-
да всяко от писмата.

Сред кандидатките за 
сърцето на Христо Сира-
ков имало успели бизнес 
дами, учителки, известни 
спортистки и момичета, 
открито демонстриращи 
своята разкрепостеност. 

Сираков залагал на избора 
си предимно на писмата, 
а не на познатите имена и 
автобиографиите им. Мили-
онерът вярвал, че жената, с 
която иска да остарее, е ня-
къде сред хилядите писма, 

допълва информационната 
агенция. „Милионер търси 
съпруга” стартира в края 
на ноември в праймтайма 
по TV7, но вие можете да 
го гледате и on demand от 
TRIO Television.

Четвъртък, 24.11; петък, 
25.11; вторник, 29.11; сряда 
30.11, 20.00 (BG)
“Листопад”
сериал, Турция, 2009

Четвъртък, 24.11, 20.00 (BG)

“Фермер търси жена”
риалити шоу

Четвъртък, 24.11, 21.00 (BG)

“Етажна собственост”
сериал, България, 2011

Четвъртък, 24.11, 21.10 (BG)

“Дунав мост”
сериал, България, 1999

Хиляди дами напират за сърцето 
на Христо Сираков
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„Седем часа разлика” разби 
рекорд по гледаемост

Близо 43% от 
всички тв зрите-
ли пред малкия 
екран са избрали 

да гледат сериала “Седем 
часа разлика” в неделя 
от 20.00 часа, съобщиха 
от пресотдела на bTV. 
Въпреки завръщането на 
другия хитов сериал по 
БНТ1 – “Под прикритие”, в 
праймтайма, продукцията 

на bTV отбелязва 4% по-
вишение в дела си спрямо 
предходната седмица. 

По време на директния 
сблъсък на „Седем часа 
разлика“ с “Под прикри-
тие” между 20:45 и 21:45 ч. 
bTV привлича 1,1 милиона 
зрители (рейтинг 15,3%, 
дял 40,1%), а БНТ1 – 
388 000 (рейтинг 5,4%, дял 
14,1%).

Четвъртък, 24.11, 21.55 (BG)

“Светът на живо”:  
“Да погледнеш другия”
документален филм, 
Нидерландия, 2010

Петък, 25.11, 20.00 (BG)

“Аз обичам България”
състезание

Петък, 25.11, 22.15 (BG)

“Новите досиета”
документална поредица, 
България, 2011

Неделя, 27.11, 14.20 (BG)

Футбол: 
“Локомотив” Пд – 
“Литекс”
среща от “А” ПФГ, пряко

Събота, 26.11, 21.45 (BG)

“Другият Дюма”
драма с 
Жерар Депардийо, 
Франция, 2010

Събота, 26.11, 15.05 (BG)
Рецитал на ДесиСлава и 
Андреа Баника
Запис от Международния 
фестивал 
“Златен кестен 2011”

Неделя, 27.11, 20.00 (BG)

“Седем часа разлика”
сериал, България, 2011

Неделя, 27.11, 20.45 (BG)

“Под прикритие”
сериал, България, 2010

Неделя, 27.11, 20.55

“Приключенията на един 
Арлекин”
сериал с Тодор Колев, 
България, 2007

Неделя, 27.11, 22.55 (BG)
“Нощна стража” 
на Рембранд”
исторически с Мартин 
Фрийман, Канада, Пол-
ша, Нидерландия, 2007
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Сериал на Спилбърг 
премиерно по БНТ1

Най-новият сериал на Стивън Спилбърг – „Па-
дащи небеса”, започва да се излъчва преми-
ерно по БНТ1. Световната му премиера беше 
на 6 юни тази година по американския канал 

„Стъклен дом” стана най-продаваният 
български сериал  
по света
Българският сериал “Стъклен дом” се продава 

най-успешно сред всички ленти, излезли на 
екран и по телевизията в последните години, 
похвалиха се от bTV. Става въпрос обаче за 

първия сезон, който се радва на зрителски интерес. 
Вторият засега не върви толкова успешно в продажбите, 
признават от медията. Поредна сделка за дистрибуцията 
на първия сезон в Централна и Източна Европа е била 
подписана миналата седмица. Сериалът ще се излъч-
ва по Alternativna Televizija  в Босна и Херцеговина и 
телевизия Markiza в Словакия. Досега първият сезон бе 
продаден в Турция, Гърция, Сърбия, Румъния, Хърватия 
и Македония. За момента втори сезон не е бил пласиран 
успешно навън. Въпреки това продажбата на филма в 
осем страни е безспорен успех, който остава непостиг-
нат от нито една друга българска продукция.

Други три български заглавия също се продават в 
чужбина - “Седем часа разлика” и “Столичани в повече”, 
се излъчват в Македония, а “Под прикритие” се разпрос-
транява от американска компания. Поредният епизод от 
“Стъклен дом” очаквайте на 28 ноември от 20.00 (BG) или 
on demand от TRIO Television.

TNT. Режисьор е Грег Бийман, сценарист Робърт Родат, 
а в главните роли участват Ноа Уайли, Муун Блъдгууд и 
Колин Кънингам. „Падащи небеса” е създаден по идея на 
Стивън Спилбърг и Робърт Родат. За разлика от повечето 
филмови и тв истории с инвазия на извънземни досега 
„Падащи небеса” започва след нападението на нашест-
вениците и след като човечеството  вече е изгубило бит-
ката. Извънземните отвличат деца между 8 и 16 години и 
прикрепват метални уреди към гръбнака им, които, ако 
бъдат изтръгнати, ги убиват мигновено.

В главната роля е Ноа Уайли, който играе Том Мейсън, 
бивш преподавател в Бостънския университет, превър-
нал се в боец от съпротивата. Докато пътува с група 
оцелели, Том се опитва да защити синовете си и по няка-
къв начин да отвоюва планетата от извънземните, които 
хората са нарекли скитъри. Скитърите пращат срещу 
хората грамадни роботи, които са почти неизтребими. 
Познанията на Том в областта на военната история му 
помагат да взима верните решения в различни ситуации. 
В центъра на действието са не толкова самите извън-
земни, които остават повече или по-малко загадка, а 
взаимоотношенията между хората, принудени да живеят 
под постоянна заплаха, и готовността да воюват, за да си 
върнат предишния живот. “Падащи небеса” се излъчва в 
понеделник, сряда и четвъртък от 21.00 (BG) или на запис 
от TRIO Television.

Понеделник, 28.11, 
20.00 (BG)

“Стъклен дом”
сериал, България, 2010

Вторник, 29.11; сряда, 
30.11, 20.00 (BG)

“Х фактор”
музикално риалити



Маргарита Хранова: 
Плача, когато се сетя 
за Емил Димитров

Известната поп певица разказва за първата си 
поява на сцената, за годините като солистка в 
армията, за предателите

- Заедно с Емил Димитров 

направихме едно изключително 

тримесечно турне в тогавашния 

Съветски съюз. Пяхме във всички 

възможни републики, които после 

се обособиха в отделни държави. 

Беше незабравимо. Емил ми е 

много, много скъп. Понякога се 

просълзявам, като се сетя.

- Защо плачете?

- Емил беше причината да се 

запозная с моя бъдещ съпруг 

Кирил. Стана случайно. Има една 

приказка, че няма случайни 

работи. Всичко е написано да се 

случи. Аз изпълнявах вокалите към 

песента на Емил “Каква невеста 

си била ти, мамо”. Тогава се появи 

и Кирил. Емил ме запозна с него. 

Още на първата среща между нас 

флуидите, взаимното привличане 

си казаха думата. Въпреки че моите 

родители бяха против тази връзка. 

Аз едва започвах кариерата си, а 

Коко вече имаше един брак. Вече 

като семейство продължихме 

връзките с Емил. Той беше неве-

роятен колега. Широко скроен 

човек. Изключително над нещата. 

Беше невероятен бохем. И много 

талантлив. С умиление си спомням 

за общата ни дископесен, включена 

в негов албум.

- Даваше ли ви съвети Емил 

Димитров?

- Не. Никога не ми е давал 

съвети. Смяташе, че съвети не са 

ми нужни. Беше изключително 

толерантен. Работейки с него, аз го 

наблюдавах как се държи на сцена-

та, поведението му в най-малките 

детайли ми беше интересно. Както 

се казва, попивах.

- Следите ли музикалните 

формати?

- Редовно следих конку

сът на България”, а сега и 

тор”. Това ми е работата. А

да имам поглед върху раз

на младите хора, които ис

стават изпълнители. Избо

Стелияна в “Гласът на Бъл

беше доста труден. Имаш

таланти. Всеки от тях беш

му различен. Стелияна си

приза. Тя не пее от вчера

се е и на други конкурси. 

знавам нейните качества

се е явявала на конкурси

съм журирала. Първите н

на тези конкурси бяха сам

Сега момичето напълно з

да бъде “Гласът на Българ

изключително голям диа

времето и практиката тя 

вършенства. Моята препо

Стелияна е да отпусне вът

си чувство, което тя стяга

И това не е в нейна полза

та трябва да се показва въ

- Дали обаче във врем

на тежка финансова кри

млади хора ще успеят д

развият?

- Не бих казала, че имат

какво бъдеще. Нужен им 

Те имат талант. Но в талан

да се инвестира. А дали щ

ри кой да инвестира, е от

въпрос.

- Другото ви творческ

актриса, с какво ви обо

- Продължавам да игра

театрални постановки. М

е интересно. Последната 

нашата частна формация

по гащи”. Пиесата е на Ив

самаджиев. На мястото на

Бог да го прости, е Дидо М

Надявам се, че до Нова го

я играем и в театър “Сълз

В пиесите, в които участв

Винаги моите песни нами

в съответния сценарий н

- Коя е любимата роля

гарита Хранова?

- В пиесата “Кастинг” 

на Ивайло Христов и 

на Дони. Написана е 

специално за нас, музи-

кантите. За съжаление 

сега не я играем заради 

други ангажименти. 

Изпълнявах ролята на 

една много разглезена 

и отегчена певица. Аз не 

съм такава.

- Понякога чувствали 

ли сте се разглезена от 

славата?

- Нито за миг не съм 

се величала. Това, че ме 

познават и съм популяр-

на, ме е задължавало още

да защитавам тази отгово

Напротив, аз съм един ес

земен човек.Имам много 

Непознати ме спират по у

автограф. Винаги съм отк

Била съм и продължавам

ГАЛИНА ГАНЕВА
“24 часа”

- Ставате на 60 години и всяка 

жена би завидяла на външния 

ви вид. Как се съхранявате, г-жо 

Хранова?

- Нямам рецепта. И не смятам да 

търся такава. Със свои формули за 

младост непрекъснато си правят 

пиар някои мои колежки. На мен 

този стил на показност, на вдигане 

на шум ми е чужд. Разковничето 

при мен е, че се опитвам да гледам 

на нещата от хубавата страна. 

Негативното и в поведението, и 

в таенето на омраза е пагубно. 

Естествено, обръщам внимание на 

външния си вид, без да се вмани-

ачавам. Нормално е всяка жена, 

на която не й е безразлично как 

изглежда, да се погрижи за косата 

си. За да се чувства добре. Не 

използвам специални козметични 

процедури. СПА процедурите не са 

моя слабост. Сутрин задължително 

правя гимнастика за раздвижване. 

Не е нещо особено.

- Сигурно се храните здраво-

словно?

- Разбира се. Избягвам широ-

ко рекламираните продукти по 

телевизията. Те гонят друга цел, не 

да помогнат на хората да не трупат 

холестерол, а бизнес дивиденти. 

Ограничавам се в храната, но не 

мисля, че съм слаба. За годините 

съм горе-долу добре. Много е ва-

жен генът. Тук няма две мнения.

- Правите ли си равносметка на 

40-те години кариера?

- За да успея да се задържа през 

тези години, значи съм имала своя 

постоянна, вярна публика. Ревност-

ни почитатели. Това ме е окура-

жавало и импулсирало. Може би 

съм доказвала себе си през цялото 

време. За да задържа тези почита-

тели. Надявам се, че песните, които 

съм изпяла, ще останат в музикал-

ната ни култура. Дано съм оставила 

някаква диря в нашето музикално 

изкуство. Другата ми равносмет-

ка е, че имам много приятели. И 

най-важното, имам прекрасно 

семейство.

- Разкажете за първата си изя-

ва на голяма сцена.

- Първата ми публика бяха моите 

съученици в осми клас. Бяхме по-

канили на Нова година една група, 

която да забавлява за празника. 

За да стане купон. Между тях беше 

и небезизвестният композитор и 

мой приятел Асен Гаргов. Тогава 

набрах смелост и помолих да изпея 

две песни на сцената. Съученици-

те ми и учителите ме аплодираха 

горещо. Никога няма да забравя 

тези мигове. Това ме окуражи. 

Попаднах на обява, че ансамбъл 

“Маяковски” набира солисти за 

естрадно-музикалната си група. 

Явих се и ме одобриха. Компози-

торът Емил Георгиев беше наш 

художествен ръководител и дири-

гент. Тръгнах на турнета с групата. 

Бяхме в Съветския съюз и в други 

страни. Бях много щастлива, че съм 

попаднала на верния път. После 

кандидатствах в Естрадния отдел 

на консерваторията. Имах големия 

шанс да бъда ученичка на великата 

Ирина Чмихова. Гордея се с успеш-

ните си изяви, след като завърших 

консерваторията.

- Като дете сте били буйна, 

висели сте по дърветата. После 

бързо ставате звезда и изпявате 

над 350 песни. Коя ви е най-скъ-

па?

- Съдбата настина е била благо-

склонна към мен. Бях много палаво 

дете, затова висях по дърветата. 

Много обичах да обикалям ново-

строящите се сгради. Тичах като 

сърна, с бели гуменки. Бях много 

буйна. А за да може човек да изказ-

ва своите чувства, трябва да е буен. 

Въобще, бях мъжкарана. Но това не 

ми пречеше да обичам музиката. 

Трудно ми е да отделя любимата 

си песен от останалите. Една от 

най-скъпите ми и успешни песни 

като моя визитка е “Устрем” на 

Найден Андреев по текст на Петя 

Йорданова. В годините тази песен 

доказа своите качества. Всички 

ме свързват с нея. На различни 

фестивали, на които съм предста-

вяла България, песента ми е носила 

доста награди. Другата ми визитна 

картичка е песента “С любов”. Тя ми 

е подарък от Асен Гаргов, с когото 

си останахме добри приятели.

- Събрахте много приятели на 

представянето на новия ви ал-

бум - юбилейна златна колекция 

“Устрем”. Моменти като този ли 

ви пълнят душата?

- Чувството е невероятно. Удо-

влетворение е най-точната дума. В 

албума съм включила 21 песни, от 

които най-популярните “Устрем”, 

“Далечна песен”, “Оставаме” от фил-

ма “Оркестър без име”, “С любов” и 

“Албена”. Този юбилеен диск пред-

вещава моя голям концерт, който, 

живот и здраве, ще бъде може би 

на Цветница. Нали нося името на 

цвете.

- Вие имахте шанс да работите 

с великия Емил Димитров. Кой е 

най-яркият ви спомен с него?

Със сина и снаха си

Като солистка на Ансамбъла на Строителните войски през 70-те години

Една от първите й грамофонни плочи
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м да съм 

любезна с хората. Надменността, 

самовлюбеността, пренебрегване-

то на другите е въпрос на характер. 

Слава богу, опазила съм се през 

годините от тези негативни черти.

- Как се чувствате в средите 

на армията като солистка на 

Представителния ансамбъл на 

въоръжените ни сили?

- Полковник Ставрев ме покани. 

Той е мой почитател. Каза, че в 

армията има нужда от такива хора 

като мен, и това ме поласка. Приех 

офертата, тъй като сега нямам 

толкова много ангажименти. Много 

ми е приятно да работя с толкова 

талантливи хора - балетен състав, 

солисти, фолклорни изпълнители. 

Не е без значение, че шефката ни 

Снежина Темелкова е много добра. 

Професионалист отвсякъде. Вечно 

заредена с идеи, които реализира.

- Лили Иванова стана полко-

вник. Очаквате ли да я послед-

вате?

- Никога не съм мислила за 

подобно нещо. Едва ли е нужно. 

Но може би не мога да го оценя, 

защото не съм наясно с военните 

чинове. Въпреки че баща ми е бил 

военен. Но ако ръководството 

реши, чинът би ме поласкал.

- Религиозна ли сте?

- Не бих казала. Умерена вяра 

имам. Вярвам, че над нас, хората, 

съществува една сила. Тя ни наблю-

дава всеки миг - всяко действие, 

всяка наша постъпка. И когато те 

са неправилни, възмездието не за-

къснява. Навреме, на място. Където 

трябва.

- Как гледате на предателите? 

Поетът Любомир Левчев казва, че 

моментално забравя имената им.

- На минутата преустановявам 

контакт с такива хора. Разпознавам 

ги още при първия контакт и по 

маниер, и по външен вид. Усеща-

нето ми за добрите и лошите хора 

никога не ме е подвеждало. Както е 

казал поетът, и аз ги забравям. Лю-

бовта е моето верую. Това чувство - 

към любимите хора, към приятели-

те, а защо не и към себе си, за мен 

имат стойността на християнските 

добродетели. Те са вечни и никога 

не девалвират.
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Вторник, 29.11, 22.00 (BG)
“Великите влюбени на 
ХХ век”: Одри Хепбърн и 
Мел Ферер
документален, 
Великобритания, 1997

Сряда, 30.11, 21.00 (BG)

“Столичани в повече”
сериал, България, 2010

Сряда, 30.11, 21.00 (BG)

“Нощта на кралете”
комедия с Хоакин Кли-
мент, Испания, 2001

Сряда, 30.11, 21.00

“Изгубени в България”
риалити шоу

Златка Димитрова 
и сватбен марш в 
„Ники Кънчев 
под наем”

И „Star Machine” 
се включва в 
търсенето на 
таланти

На вечеря със Златка

Плеймейтката Златка Димитрова и фолк певи-
цата Кали ще сбъдват мечти в „Ники Кънчев 
под наем”. В четвъртък е историята на двама 
влюбени, които трябва да получат своята 

голяма изненада по време на сватбеното си тържество 
- специален поздрав от певицата Кали. В този епизод 
предстои и най-голямото предизвикателство  - един от 
героите на Ники ще вечеря с една от най-сексапилните 
жени в България – Златка Димитрова. Как ще се справи 
с този изпит и ще запази ли самообладание по време 
на срещата? Дали е успял да впечатли дамата си и да 
се държи като истински кавалер ще разберем в петък, 
когато Ники Кънчев ще помогне и на 33-годишна жена 
от София да намери добри специалисти в областта на 
перманентния грим. “Ники Кънчев под наем” е в ефира 
на „Нова телевизия“ всеки делничен ден от 15.30 (BG) 
или в удобно за вас време от TRIO Television.

Тазгодишните риалити надпревари на таланти 
не спират и в последните седмици на 2011. 
На 4 декември TV7 стартира Star Machine – 
поредното състезание, което обещава слава 

на своите участници. Този път ще се търси следващата 
актьорска надежда на нацията. Водещи са Иво Аръков и 
Лидия Инджова, а наградата е финансиране на обучение 
в престижната Филмова академия в Ню Йорк. Стой-
ността на приза надхвърля 100,000 долара. Журито на 
шоуто се състои от четирима души – двама мъже и две 
жени. Сред тях са театралният и кино актьор и водещ 
на “Господари на ефира” Валентин Танев и звездата от 
филма Love.net Диана Добрева. Кастингите, проведени в 
„Модерен театър“, са привлекли над 500 души. Очаквай-
те “Star Machine” от 20.00 часа на 4 декември (BG) или на 
запис от TRIO Television.
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McAfee: Вирусна епидемия 
заплашва телефоните с Android
Интернет измамниците вече се отказват 
от класическия спам, сега залагат на 
специализирани вируси, записващи 
телефонни разговори

Топ 25 на най-лошите 
пароли в интернет

Думата „парола” оглави списъка с 25-те най-лоши уебпароли, които хората 

обичайно използват, за да влизат в интернет сайтове, което ги прави 

уязвими за хакери. Втората най-често използвана парола пък е „123456”, 

друг лесен за разгадаване код от хакерите, опитващи се да влязат в нечия поща 

или страница във Facebook. Сред останалите пароли, които влизат в списъка, са 

още и „abc123”, „обичам те” и „маймуна”. Миналия месец от Facebook признаха, че 

хакери разбиват стотици хиляди страници в социалната мрежа всеки ден. От над 

1 милиард влизания в сайта на всеки 24 

часа 600 хил. са измамници, опитващи 

се да получат достъп до съобщения, 

снимки и друга лична информация от 

профила на даден потребител. 

Специалисти по сигурността заявиха, 

че данните предизвикват „голямо 

безпокойство” и че хората трябва да 

бъдат по-предпазливи, когато избират 

паролата си в интернет. 

Греъм Клули, високопоставен 

консултант в компанията за компю-

търна сигурност “Софос”, заяви, че за 

хакерите става все по-лесно да влизат 

в страниците на потребителите на 

Facebook, защото 30 на сто от хората 

онлайн използват една и съща парола 

във всичките си дигитални акаунти, 

което улеснява хакерите да контроли-

рат цялата уебидентичност на даден 

човек. Специалистите дават следните три топ съвета при избора на интернет 

парола: 

- разнообразявайте видовете символи в паролите си, включвайте числа, букви 

и специални символи, когато е възможно

- избирайте пароли от осем или повече символа. Разделяйте кратките думи с 

интервали или долни черти

- не използвайте една и съща парола или потребителско име за няколко сайта.

В последните месеци 

разработчиците на 

мобилни вируси 

създават нови про-

дукти практически 

само за платформа 

Android. Броят на вирусите за 

операционната система на Google 

е нараснал с 37% през третото 

тримесечие, сочи нов доклад на 

компанията за сигурност McAfee. 

Към момента устройствата с 

Android са основна цел на създа-

телите на мобилни вируси. Пишат 

се зловредни кодове и за iOS, но 

ръстът там е значително по-малък. 

Според експертите тази тенден-

ция е резултат от нарастващата 

популярност на Android, но също 

така и поради многото уязвимости 

в системата.

В сравнение с второто тримесе-

чие броят на вирусите за Android е 

нараснал почти с 37%, а в пре-

дходното тримесечие ръстът беше 

76%. Като цяло 2011 г. се очертава 

като рекордна по поява на нови 

вируси, включително и за мобилни 

системи. В края на 2010-та McAfee 

прогнозира, че броят на зловред-

ните кодове през настоящата 

година ще достигне 70 милиона 

уникални екземпляра. Според 

новия доклад на компанията обаче 

броят на уникалните заплахи през 

2011-та възлиза на 75 милиона.

Една от най-популярните форми 

на зловредни програми през 

третото тримесечие са били тро-

янците, предназначени за кражба 

на лични данни на потребителите 

и на техните пари с помощта на 

мошенически SMS съобщения. 

Нов метод в арсенала на интернет 

измамниците са специални троян-

ци, които записват телефонните 

разговори на потребителите и ги 

изпращат на своите „началници”.

Активно се разпространяват и 

други типове вредители. В част-

ност нараства броят на фалшивите 

антивируси, които крадат пароли 

и потребителски данни. Същевре-

менно намалява броят на сайто-

вете с репутация на „зловредни”. 

Докато през второто тримесечие 

е имало 7,3 хиляди подобни сайта, 

през третото те вече са 6,5 хиляди. 

За зловредни се приемат сайтове, 

които съдържат вируси или се 

използват за целите на интернет 

мошеници. Спамът, или нежелана-

та е-поща, демонстрира най-ниски 

нива от 2007 г. насам. Същевре-

менно целевият спам, изпращан до 

конкретни потребители с опреде-

лена цел, става все по-сложен, се 

казва в доклада на McAfee. През 

трeтото тримесечие е намалял 

и броят на ботнет мрежите като 

цяло в света. В някои страни обаче, 

включително Русия, Аржентина, 

Индонезия и Венецуела, се наблю-

дава ръст. За най-опасни се считат 

ботнетите Cutwail, Festi и Lethic.

1. password
2. 123456
3. 12345678
4. qwerty
5. abc123
6. monkey
7. 1234567
8. letmein
9. trustno1
10. dragon
11. baseball
12. 111111
13. iloveyou

14. master
15. sunshine
16. ashley
17. bailey
18. passw0rd
19. shadow
20. 123123
21. 654321
22. superman
23. qazwsx
24. michael
25. football

А ето и списъка с 
класацията на най-
лошия избор за парола:

ВЪЗХОД НА ВИРУСНАТА АТАКА

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА 
ЗА БИЗНЕС

УСТРОЙСТВА, СЪЗДАВАЩИ 
РИСКОВЕ ЗА КОМПАНИИТЕ

ПОПУЛЯРНОСТ НА ПЛАТФОР-
МАТА ANDROID

ПРИЦЕЛВАНЕ

ВИДОВЕ ЗАПЛАХИ

ЗАЩИТА НА 
МОБИЛНАТА МРЕЖА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗЛОВРЕДНИЯ 
СОФТУЕР

ШПИОНСКИ СОФТУЕР ТРОЯНЦИ ЧРЕЗ SMS

ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР, НАСОЧЕН 
КЪМ СМАРТФОНИ

ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕЗ 2009-2010

Достъп до важна 
бизнес информа-
ция чрез смартфо-
ни и таблети

запис на инфор-
мация от телефо-
на и препращане 
на трета страна

БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ С ОПАСНОСТИТЕ

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СИСТЕМЕН АДМИНИ-
СТРАТОР ИЛИ ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ

ИНСТАЛИРАЙТЕ ДОКАЗАН АНТИВИРУСЕН 
СОФТУЕР

кражба на пари
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Четири поп фолк диви пуснаха есенни албуми
Докато Преслава, Глория и Анелия радват феновете с модерен саунд и хитове, Галена издаде 
диск и DVD с клипове на всички песни

Само за броени дни този 

месец четири звезди 

на „Пайнер” изнена-

даха феновете си със 

страхотни албуми, 

хитовете от които 

вече завладяха музикалния пазар на 

България. Датата 11.11.2011 ще остане 

паметна за Преслава, защото на нея 

певицата официално представи своя 

най-нов албум – „Как ти стои”. Това 

е шестият самостоятелен албум на 

звездата, който феновете в България 

вече държат в ръцете си. Музикалният 

проект съдържа 13 песни, като 6 от тях 

са изцяло нови композиции, нечувани 

до този момент. Вътре са и познатите 

вече хитове „Като за финал”, „Жените 

след мен”, „Мръсно и полека”, „Как 

ти стои” и „Помощ”. Дуетните песни 

„Пия за тебе” и „Хайде, откажи ме”, 

съответно с Елена и Галена, също са 

част от албума. Сред новите заглавия, 

които ще чуем в диска на Преслава, са 

„Почвай ме”, „Право на влюбване”, „От 

мен питието”. Интерес сред меломани-

те ще предизвикат и 

други нови парчета 

като „Добрини”, 

„Ако ще да боли” и 

„Бягай”. 

Глория пък избра 

последния ден 

на ноември, за да 

представи в елитен 

столичен клуб 

песните, включени 

в новия й албум 

„Имам нужда от теб”. 

Спектакълът, който 

обичаната певица е 

решила да поднесе, 

ще изненада много 

приятно нейните почитатели.

Освен 16-те заглавия, които нами-

рат място в музикалния проект, тя ще 

предложи и много познати песни от 

репертоара си. Глория е замислила 

да взриви сцената с 

уникално шоу, запом-

няща се мултимедия 

и атрактивна балетна 

постановка. По тра-

диция освен Глория 

на сцената ще застане 

и нейната дъщеря 

Симона, с която имат и 

втори дует.

Именно песента 

„Имам нужда от теб” 

даде и заглавието на 

този 14-ти поред албум 

в дискографията на 

звездата. Пищната 

промоция ще бъде 

заснета от телевизия 

„Планета” и излъчена 

през декември в нейната празнична 

програма. А дотогава зрителите ще се 

радват и ще се поздравяват с най-но-

вия видеоклип на Гло – „Ненаситна”.

На 16 ноември точно в 20 ч. 

Галена изненада 

с холивудска 

премира своите
своите колеги и приятели, така и 

многобройните телевизионни зри-

тели. Певицата на 2010 г. представи 

своя нов музикален проект „Аз” в 

столичното кино „Арена Младост”. За 

презентацията пристигнаха много 

гости, журналисти, медийни лица, 

колеги и близки на Галена. Сред тях 

бяха Андреа, Ани Хоан, Емилия, Кали, 

Малина, Сиана, Соня Немска, Траяна и 

Цветелина Янева. Мъжката половина 

на музикална компания „Пайнер” в 

лицето на Борис Дали и Константин 

също аплодираха изпълнителката.

Всички гости станаха свидетели на 

музикалния филм „Аз”, което е уникал-

но за изпълнител в България – всич-

ки песни от новия албум имат свой 

видеоклип, а заедно оформят този 

филм. На малкия екран лентата ще се 

завърти на 4 декември, когато офици-

ално „Планета” празнува 10 години, а 

албумът вече ще бъде на пазара.

Анелия финализира записите на 

пилотната песен към своя нов албум, 

който ще носи заглавие „Игри за на-

преднали”. Мелодията, на която певи-

цата залага да бъде нейният следващ 

хит, е по музика на Николай Пашев и 

текст на Лора Димитрова. Песента е 

динамична, с много модерен саунд, 

който определено ще 

заинтригува зажадне-

лите за нещо ново и 

оригинално меломани. 

Анелия вече засне и 

видеоклип на парче-

то, който по думите 

й ще бъде наистина 

впечатляващ и маща-

бен, а съвсем скоро 

предстои да го видим 

в ефира на телевизия 

„Планета” HD.

Във вторник пък 

каналът отбелязва 

10-ия си рожден ден 

с голям концерт на 

всички звезди в зала 1 

на НДК.

Преслава заложи на късметлиското 11/11/11 за 
да пусне новия си албум „Как ти стои”

Анелия се разголва във фотосесия за новия си диск

 Класика и стил от Глория в нейния албум „Имам 
нужда от теб”, кръстен на дуетната й песен с дъщеря 
й Симона

Галена получава целувка от мъжа до нея Галин по време на премиерата в 
столичното кино „Арена Младост”

Галена направи холивудска премиера 
на новия си проект „Аз” – CD и DVD с 
клипове на всички нови песни



Бургаският куклен теарът играе 
за болни деца в D.C.

Актьорите от бургаския кук-

лен театър играха свои пие-

си за болни деца в Children’s 

Inn в американската столица. 

Те се представиха още и на престижна-

та Милениум стейдж в „Кенеди център”, 

Френския културен център и Центъра 

по изкуства на колежа на окръг Монт-

гомъри.

Посещението на театралите е част 

от Европей-

ския детски 

фестивал, в 

който участ-

ват трупи 

от страните 

- членки 

на ЕС. Те 

представи-

ха своето 

куклено 

шоу „Бон 

Бон Оле”.

В продължение на осем дни (3-11 

ноември 2011 г.) българската трупа 

в състав Христина Аресенова, Грета 

Кръстева, Неделина Младенова, Женя 

Георгиева и Светлин Петков изнесоха 

множество представления в района на 

американската столица и проведоха 

тридневен куклен семинар с ученици 

от първи и втори клас на началното училище „Гарфийлд”.

Кристо ще опакова 
Арканзас
Авангардният българин лее сребристи завеси 
за 62 км от течението на реката

Кристо ще покрие 62 километра от американската река Аркан-

зас с балдахин от сребристи завеси, обяви самият той пред в. 

„Кориере дела сера”. Авангардистът обясни, че изготвеният още 

през 1996 г. проект е одобрен едва тези дни от правителството 

на Барак Обама и след дузина перипетии по време на упра-

влението на Джордж Буш младши. Художникът от български 

произход посвещава поредната 

си творба на съпругата си Жан, 

която почина преди две години 

и с която делят обща рождена 

дата   13 юни 1935 г. 

Осъществяването на проекта, 

който така се и нарича - “Над 

реката”, започва идния месец и 

трябва да бъде завършен през 

август 2014 г. В реализацията 

ще се включи мощен екип от 

инженери и техници, които са 

специалисти по строителството на летища и мостове. За близо три години по 

протежение на 62-та километра на Арканзас в щата Колорадо ще бъдат забити 

носещите пилони и опънати въжетата, нужни за завесите на балдахина. Те ще 

бъдат поставени последни, за радост на милиони туристи от цял свят. Както 

всички останали работи на Кристо, “Над реката” ще бъде изцяло финансиран 

от него. Досега роденият в Габрово и завършил българската художествена 

академия творец е похарчил 

по него 10 милиона долара. 

Очаква се окончателните 

разходи да надхвърлят 40 

милиона евро. Кристо е 

доволен от факта, че поли-

тическият елит на Колорадо 

е оценил опаковането на 

Арканзас като абсолютно 

безопасно за природната 

среда начинание, тъй като 

всички използвани материа-

ли ще бъдат рециклирани след края на експеримента. 

Едновременно с американския проект Кристо осъществява и друга идея, 

която датира от 1977 г. В Обединените арабски емирства той гради пирамида от 

стари варели, която ще бъде по-мащабна от Хеопсовата. Конструкцията ще бъде 

новото чудо на богатите държави от Залива.

Така би трябвало да изглежда опакованата река

Кристо
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Вашият хороскоп за декември 1
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

ОВЕН
Слънцето влиза в 

знака на Стрелеца на 
23 ноември. Слън-
чевото затъмнение 
на 24 ноември ще 
донесе новини на 
родените в първата 
декада на Овена. 
За всички от знака 
акцентите през този 
месец ще бъдат върху следните области:

 пътувания, интереси и дела, свързани 
с чужбина

 интелектуални занимания и цели, свър-
зани с обучение, образование

 въпроси, свързани с философия и 
религия

 разширяване на вашите хоризонти
 промени и нови приспособявания.

Още в първите два дни на декември съв-
падението на Венера (планетата на любовта, 
социалните връзки и парите) с планетата 
на трансформацията Плутон ще донесе 
промени, свързани с кариерата и вашия об-
ществен статус. На 2 и 3 напрегнатият аспект 
между Слънцето и Марс ще ви мотивира да 
достигнете набелязаната цел. Избягвайте 
конфликтите и споровете и насочете енерги-
ята си към практични и конструктивни дела.

Лунното затъмнение на 10 декември в 
знака на Близнаци ще е в напрегнат аспект с 
планетата Марс. Действията на хора от ваше-
то близко обкръжение ще ви изненадат и ще 
предизвикат бурна емоционална реакция. 
Близки връзки с чужбина също ще заемат 
вашето съзнание и е важно да се концен-
трирате само в приоритета си за момента. 
Многото информация и документи ще изис-
кват постоянство, за да приключите даден 
проект. Обърнете внимание на здравето си и 
не подценявайте дребните неразположения.

Новолунието на 24 декември ще ви даде 
сили и енергия да довършите промените 
през следващият месец. От 26 декември 
планетата на бенефисите Юпитер започва 
директното си движение и ще ви облагоде-
телства с финансови постъпления и успешно 
приключване на легална юридическа 
процедура.

ТЕЛЕЦ
От 23 ноември 

Слънцето навлиза в 
знака Стрелец и ще 
обитава осмия дом 
от вашия хороскоп. 
Главната активност 
през този период ще 
бъде в сферата на:

общите (парт-
ньорски) финанси

такси, глоби и финансови задължения

наследствени дела, свързани със соб-
ственост

Ключовата дума за вас, Телци, през този 
период е трансформация. Още в началото 
на месеца (1-2 декември) вашата планета 
управител Венера попада под влиянието на 
планетата на трансформацията Плутон. Ще 
преживеете много емоционално разтърс-
ващи моменти, които ще променят вашето 
отношение към партньора и ежедневието 
ви. Около 4-5 декември хармонията ще бъде 
възстановена под влияние на хармоничния 
аспект между Венера и Марс.

Пълнолунието на 10 декември в знака на 
Близнаци ще постави на преден план въпро-
си от финансово естество. Необходимо е да 
съставите определен бюджет и да разпре-
делите финансовите задължения между вас 
и партньора ви. Променящите се обстоя-
телства около вас налагат да преосмислите 
източника на доходи за момента и кои са 
нещата, които наистина цените и са важни 
за вас. След 13декември, когато планетата 
на комуникациите Меркурий започне ди-
ректното си движение в знака на Стрелеца, 
е подходящото време да започнете да дейст-
вате по набелязаните цели.

Новолунието на 24 декември в началните 
градуси на Козирог ще ви донесе стабилност 
и чувство за сигурност за следващата го-
дина. След 25 декември очаквайте награда 
за усилията, вложени досега. Подновете 
плановете си за задгранично пътуване или 
запланувана ваканция.

БЛИЗНАЦИ
За вас, Близна-

ци, Слънцето през 
декември от знака 
на Стрелеца ще се 
движи през вашия 
партньорски сектор 
от хороскопа ви. 
Главната активност 
за вас през декември 
ще обхване следните 
области:

 всички форми на партньорство (бизнес 
и лично)

 сключване на легални договори в пуб-
личното пространство

 временна смяна на местопребиваване, 
кратки пътувания

 нужда от използването на консултанти 
по належащи въпроси (лекари, адвокати и 
др.)

В началото на месеца съвпадението 
между планетата на любовта, социалните 
връзки и парите – Венера, и планетата на 
дълбоката трансформация Плутон ще дове-
де до преоценка на споделените финанси 
или взети назаем средства (кредити). Ще се 
почувствате недооценени или инвестирали 
прекалено много във връзка, която не ви е 
донесла очакваното удовлетворение. На 2-3 
декември е възможна конфликтна ситуация 
в резултат на нарастващото недоволство у 
вас. Избягвайте провокативното държание 
и думи, защото преобладаващата емоция ви 
пречи да реагирате адекватно.

Пълнолунието на 10 декември във вашия 
знак ще ви завари в повишено емоционал-
но безпокойство и задачата да разрешите 
съществуващите проблеми в партньорските 
отношения. Необходим е компромис между 
съществуващите различия. Не позволявайте 
на емоциите да диктуват решение, свързано 
с промяна на дома ви. Новолунието на 24 
декември ще открие пред вас нова цел от 
финансов характер, която е напълно дос-
тижима в годината напред. Придвижвайте 
заплануваните проекти след 14 декември, 
когато вашата планета управител Мерку-

рий започне директно движение в знака 
на Стрелеца. Тогава всички неща, които ви 
безпокоят, ще се изяснят и ще можете да 
вземете правилното решение във вашата 
ситуация. 

 РАК
За вас, предста-

вители на зодия 
Рак, Слънцето през 
декември попада в 
шести дом на вашия 
хороскоп и следните 
активности ще бъдат 
акцентирани:

 вашата работа и 
работни проекти

 здраве и инициативи, свързани с под-
държането на добра физическа кондиция

 рутинните всекидневни задължения и 
отговорности

 активност, свързана с ваши колеги, 
общи проекти или персонал, чийто услуги 
ползвате

Още в началото на месеца родените в 
първата декада на Рака ще попаднат под 
влиянието на бурни емоции, породени от 
контролиращото съвпадение на Венера и 
Плутон. Съюзът между планетата на любовта 
и финансите и планетата на трансформации-
те и дълбоките преживявания ще предиз-
викат силно напрежение в съществуващо 
партньорство. Нужен е откровен и пре-
чистващ диалог между вас и партньора ви 
относно задължения, чувства или домашна 
ситуация. В противен случай ще се появи 
дистанция в отношенията. Ако намерите 
начин да разрешите противоречията в 
спокоен разговор, без емоциите да вземат 
връх, проблемите ще бъдат изгладени на 
5-6 декември с помощта на приятния тригон 
между Венера и Марс.

Пълнолунието на 10 декември, което е 
и пълно лунно затъмнение, попада в 12 
сектор на вашата карта, който свързваме с 
тайните и секретните неща, кармата и тай-
ните врагове. Това пълнолуние ще изостри 
вашата интуиция но не прибързвайте с 
вземането на решения, защото емоциите не 
са балансирани.

Повече яснота ще имате след 14 декем-
ври, когато Меркурий - планетата на кому-
никациите и аналитичното мислене смени 
посоката си в директно движение.

Новолунието на 24 декември ще акцен-
тира вашето внимание върху близкото 
партньорството и вашите емоционални 
нужди. Не се страхувайте от промяната, тя 
винаги е отворена врата за нови шансове и 
възможности.

ЛЪВ
От 23 ноември до 

23 декември, упра-
вителят на вашия 
знак – Слънцето, ще 
пребивава в знака на 
Стрелеца. То попада 
в сектора от вашата 
карта, който включва:

 желанията на 
сърцето, романтиката и любовните връзки

 забавления и всички дейности, които 
носят удоволствие (хобита)

 творческите процеси
 презентации и публични изяви
  активности или дела, свързани с деца

В първите дни на декември ще сте нато-
варени с рутинните си задължения на ра-
ботното място. Пазете се от конфронтации 
на 1 и 2 декември и овладейте емоцията. Ще 
има достатъчно знаци в първите три дни на 
декември, отнасящи се до вашето поведе-
ние спрямо колега или човек от близкото 

обкръжение. Ако уважите правата и на дру-
гите и погледнете голямата цел, ще можете 
с хумор и финес да избегнете конфликта. В 
този месец си поставяйте само достижими 
цели с реални резултати. Пълнолунието в 
Близнаци на 10 декември ще оживи социал-
ният ви живот и ще вземете участие в много 
групови инициативи. Тъй като пълнолуни-
ето е в напрегнат аспект с планетата Марс, 
очаквайте тези участия да ви излязат скъпо. 
Очаквани средства от чужбина или средства 
от предишен труд, свързан с чуждестранни 
партньори, ще се забавят до 14 декември. 
След 20 декември ще привличате много не-
конвенционални и стимулиращи личности, 
които ще ви подскажат нови възможности 
за развитие.

Новолунието на 24 декември ще донесе 
събития, които ще ви мотивират да напра-
вите промени в работния си график или 
на работното място. Дълго сдържаните 
емоции, тревоги и потискани желания ще 
доведат до извода, че е необходима дълбока 
трансформация на дневната ви рутинна 
програма и на начина, по който изявявате и 
налагате желанията си.

ДЕВА
За вас, Деви ,Слън-

цето през декември 
в знака на Стрелеца, 
попада в четвъртият 
сектор от вашата кар-
та който е свързан 
със следните теми:

 завършек на 
някакъв дългосрочен 
проект

 дела свързани с фамилията ви
 грижи и задължения към възрастни 

хора (родители)
 планиране на бъдещи проекти

Още в първите дни на декември съвпаде-
нието на планетата Венера с трансформи-
ращия Плутон ще предизвика емоционална 
драма в полето на романтиката, любовта, 
децата и начина, по който презентирате 
себе си. Урокът тук е да се осъзнае, че любо-
вта и чувствата, които изпитваме, не пречат 
на реда, дисциплината и самоконтрола в 
изброените по-горе области. Управителят на 
вашия знак – Меркурий, е в своята ретрог-
радна фаза в тези дни и е нужна концен-
трация, за да си изясните какви са вашите 
желания и как да ги постигнете. Около 5-6 
декември вече ще бъдат разчистени барие-
рите пред вас. 

Пълнолунието на 10 декември от знака на 
Близнаците ще попадне в сектора на вашия 
обществен статус и кариера. Ще трябва да 
избирате между поетите професионални 
задължения и нуждите на семейството си. 
Фокусирайте се върху основното за вас 
в момента. Планирайте пътуванията или 
договори, свързани с жилище, в периода 
след 14 декември, когато ще протекат без-
проблемно.

Новолунието на 24 декември от първите 
градуси на Козирога ще ви мотивира за 
постигането на вашите собствени желания 
и цели - онова, което наистина желаете от 
сърце и душа.

*Хороскопите, изложени по-горе, са ин-
терпретирани изцяло по положението на 
Слънцето в знак и не отчитат влиянието 
на останалите транзитни планети към 
вашите персонални. В този смисъл хорос-
копът е общ за всички представители от 
даден зодиакален знак. За прецизен анализ и 
отчитане на настоящи и бъдещи влияния 
е необходим персонален хороскоп, който е 
уникален за всеки отделен индивид.



Празничният сезон е вече тук, съ-

бирането с приятелите и семейството 

около трапезата е едно от най-прият-

ните неща в живота. Да ги изненадате 

с приятно ястие или десерт е още 

по-приятно и затова тази седмица ви 

предлагам една много специална, ти-

пично българска, не много  популярна, 

но изключителна торта - ,,Бяла долина“. 

Много лека и подходяща както за всеки 

празник, така и за следобедното ви 

кафе. Блатовете са бели, направени 

само от белтъче-

но тесто, което, 

както се досеща-

те, придава леко 

хрупкав вкус на 

тортата. Кремът 

е ванилов със 

ситно смлени за-

печени лешнико-

ви ядки. Хммм... 

вкусно, нали? 

Може да я 

намерите прясно 

Хрупкав оазис в Бялата долина

СТАНИСЛАВА СОТИРОВА

направена ежедневно само при нас, 

в CITY FRESH MARKET, както и да я по-

ръчате в размер специално за вашата 

трапеза.
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Опра Уинфри 
стартира ново тв шоу
Легендарната водеща се връща на екран, за да 
спаси потъващия рейтинг на телевизионния 
си канал ’’Оун’’

57-годишната милиардер-

ка Опра Уинфри се връща 

отново на екран, само 

шест месеца след като 

каза финално сбогом на своята 

публика, приключвайки 25-го-

дишната си кариера на телеви-

зионна водеща в CBS. Това се 

случи през май 2011, като тогава 

самата тя заяви, че ще работи 

усилено, но този път само зад 

кадър, в ролята си на продуцент. 

Причината за това нейно реше-

ние бе повече от ясна, тъй като 

водещата създаде собствен ка-

белен тв канал „Оун“ през януари 

тази година. На този етап обаче рейтингите отчитат много слаб зрителски интерес 

към новата програма, което е накарало Опра да предприеме драконовски мерки, 

за да спаси реномето си, стартирайки новото шоу Оprah’s Next Chapter, в което тя 

ще разказва за съдбите на популярни личности, гостувайки в техните домове.  

Пръв неин събеседник ще бъде фронтменът на групата Aerosmith Стивън Тайлър, 

който ще отвори вратите на къщата си в Ню Хемпшир, за да разкаже подробности 

от живота си, свързани и с неговата дългогодишна зависимост към наркотиците. 

Стартът на новия проект е насрочен за януари следващата година. Явно на Уинфри 

никак не й върви в професионален план, защото само преди седмица нейната 

най-добра приятелка Гейл Кинг си подаде оставката и замени редиците в телеви-

зионната компания на Опра с тези на CBS, където ще води сутрешното издание Тhe 

Early Show от началото на 2012-а.

И дъщерята на 
Бил Клинтън става 
водеща
31-годишната дъщеря на Хилари и Бил Клинтън вече e официално назна-

чена на работа в NBC. От медийния гигант заявиха, че ще наемат Челси 

Клинтън като репортер на вечерните новини, в които ще прави репорта-

жи за интересни личности и компании, а също така ще сътрудничи и за 

още едно преда- ване от ефира 

на NBC - Rock Center, което 

е със социална и политическа 

насоченост. Челси се омъжи през 

юли минала- та година за 

банкера Марк Мезвински, а 

самата церемония струваше над 2 

млн. долара. Мла- доженецът бе 

облечен в костюм на Burberry, a не-

говата избраница се бе доверила 

на дизайнерката Вера Уон, която 

е сред най-пред- почитаните 

имена от знамени- тостите, когато 

става въпрос за сватбени рокли. 

Освен щерката на Бил Клинтън в NBC се труди и дъщерята на Джордж Буш - 

Джена, която работи за сутрешния блок Today.

В България: 
Маргарита Михнева 
в нов махленски 
скандал

Жесток махленски скандал по съседски си спретнаха певицата 

Нора Нова (позната в миналото и с името си Ахинора Куманова) 

и журналистката Маргарита Михнева в ефира на предаването “На 

кафе” при Гала миналата седмица. Повод за лютите обиди, които 

си размениха двете комшийки, се оказа градинката пред блока, в който живеят.

Певицата Нора Нова от години паркирала колата си на общинското място 

пред кооперацията им. Михнева обаче не била съгласна с едноличното използ-

ване на терена и често викала полиция по този повод. „Градинката е публична 

общинска собственост. Никой няма право да я използва за лична собственост”, 

заяви и в ефира на телевизията Михнева. Малко след това Нора Нова също 

излезе от релси и двете се хванаха за косите.

Докато скандалната журналистка твърдеше, че известната й съседка дължи 

близо пет бона на „Топлофикация“, тъй като от години не плаща парно, певицата 

не й остана длъжна и се развика: „Аз съм си купила този апартамент, а ти си го 

откраднала!“  

“Да, госпожо клюкарке, там стоеше колата ми! Виж се ти в чие жилище жи-

вееш”, продължаваше с атаките певицата. В отговор Михнева я обвини, че не е 

позволила теренът да се ползва от всички съкооператори в сградата, и се при-

смя на намерението й да дари автомобила си на социален дом, като заяви, че 

колата ще предизвика някоя катастрофа. В крайна сметка скандалът се размина 

само със словесни престрелки, но напълно се провалиха опитите за помирение 

от страна на Гала.
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Грип или настинка?
Някои симптоми са еднакви, но двете 
заболявания могат да бъдат разграничени

Т.нар. настинка и грипът 

са доминиращите забо-

лявания през есенно-

зимния сезон. Освен 

като чисто здравен 

проблем тяхното значе-

ние нараства все повече и в социален 

аспект. В много страни, включително 

у нас, статистиката показва, че до 70% 

от временната 

нетрудоспособ-

ност на населе-

нието в активна 

възраст се 

дължи именно 

на тези на пръв 

поглед безо-

бидни заболя-

вания. Сред-

ствата, които 

се изразходват 

за лечението им, като цяло са по-го-

леми от тези за лечение на захарния 

диабет например. Тези заболявания са 

не само широко разпространени, но и 

скъпоструващи за обществото, затова 

на тяхната профилактика и лечение се 

отделя все по-голямо внимание.

Грипът и общата настинка са различ-

ни заболявания, макар и протичащи по 

сходен начин. Те често биват бъркани 

едно с друго, тъй като много от симп-

томите им съвпадат. И двете предста-

вляват респираторни инфекции, т.е. 

инфекции на дихателните пътища. Ако 

обикновената настинка бъде погрешно 

диагностицирана като грип, това не 

е проблем. Рядко и само в най-лошия 

случай тя може да доведе до вторични 

бактериални инфекции на ушите или 

синусите, които се лекуват с антиби-

отик. Ако обаче грипът бъде диагно-

стициран погрешно като обикновена 

настинка и не се 

вземат по-се-

риозни мерки, 

съществува 

потенциален 

риск от развитие 

на тежки, дори 

животозастраша-

ващи усложне-

ния - например 

пневмония.

Някои от 

симптомите на грипа и настинката 

са подобни, но въпреки това двете 

заболявания могат да бъдат разгра-

ничени. За разлика от грипа, при 

който началото е внезапно, най-често 

настинките започват постепенно - 2-3 

дни след заразяването. Първите симп-

томи обикновено са дразнене и болки 

в гърлото, последвани от кихане и 

хрема с обилна секреция от носа, общо 

неразположение, главоболие. Темпера-

турата най-често не се повишава (поне 

не значително), което също е разли-

чаващо се в сравнение с грипа - при 

него температурата е с тенденция към 

покачване до високи стойности. 2-3 

дни след началото на настинката може 

да се появи лека кашлица. Симптомите 

понякога са по-тежки при новородени 

и малки деца - при тях температурата 

може да се покачи до 39-40°С.

Обикновено настинките траят между 

2 и 7 дни. Общата настинка е заболя-

ване, което може да бъде причинено 

от над 200 различни вируси - най-чес-

то те са от групата на риновирусите 

(от гр. rhin - „нос”), но може да са и от 

други групи - например коронавируси, 

аденовируси, респираторно-синцити-

ални вируси, коксаки, ехо-вируси и др. 

Поради това си многообразие от при-

чинители изработването на ваксина 

срещу настинката е невъзможно. За да 

се намали заболеваемостта, е необхо-

димо хората да повишават собствените 

си защитни сили и да намалят контакта 

с възможни вирусоносители.

Забраниха Avastin, който трябваше 
да бори рака на гърдата

Американските регулаторни органи FDA отнеха разрешителното на 

швейцарската компания Roche Holding, която произвеждаше лекар-

ството срещу рак на гърдата Avastin. В официално съобщение на FDA се 

казва, че отнемането касае само лиценза за лечението на рак на гърдата, но не 

и за други заболявания, за които Avastin e ефективен. Все пак се твърди, че не 

е доказано, че приемането на препарата е безопасно и ефективно. „Съзнаваме 

колко трудно е за пациентите и техните семейства да се справят с метастазите 

на рака на гърдата и как те имат огромна нужда от ефективно лечение, но па-

циентите трябва да имат пълно доверие на препаратите, които използват, че те 

са безопасни”, казва Маргарет Хамбург от FDA, цитирана от CNN. Тя допълва, че 

като лекар и майка е наясно за ужасите, които една подобна диагноза води след 

себе си. “Но след като анализирахме достатъчно проучвания, нямаме доказател-

ства, че Avastin ще помогне на болни жени да живеят по-дълго или ще подобри 

качеството на живота им”, допълва г-жа Хамбург.

Решението на FDA сe базира на данни от различни клинични изпитания, про-

ведени в няколко болници. Оказало се, че вредите от страничните въздействия 

върху други органи, които Avastin причинява - кръвоизливи, опасност от остра 

сърдечна недостатъчност или дори сърдечен удар, високо кръвно налягане, 

както и увреждания по стомаха, носа и червата, са повече от ефективното въз-

действие върху раковите клетки.

Засега Avastin ще остане на пазара като препарат за лечение на някои видове 

рак на дебелото черво, белите дробове, бъбреците и мозъка, но със забележка-

та, че има странично въздействие.
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Разтопяваме маслото на среден огън. 

Прибавяме гъбите и задушаваме около 5 

минути. Добавяме и кромид лук, задуша-

ваме още 3 мин. до пълното му омекване. 

Добавяме и виното и готвим още 3-4 мин., 

докато то се изпари. Прибавяме готварска-

та сметана и готвим около 5 мин., докато 

сметаната се сгъсти малко. Отстраняваме 

от огъня.

През това време приготвяме зеления 

фасул, като го слагаме в малко количество 

вряща вода за около 5 минути. Изцеждаме 

зеления фасул от водата. Прибавяме зеле-

ния фасул към гъбената смес и леко разбъркваме. Изсипваме ястието в правоъгълна 

дълбока тавичка.

Отделно в малко дълбоко тиганче наливаме фъстъченото олио достатъчно, че да се 

получи дълбочина около 10 сантиметра. Изпържваме нарязаните стръкове праз лук на 

три пъти, за около 40 секунди или докато са златисти. Отстраняваме лука с решетъчна 

лъжица, подсушаваме на кухненска хартия. Незабавно посоляваме. Поръсваме изпър-

жения праз лук върху приготвения топъл зелен фасул и гъбената смес. Печем на 400f за 

около 5 минути или докато касаролът е напълно загрят.

Чудесно допълнение към празничната пуйка е запечено кисело зеле. Запържваме ки-

селото зеле в обилно количество мазнина и поръсваме  с червен пипер. Когато зелето 

омекне, след около 30 минути, разпределяме в тавата около пуйката, 1 1/2 часа преди 

пуйката да е напълно опечена, връщаме във фурната до пълното опичане на ястието.

ЗЕЛЕН ФАСУЛ КАСАРОЛ

КАРТОФИ СКАЛПИ ДЕСЕРТ

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Традиционно за Деня на благодарността приготвям и нещо типично американско, компенсация за побългарената 

пуйка. Ястието е луксозен вариант на познатия green bean casserole, в който се използват предимно консервирани 

продукти. Тук разчитам изцяло на свежи.

Разтопяваме маслото в тиганче на 

среден огън, добавяме брашното и 

бъркаме до получаване на хомогенна 

смес. Постепенно добавяме млякото, 

продъл-

жаваме 

бъркането, 

докато сосът 

се сгъсти и 

се образуват 

балончета. 

Добавяме 

зеления лук, 

чушките (ако 

сме избрали 

тези проду-

кти), сол и 

черен пипер 

на вкус. 

В намазана с масло тавичка - средна по големина и 

дълбока, поставяме ред картофи. Заливаме с поло-

вината млечен сос, поръсваме с половината сире-

не. Повтаряме процеса с останалите картофи, сос 

и сирене. Печем ястието покрито с фолио на 425 f 

за 30 минути. Отстраняваме фолиото, поръсваме с 

галета. Печем още 15 минути или докато празнич-

ната ни гарнитура придобие златист цвят.

След приготвяне-

то на всички други 

вкосутии едва ли 

ще ви се занимава 

със сътворяване 

на сложен десерт. 

Готова съм да ви 

предложа бърз за 

направа, чудесен 

завършек на угоще-

нието.

Разбиваме сметаната, 

захарта и ванилията, докато 

сметаната се сгъсти и стане 

пухкава. Отделяме настрана 

1/4 чаша сметана. По-голя-

мото количество сметана 

разбъркваме с тиквеното 

пюре много внимателно. 

Сервираме в стъклени чаши, 

гарнираме с останалото 

количество сметана.
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Майки, дръжте 
приятелите 
си под ръка Да имаш дете си е работа на 24-часов работен ден, седем дни 

в седмицата, а да не говорим, ако бройката на домочадието 

е на път да нарасне. Но има и жени, които непрестанно се 

оправдават с децата си и забравят, че съществуват и разни 

други хора от живота им, преди да станат майки, които са 

отдавна позабравени и е крайно време да влязат в играта.

Ало, ало!
Приятелите ви звънят, пращат 

съобщения и имейли, но покрай 
повиването на бебока, приготвянето 
на поредната кашичка и пеенето на 
приспивни песни тези телефонни 
обаждания и електронни писма 
остават като глас в пустиня за вашето 
внимание. 

Ако продължавате в същия дух, 
оазисът от свестни хора около вас 
ще се превърне в абсолютен 
мираж и после ще има да 
го търсите тогава, когато 
отново ще искате да 
избухнете (демек 
купонясвате) или 
просто да пого-
ворите като в 
доброто старо 
време с онези 
приятели, 
които толкова 
дълго прене-
брегвахте. За 
да не стигате 
дотам, просто 
им драснете 
два реда или им 
върнете обаждане, 
че ще се чуете малко 
по-късно, за да знаят, че 
не са непрестанно в ролята 
на игнорирани, която доста 
бързо ще им омръзне.

Треска в събота вечер
Крайно време е човек от близкото 

ви обкръжение (визираме баби или 
съпруг) да ви замести за някоя от 
нощните смени, а вие вече предва-
рително да сте се разбрали с прияте-
ли къде и как ще оползотворите ве-
черта далеч от дома. Защото смяната 

на картинката и темите на разговор 
дори за час- два ще освежат затор-
мозения ви от майчински грижи ум. 
Само не изпитвайте вина, че сте ос-
тавили децата за някоя и друга вечер 
без вас, тъй като бащинската роля 
също трябва да влиза 
в действие, 
пък 

било 
то и от време на 
време. 

Е, на жените с образцови съпрузи 
- честито!

Нов приятел, нов късмет
Дръжте приятелите си близо, а тези 

с деца подръка още по-близо. Майки-

те събрани на едно място, понякога 
са като секта за околните, но комуни-
кацията помежду им може да роди 
безценни съвети от сорта на как да 
накарате детето да яде повече или 
да плаче по-малко, къде са най-ев-

тините дрехи, 
хра-

ни и 
всякакви 

теми, за които не 
сте и подозирали, че ще се 

разпали каквато и да било дискусия. 
Майки с майки се срещат на оби-
чайните места като детски площад-
ки, паркове, градинки, магазини и 
молове. 

Не бъркайте нещата

Не бъркайте онези приятели от 
горния абзац с тези познати край вас, 
за които майчинството не е приори-
тет номер едно. Не ги изморявайте с 
бебешки теми - табу за тях, а отделе-
те минутите си заедно на разговори, 
които да ви разсеят от майчинските 
тревоги.

За малки и големи
Не изолирайте децата от ва-

шите приятели, а ги канете 
по-често на гости, за да 

свикват с новите по-
пълнения във вашия 

живот. Така хем ще 
прекарате време 
с близките на 
сърцето ви хора, 
хем ще държите 
малчуганите под 
око. Същото се 
отнася и за мо-
ментите, когато 

сте на шопинг или 
някъде другаде из 

града. Предложете 
на вашите приятели да 

ви придружат в замяна 
на безценната ви компания 

и малко мощни детски вико-
ве, които ще озвучат идиличния 

пейзаж напълно безплатно. 

На първо място
Дори и да сте уморени и къщата ви 

да не е в безупречен вид, предпоче-
тете компанията на приятелите вмес-
то тази на парцала, с който така или 
иначе рядко се разделяте. Защото 
социалните контакти със сигурност 
ще се отчетат с положителен знак на 
вашата енергия и след това - лекота-
та, с която подреждате и разтребва-
те, ще трае много по-дълго.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: Видеомагнетофон. Цинкограф. “Ниса”. Опако. Аен. Сонар. Алопа. Капелан. Кривина. Кирилов (Иван). Аза. Ата. Еет. Ве. Юда. Аферист. Пар. Аморети. Ка. Коста Рика. Пауни. “Уле”. Ани. Илюзия. 

Ало. Аперитив. Канара. “Алиса”. АП. Триноги. Ине. Она. Елена. Плаж. Яма. Книги. Арена. Четки. Отокар. Атлас. Арабист. Уста. Апостоли. Лом. Емисар. Арак. Четник. Полтава. Вино. Рахит. Атар.

ОТВЕСНО: Акт. “Вицпарад шоу”. Аромат. Очи. Диализа. Сланина. Лумен. Пенкова (Мара). Ателана. Час. “То”. Окопи. “Ама”. Оро. Кестен. Омо. Анафора. Агент. Амир (Мисай). Ага. Атерина. Илика (Луиджи). 

Ика. Игрек. Арекипа. Егирас. Нанак. Ита (Хосе). Елини. Апапи. Шеф. Пиеси. Ирина. Оборот. Серет. Плисе. “Атис”. Монолит. Каюта. Простата. Финал. Паузи. Електорат. Боса нова. Нива. “Ана”. Лава. Нар. 

Версия. Пожарникар.



Възрастна двойка лежи в леглото. 

Съпругът заспива, но жена му е в ро-

мантично настроение.

- Когато ме сваляше, ти ме държеше 

за ръка.

Мъжът й уморено стиска дланта й за 

миг, после пак се опитва да заспи. След 

малко тя казва:

- После ме целуваше.

Леко раздразнен, съпругът я целува 

по бузата и отново се унася.

След трийсет секунди жената казва:

- После ме хапеше по шията.

Той ядосано отмята завивката и 

става от леглото.

- Къде отиваш? - пита го тя.

- Да си взема зъбите! 

Седи си едно момиче в градинката 

на университета и плаче. Минава от 

там студент и я пита:

- Какво е станало, защо плачеш ? Да 

не са ти писали двойка?

- Не са.

- Тогава да не те е зарязал приятелят 

ти?

- Не, не.

- Да е починал някой от семейството 

ти?

- Не - продължава да плаче студент-

ката.

Студентът се ядосал и й викнал :

- Е, за чий х*й ревеш тогава?

- Ами, за чийто и да е...

Мъж чул жужукане в главата си . 

Попитал

- Ти кой си ? 

Бръмьр в главата му отговорил .

- Аз съм бръмьр мозъкоядец 

Мъжът.

- А какво правиш там ?

брьрът му вика: 

- ГЛАДУВАМ!

Как един мъж ще каже так-

тично на една жена, с която е на 

вечеря в ресторант, че отива до 

тоалетната:

- Извинете ме госпожице, 

отивам да се ръкувам с един приятел, с 

когото по-късно смятам да ви запоз-

ная!

Касиерката в киното недоумява:

- Вие вече трети път си купувате 

билет!

- Какво да правя - там на вратата стои 

някакъв идиот и ми ги къса!

Мъж в МОЛ се обръща към една 

посетителка: 

- Моята жена някъде се изгуби в 

магазина. Бихте ли ми отде-

лили само минутка? 

- Защо пък? 

- Знаете ли, когато говоря 

с красива жена, жена ми 

винаги внезапно отнякъде 

се появява.

Вървят двама куцайки по тротоара. 

Приближават се и се гледат с разбира-

не. Единият казва:

- Ветеран от втората световна - вра-

жески куршум в коляното!

Другият:

- Кучешко лайно - десет метра по-

назад!

Дъщеря:

- Татко, загубих невинноста си.

Бащата:

- Погледни, може да се е търкулила 

под кревата.

Пловдивчанин карал колата си с 

превишена скорост. Спрял го полицай 

и подозрително попитал:

- Вие пили ли сте?

- Ни съм пили, чувек съм.

- Мамо, мамо! Татко се задави с кос-

тилка от банан!

- Какво говориш, бананите нямат 

костолки.

- Аз му я сложих!

- Мамо, съборих шкафа в хола!

- Какво те очаква, като разбере баща 

ти!

- Той вече разбра, защото е под него!

ОТГОВОРИ ОТ 

МИНАЛИЯ БРОЙ Януари. Студ, виелица, 

сняг. На автобусна спирка 

седи ученик, ръцете му 

пъхнати в джобовете, 

целият посинял, трепери от 

студ. Към него се прибли-

жава възрастен мъж и пита:

- Какво, замръзна ли, малкият?

- Не! Аз замръзнах, а малкия си го 

грея с ръцете...

- Ваня, каква е разликата между 

електричеството и светкавицата?

- Светкавицата е безплатна, госпо-

жо...

Едно дете се прибира от училище и 

казва на майка си:

- Мамо, учителката ме попита един 

въпрос, аз отговорих правилно, а тя 

ми писа двойка!

Майката пита:

- Как така?

- Тя ме пита с кого граничим на 

север, а аз отговорих че не знам.

- Ленче, пак ли си бременна? 

- Аха... 

- От кого? 

- Бившият ми мъж дойде да ми се 

извини, че ме е оставил сама с две 

деца...

Двама си говорят:

- Знаеш ли моята жена колко е 

наивина? Кара шофьорски курс 

и си мисли, че ще й дам да кара 

колата.

- Това е нищо! Моята ще ходи на по-

чив-

ка и гледам, че е взела 10 

презерватива, явно си мисли, че и аз 

ще ходя с нея...

Мъж и жена ще излизат, жената се 

гласи и пита: 

- Приличам ли на фотомодел? 

- По-скоро на фоторобот...

Баща напътства сина си:

- Сине, ти трябва сериозно да поми-

слиш, преди да се решиш на женитба. 

Това вероятно ще бъде твоето послед-

но самостоятелно решение. Всички 

следващи решения ще взема жена ти...

Няколко дни след сватбата младо-

женката се обажда на майка си:

- Край! Развеждам се! И никога вече 

няма да се женя за журналист.

- Ама какво е станало?

- Представи си - да вземе и да 

публикува любовните ми писма във 

вестника си!

- Е, какво толкова... Би трябвало да 

се радваш даже.

- На хумористичната страница!

- Нали каза, че си се оженил? Защо 

сам си переш чорапите?

- Това не са моите чорапи, а тези на 

жена ми.

- Чух, че вчера си се омъжила. Как 

прекара сватбената нощ?

- Както всички останали.

- Казват, че си се оженил. Как е, жена 

ти честна ли се оказа?

- Честна. Вече цял месец живеем за-

едно и още нищо не ми е откраднала.

- Скъпи, имам един много малък 

недостатък - не умея да пестя пари! - 

съобщава на съпруга си млада жена.

- Нищо, мила, ще се научиш. Аз пък 

още не знам как да ги печеля...

- Кой те научи да псуваш?-пита раз-

гневено майката на Иванчо.

- Дядо Коледа.

- Дядо Коледа?

- Ами като ми слагаше подаръка под 

елхата и си удари коляното в масата...

Малкото неандерталче се прибира в 

пещерата разплакано. Майка му казва:

- Сине, може да имаш 2 по неандер-

талски, но как може да имаш и 2 по 

родинознание, като учебникът е една 

страница.

Виц в снимка

Знаете ли какъв е идеалът 

на Дянков за жена? 90-60-90 - 

Пенсионира се на 90 години, 

с 60 години трудов стаж и 90 

лева пенсия

Шест години не пих, не пуших, за момичета 

въобще не помислях...После нашите ме заведоха 

на училище...

В центъра на Перник спрял един Touareg. Събрал се целият град да го види и някой с учудва-не казал: „Ебаси и големия Голф”

Влюбил се момък в девойка. Признал чувствата си. Девойката веднага му 

задала няколко въпроса:

- Имаш ли 2 мерцедеса?

- Не! - отговорил момъкът.

- Имаш ли вила на два етажа?...

- Ами... не! - пак измънкал младежът.

- Тогава няма за какво да си говорим! 

Oтишъл да поиска съвет от баща си.

- Не знам какво да ти кажа сине. Щом толкова я харесваш, можеш да прода-

деш Бентлито и Ламборгинито и да купиш 2 мерцедеса, но да бутаме 2 етажа 

от вилата, заради някаква кифла, глупаво ми се струва...



Защо мъжете хъркат?
Причината преди всичко са килограмите, но и 
структурата на тялото

Едва ли има нещо, което да пречи на съня, как-

то нечие хъркане наблизо. Всъщност   има. 

Собственото ви хъркане, което ви буди но-

щем по няколко пъти. И ако в първия случай 

можеш да привикнеш и да игнорираш звука, 

във втория това е доста трудно. Половината 

от мъжете по света хъркат (процента при жените е по-малък). В повечето случаи 

причината се крие в тес-

ните въздушни каналчета 

между носа, устата и дро-

бовете (снимка 2). А при 

мъжете с наднормено те-

гло хъркането е по-често 

поради факта, че вратът 

им е по-дебел и притиска 

същите тези каналчета, 

по които минава възду-

хът към дробовете. При 

някои мъже малката 

челюст или особена 

костна структура 

на лицето също 

могат да причинят 

хъркане. 

При хора, страда-

щи от астма, хърка-

нето също е твърде 

често срещано. Освен астмата  неподходящият начин на дишане също затруд-

нява тялото и предизвиква хъркане. Хъркането може да предизвика нощно спи-

ране на дишането, което от своя страна е съпътствано и с високо кръвно налягане, 

причинява напрежение на сърцето и нарушава метаболизма. За да избегнете това 

задушаване, на първо време трябва да премахнете хъркането. Няма лекарство за 

това. Има обаче няколко метода, които трябва да опитате.

 Спете на удобна възглавница, така че главата ви да 
е повдигната и да не се люшка, докато се въртите.

 Ако имате проблем с килограмите, борете се с тях, за 
да подобрите дишането си.

 Здравият сън също може да помогне. Отпускайте 
се, опитвайте да заспивате без лоши мисли, на тихо и 
спокойно.  

 Лягайте си по едно и също време.

 Купете си специални лепенки, които разтварят ноз-
дрите и подобряват дишането, докато спите.

 Ако хъркането продължава, обърнете се към лекар, 
той ще ви посъветва как да се погрижите за здравето и 
тялото си, как да влезете в кондиция и така да се отър-
вете от хъркането.
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Тази жена с безкрайни крака, която виждате, е приятелката на Роналдо. Трябва 
обаче да поясним, че става въпрос за бразилеца, а не за португалската мегазвез-
да. Бившият нападател на „Реал Мадрид“, който по никакъв начин не отстъпва по 
умения на наследника си в испанския гранд, показва нагледно, че изкуството да 
омайва жените никак не му е чуждо.

Футболни съпруги

В страхотна битка с нерви, 

бомби и червени кар-

тони, ЦСКА на практика 

отне титлата на „Литекс“ 

след солиден успех с 

2-0 в Ловеч. Чужденците 

Грегъри Нелсън и Янис Зику донесо-

ха трите точки на ЦСКА с попадения 

през второто полувреме. Oсвен с гол 

румънецът се отличи и с асистенция и 

ЦСКА детронира „Литекс“ 

спокойно може да бъде определен за 

играч на мача.

Така червените продължават битката 

за златото с „Лудогорец“, а вечният им 

враг „Левски“ остава на 5 точки зад 

лидерите. Другата седмица армейците 

и разградчани ще трябва да определят 

кой ще е есенен шампион в директен 

сблъсък помежду си.

Задължително трябва да се отбележи, 

че ЦСКА продължава да бъде единстве-

ният отбор в елита, който все още няма 

загуба като гост от началото на сезона. 

Нещо повече, с тази важна победа 

червените сложиха край на невероят-

но силната серия на „Литекс“, които в 

36 поредни мача нямаха домакинска 

загуба в А група. Оранжевите бяха и в 

добра поредица от 6 последователни 

шампионатни двубоя изобщо, в които 

не познаваха вкуса на загубата. ЦСКА 

обаче ги срази насред Ловеч.

АЛЕКСАНДЪР МИХОВ
alexander@bg-voice.com

Поредна спекулация с бъдещето 
на Бербатов

Италианските медии разпространиха 

новината, че „Милан“ твърдо е решил 

да опита да привлече в редиците си 

българския нападател Димитър Бербатов още 

през зимата. Въпреки че сър Алекс Фъргюсън 

заяви, че на Митко ще бъде предложен нов до-

говор, явно интересът на европейските колоси 

не стихва.

Както знаем, росонерите имат проблем в ата-

ката, след като Антонио Касано претърпя сър-

дечна операция и не е ясно кога ще се завърне 

в игра. Оттогава Адриано Галиани и Масими-

лиано Алегри търсят варианти, за да попълнят 

дупката в отбора. Президентът на росонерите 

имаше желание да привлече Дидие Дрогба, но 

котдивоарецът отказа да премине на „Сан Сиро“, 

защото предложението към него бе за наем.

Федерер подчини Цонга на 
старта на „Мастърс”

Защитаващият титлата си Роджър 

Федерер започна с победа 

участието си на заключителния 

за сезона турнир в АТP, който се 

провежда в зала „О2 Арена“ в Лондон.

Швейцарецът, който е номер 4 в 

световната ранглиста, надделя с 6-2, 2-6, 

6-4 над Жо-Вилфрид Цонга (Франция) 

в първия мач от група В след час и 28 

минути игра.

Това бе седма победа за Федерер над 

съперника му от общо десет срещи. 

Последният сблъсък между двамата бе 

на финала на турнира в Париж по-рано този месец.

Тайгър Уудс поведе САЩ към 
триумф за Купата 
на президента

Бившият номер 1 в света Тайгър Уудс 

намери ритъма на играта си в последния 

ден на турнира за Купата на президента и 

бе с основен принос за победата на тима на САЩ 

срещу Международния състав в „Роял Мелбърн 

Голф Клъб”. Американците, водени от капитана 

Фред Капълс, се наложиха с 19-15 над отбора на 

Грег Норман.

Махлянов се разправи с гиганта 
Гагамару

Най-добрият български сумист Калоян Махлянов постигна нова победа 

над грузинеца Гагамару в седмия ден на турнира във Фукуока. Засега 

Котоошу се представя страхотно и има шест победи и само една загуба. 

Другият българин в елитната дивизия, Даниел Иванов-Аоияма, обаче претърпя 

поражение.

Да припомним, че Махлянов се нуждае от положителен баланс в този тур-

нир, за да запази ранга си одзеки. Засега той се справя и е малко вероятно 

да го загуби.
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ЗА И ПРОТИВ МЕТРОСЕКСУАЛНИЯ МЪЖ

Метросексуалността (да не се бърка с хомосексуалността) е обществен феномен, стил на живот, който се разпространява сред младите мъже под влияние 

на съвременната масова култура. Примери – бол. От Дейвид Бекъм – най-яркият изразител на течението, до Том Круз и Брад Пит. Падат ли си обаче жените 

по метросексуалните мъже? В BG VOICE разгледахме всички “за” и “против” представителите на силния пол, които отделят прекалено голямо внимание на 

външния си вид и са твърде суетни за днешното забързано време.

ЗА
1. Метросексуалността е една от мал-

кото възможности на съвременния мъж 

да изглежда самоуверен и да поддържа 

самочувствието си на харесван и успял 

индивид. Това от своя страна означава, 

че мъжът ще бъде с добри маниери, ве-

дър, усмихнат и некомплексиран, което 

пък увеличава шансовете му да покоря-

ва женски сърца.

2. Метромен – това е мъж, силно загри-

жен за добрия си външен вид, поради 

което той влага солидни средства и дос-

татъчно време, за да го поддържа. Какво 

по-хубаво от това – този мъж отлично 

разбира потребността на жената да ходи 

всяка седмица на маникюр и фризьор и да си купува модни списания.

3. Метросексуалният тип е противоположност на добре познатия ни мачо. Коя 

жена би предпочела вулгарния език и нескопосани маниери на едни мачо пред 

галантността и изискаността на един метромен, придружена с привлекателен 

външен вид?

4. Mетросексуалните мъже се свързват с висок професионален статус и елеган-

тен стил на обличане. Това са все неща, които се харесват на жените.

5. Ето и още един солиден бонус: повечето представители на типа „метросексу-

ален мъж” са привърженици на марки като BMW, Burberry и Rolex. А тези думички 

звучат много добре.

6. И за да не сме голословни, ето и най-известните представители на метросек-

суалното направление – Дейвид Бекъм, който е сочен за метросексуална икона, 

Джордж Клуни, Роби Уилямс, Арнолд Шварценегер. Иначе казано, всички при-

влекателни мъже, по които жените се захласват, знаят какво означават неща като 

маска за лице, овлажняващ крем и обезкосмяване.

ПРОТИВ
1. Нали знаеш какво 

нервно чувство изпит-

ваш, когато жена кара 

колата ти? Е, подобно е и 

чувството, когато мъжете 

навлизат в запазените 

женски територии: грим, 

маникюр, ходене на 

козметик.

2. Прекалено поддър-

жаният мъж е малко 

потискащ. В един момент 

може да се окаже, че кожата му е по-гладка от тази на гаджето му, а прическата му 

е по-добре фиксирана. На нас, жените, ни е достатъчно да се състезаваме помежду 

си, за да понесем тази допълнителна конкуренция.

3. Красотата струва пари. В момента, в който метросексуалният мъж започне да 

си дава заплатата за козметични процедури, какво остава за подарък на прия-

телката му за Коледа? Нищо освен една целувка от перфектно поддържаните му 

устни.

4. Някак си не е редно, когато излезеш с някой мъж и чуеш „Какви прекрасни 

нокти”, да отговориш „Да, благодаря” и да ти кажат: „Не, имах предвид тези на при-

ятеля ти.”

5. Мъжествеността все още е на мода, а да си избираш очна линия не е много 

мъжествено. Колкото и да се еманципират жените, те все още предпочитат силните 

мъже, които могат да сменят крушката, без да се страхуват, че ще си счупят нокътя.

6. Поддържането на перфектен метро вид изисква време. Което означава, че за 

пръв път в историята на нас, жените, може да ни се наложи да чакаме на врата-

та, напълно облечени и готови, и да слушаме: „Ей сега идвам, скъпа, само да си 

напудря носа!” А ако жените загубят ексклузивното си право да закъсняват, светът 

просто вече няма да е същият.



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

25 year old Bulgarian is LOOKING FOR JOB in 
Chicago (Rogers Park) area, has valid IL driving 
license. 7 years experience in restaurants in 
USA(Supervising/managing, serving, bussing). 
Also some carpentry experience. Call  Tsvetan 207-
749-2466 or email @ onyx1905@yahoo.com 

Търся CDL- ШОФЬОР pick-up and delivery . 
Тел:630 863 8924 

Търся ШОФЬОРИ за stedi курсове.Понеделник 
– петък. 3 курса седмично -$840. 5 курса сед-
мично- $1100. За контакти, тел: 773-398-7136

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

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

TRUCK DRIVERS Wanted. CDL A with 
Hazmat,clean record,1 year experience Bulgarian, 
Russian, Polish speaking office staff. 847-980-3779 

Wanted experianced CDL DRIVERS & owner 
operators. Long miles - great pay - 24/7 dispatch. 
Call today 224-500 6597

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

Под наем

Chicago + suburbs

Напълно ОБЗАВЕДЕН BEIZMENT в Des Planes 
със самостоятелна баня и тоалетна в близост до 
магистрали , удобен транспорт и магазини. Тел 
773-968-8222.  773-787-3121 

СТАЯ под наем за шофьори в Des Plaines - 350$ 
близо до Elmurst rd/I-90 от 15-ти декември или 
по-рано. Тел: 6173193461 

Под наем ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ със самос-
тоятелна тоалетна за момиче в Des Plaines. 
Тел:2247660278 Калинка

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-

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 0333Kлуб Avantgarde BG набира пер-

сонал: Бармани,Сервитьорки и 
Готвачи!!! Телефон :773.594.9742

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

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

Търся шофьори – 40 цента на 
миля. VOLVO 2007. Отлични мили. 
Тел 630 863 6312



22-29 ноември 2011 47

газини. Тел 773-968-8222.773-787-3121 

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

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

ГЛЕДАМ ДЕТЕ вкъщи заедно с моето почасово 
и целодневно. Живея в просторен townhouse в 
Villa Park IL с голямо патио. Наоколо има много 
места за разходки както и playground. Телефон 
за връзка: 224-622-2466.

IFTA PREPARATION; REGISTRATIONS; Help 
with DOT and IRP audits; Highway Taxes; Help 
with log books; CSA 2010 education and a lot 
more for the trucking industry! The best rates!!! 
Tелефон : 312.391.8385 

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ в моя дом на 
Cumberland & Lawrence или come and go. В по-
неделник и вторник може на Live in. Телефон : 
773.691.1445 

IFTA taxes, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, регистра-
ция на фирми, payroll. Бързи и качествени услу-
ги. Тел: 847-549-9395

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

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-

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

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

Предлагам шивашки услуги в 
Шилер парк - подгъви, поправки 
и др. Тел.: 224-659-8556 - Краси-
мира 
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становяване и прехвърляне на информация. 
Ниски цени!!! Arlington Heights и района. 773-
742-5642

Предлагаме ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ за 
ОWNER OPERATORS на AВТОВОЗИ, DRYVAN, 
REEFER, FLATBED, STEPDECK., RGN, LOWBOY, 
DOUBLE DROP. ЦЕНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ TEL. 
630-376-6340. ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ

Тридесет годишна жена търси, мъж, аме-
рикански гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: 
mnumberem@gmail.com 

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целоднев-
но в Bloomingdale 224-325-2299

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

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

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

Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА в моят 
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

Консултации чрез КАРТИ ТАРО - отношения, 
работа, вътрешни противоречия, развитие 
на виртуални и реални връзки. Онлайн в 
удобно за вас време - Skype: The_magic_
of_Tarot, Facebook: Таро онлайн. Телефон : 
35989.843.6694

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

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 COLUMBIA 2004, 
цена:$ 12 000. Телефон : 702.205.4232

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

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
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Клаус Барби

За да избяга от правосъдието, жена, обвинена за участие в банда за 

измами, се е крила четири дни при един от съучастниците си в мъж-

кия затвор на столицата на Боливия Ла Пас. 38-годишната боливийка, 

майка на три момчета, е обвинена, че е изтеглила 54 хил. долара от 

банка с фалшиви документи за самоличност. Последните дни тя спала в килия 

в един от блоковете на затвора „Сан Педро” в центъра на Ла Пас. Един от 14-те 

предполагаеми нейни съучастници, излежаващ присъда там, й предложил да 

се укрие на това място, уточнява агенцията, като цитира съдебни източници.

Според боливийските медии „Сан Педро” е нелегален туристически обект, 

често „посещаван” от чужденци, търсещи дрога. В книга, която му е посветил, 

австралиецът Ръсти Юнг определя затвора като „най-шантавия в света”. Едно-

часовата му обиколка струва 35 долара, а чужденците могат да купят оттам 

всякакви наркотици. Точно от затвора „Сан Педро” бе отведен през 1983 г. 

нацисткият престъпник Клаус Барби, намерил убежище в Боливия под името 

Клаус Алтман.

Бритни Спиърс преживя неочакван шок на турнето 

си „Femme Fatale” в Бразилия по време на еротичен 

танц, когато неин почитател се опита да я захапе по 

крака, предаде “Контактмюзик”.  Поп звездата оби-

каля в момента Южна Америка и винаги като част от прово-

кативното си представяне тя избира един фен от публиката, 

качва го на сцената и изпълнява за него еротичен танц.

Въпреки това певицата изпаднала в паника, когато на въ-

просния концерт обвила крака около млад почитател в Рио 

де Жанейро и той се опитал да я ухапе по прасеца. Спиърс 

бързо свалила краката си от раменете му и погледнала към 

охраната, след което продължила шоуто си на по-безопасно 

разстояние.

ИЗМАМНИЧКА СЕ КРИЕ ОТ 
ВЛАСТИТЕ... В ЗАТВОРА

Фен ухапа Бритни

53
-годишната 

естрадна певица 

Елвира Георгиева е 

прекалила с плас-

тичната хирургия, 

се забелязва тези дни по коктейлите, на 

които ходи, съобщава в. “България днес”. 

Бръчките по лицето на изпълнителката 

яко са опънати и тя изглежда видимо по-

млада, но и леко смешно, както изглеждат 

доста застаряващи звезди, които прилагат 

пластика без мярка. Не е тайна, че дамата 

има над 20 пластични операции и всеки 

път когато иска да коригира нещо, тя се 

доверява на мъжа си и на неговите колеги. 

Съпругът на Елвира – Николай Георгиев, е 

пластичен хирург. Преди време името му 

нашумя, след като Азис реши да уголеми 

мъжкото си достойнство при него.

Елвира явно вече се чувства добре в 

кожата си, но неотдавна имаше проблем 

с устните. Тя решила да се подложи на 

интервенция за уголемяването им, но теч-

ността, която й инжектирали, се насъбра-

ла в лявата част. В много форуми тогава се 

появиха предположения, че пластичният 

хирург е моделирал плашило. Сега, по 

всичко личи, устните са вече оправени.

Елвира 
Георгиева се 
опъна до краен 
предел
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Чаровната домакиня в култовото 

българско заведение „Авангард” 

в Чикаго Каролина Топлева по-

срещна в събота десетки прияте-

ли, с които отбеляза най-важния си рожден 

ден в САЩ. Русото изкушение навърши 

официално американско пълнолетие - 21 

години. Нейните 

гости я изнена-

даха със страхот-

ни подаръци и 

пожелания, а през 

цялото време около нея беше приятелят 

й Жоро, който  глезеше любимата си 

дама.

Шоколадова торта с плодове и фойер-

верки изненада рожденичката, а нейното 

име беше изписано на вкусни кубчета.

Екипът на BG VOICE желае здраве, късмет и любов на Каролина!

Кристиано и Ирина се 
натискат в посолство

Чисто гола бабка вандал-

ства в китайски ресторант 

пред погледа на десетки 

свидетели,  съобщиха ме-

диите. Инцидентът започнал, когато 

тя нахлула в заведението, намиращо 

се в Бруклин, Ню Йорк, и поискала 

безплатна храна, след като прочела 

думичката „безплатно”, изписана на менюто, изнесено отвън. Опитите жената, на 

видима възраст около 50 години, да бъде успокоена се оказали неуспешни и тя 

започнала да хвърля всичко, което попаднело пред очите й, крещейки от ярост. 

Собственикът на ресторанта Дайо Джао казва, че жената посочила менюто и 

попитала „всичко е безплатно, нали”, след което започнала да крещи „Безплатно! 

Безплатно! Безплатно!”. „Не можехме да разберем това, което жената казваше, 

но тя посегна към гърба си, разкопча роклята си, свали бельото си, захвърли 

обувките си, разкопча сутиена си и започна да марширува в средата на улицата”, 

разказват очевидци.

„Тя скочи върху капака на една кола, която се опитваше да премине по 

улицата, след което се плъзна по нея и нахлу отново в ресторанта и започна да 

троши”, допълват те.

Местните хора познавали жената и разказват, че често била забелязвана да 

говори със себе си, докато върви по улицата.

Сцената, която продължила 45 минути, привлякла над 300 зрители, които 

извадили телефоните си, за да снимат и запишат на видео „екшъна”. Точно преди 

да се появят полицията, бърза помощ и противопожарната служба, възрастната 

бандитка грабнала всички пари от касата и ги хвърлила във фурната. Няколко 

полицайки опитали да задържат голата жена, като я увият в одеяло, но тя успя-

вала да се измъкне от ръцете им многократно, преди да успеят да я притиснат и 

заловят.

Руският модел Ирина Шейк прос-

ти забежката на половинката си 

Кристиано Роналдо. Преди няколко 

седмици красавицата получи есе-

мес от звездата на Реал, като към съобщени-

ето имаше голи снимки на друга жена. Оказа 

се, че португалският футболист се опитал да 

изтрие фотосите и по погрешка ги препратил 

на Шейк. Преди това Роналдо получил сним-

ките от апетитна фенка. Ирина и Роналдо 

опровергаха всички слухове за проблеми в 

отношенията си, след като бяха забелязани 

да се целуват страстно на връчването на 

награди във френското посолство в Мад-

рид. Там Шейк получи приза Prix de la Moda. 

Преди месец рускинята бе забелязана с нов 

диамантен пръстен, подарък от Роналдо. 

През следващата година се очаква двамата 

да сключат брак.

Веселин Маринов 
уволнил жена си

Мъжете с ръст 1.78 м са 
НАЙ-МНОГОДЕТНИТЕ БАЩИ

Веско и Цветанка в 
добрите стари времена

Изпъл- нителят Веселин 

Маринов уволнил съпругата 

си, както директорите се раз-

делят със своите подчинени, 

съобщи в. “Монитор”. Маринов издиктувал 

на секретарката пис- мо, с което уведомил 

съпругата си, че се разделят. Вътре я 

уведомявал, че имал информация, според 

която тя му била изневерила, което е 

в разрез с неговите разбирания. Поради 

това тя трябвало да счита съвместния им 

живот за приключил.

“Не съм му изневе- рила и затова искам 

да говоря с него, а не да си говорим през медиите. Не може да се разделяш с 

някой с писмо, не го приемам.” Това заяви Цветанка Маринова пък пред Люба 

Кулезич в нейното предаване по ТВ7. “Споменатото писмо е дълго, но не е на-

писано на ръка, а е диктувано на секретарката, сякаш ме уволнява”, коментира 

русокоската, която вече има два брака зад гърба си.

Маринов само бил подписал собственоръчно писмото, каза още „уволнената” 

съпруга.

Жената избира мъжа, с когото е, категорична е тя. Цветанка признава, че 

е живяла добре с Маринов и че не иска да си говори с него през медиите, а 

лице в лице. “Още ми е прясно, объркано, ново, не правя кардинални планове 

в момента. Ще замина на по-дълго пътешествие на топло място, да ми улегнат 

нещата, след като си свърша работата до Коледа”, начерта бъдещите си плано-

ве Цветанка. “Аз съм още Маринова, моминското ми име е Господинова, което 

също върви добре”, каза тя.

Две влакови мотриси, едната 

от които тежи почти цял 

тон, са откраднати от влаков 

парк в Западна Швейцария, 

обяви управата му. Единият влак е 

с дизел, а другият е парен, който се 

движи на газ. „Не проумяваме как 

са успели да заредят влаковете, 

само дизеловата мотриса тежи око-

ло 800 кг”, гласи още съобщението. 

В същото време от парка уточниха, 

че това не са влакове, които са част 

от железопътния парк на Швейцария. Те 

били сглобени от ентусиасти, можели 

да  пътуват по релси, но били предвиде-

ни изцяло за нуждите на парка.

Учени от Университета на Гронинген анализира-

ха данни за американските мъже и установиха, 

че най-голям репродуктивен успех имат тези с 

ръст 1.78 м, предаде Би Би Си. Те имат средно 

повече от две и половина деца. Вероятно по-голямото 

им потомство се дължи на факта, че се женят по-рано. 

Според предишни изследвания жените предпочитат по-

високите мъже. На Запад се смята, че именно тези мъже 

имат най-много деца, казва Герт Стълп. Той анализира 

предишни трудове на тази тема, както и нови данни от 

изследване в Уисконсин, проследило 50 години хора, 

завършили училище през 1957 г. Данните са за 3578 

мъже. Най-много деца - 2.57, имат мъжете с ръст 177.79 

см. По-високите или по-ниските с 6 см имат средно 2.52 

деца. Разлика с още 6 см намалява децата до средно 2.36. Учените обаче призна-

ват, че ефектът от ръста е скромен, защото е почти три пъти по-малък от ефекта 

на доходите и 4.5 пъти - на образованието.

Честит рожден, 
Каролина!

Откраднаха два 
влака в Швейцария

ГОЛА БАБА вандалства 
в Ню Йорк



$1.7 млн. струва 
реклама по време на 
оскарите

Между $1.6 и 1.7 

млн. ще струва 

излъчването на 

рекламен клип 

по време на церемонията по 

връчване на филмовите на-

гради „Оскар” на 26 февруари 

2012 г., съобщиха агенциите. В 

сравнение с миналата година 

цената на рекламата е паднала 

с около 100,000 долара, но 

пак е значително по-висока от 

офертата през 2009 г. Тогава 

рекламодателите плащаха 

1.3 млн. долара за половин 

минута телевизионно време. Тарифите се определят от телевизионния канал ABC, 

който предава годишната церемония по силата на споразумение с Американската 

академия за киноизкуство.

През новия сезон на оскарите тарифите са понижени заради критиките, отправе-

ни срещу организаторите на последното звездно шоу, което бе водено не особено 

убедително от актьорите Джеймс Франко и Ан Хатауей, коментира влиятелното 

списание Hollywood Reporter. Рейтингът на церемонията е бил с 9% по-нисък от 

миналогодишния. В САЩ броят на телевизионните зрители, наблюдавали разда-

ването на статуетките, е бил 41,7 млн. души през 2010 г. и 37,9 млн. през тази 2011 

г. През миналата година основните купувачи на рекламно време бяха McDonald’s, 

Coca-Cola, Amazon, AT&T, Sprint, Nokia, Honda, Procter & Gamble и Unilever.

Брадли Купър бил най-
красивият жив мъж

Списание People пред-

стави традиционната 

си ежегодна класация 

за най-секси мъж на 

годината. Начело тази година е 

актьорът Брадли Купър, звезда 

от филма „Последният ергенски 

запой”, който също така се явява и 

последният предполагаем ухажор 

на Дженифър Лопес. Самият 

актьор заяви след наградата, че е 

радостен заради това признание 

и че всъщност е с приличен вън-

шен вид. 36-годишният Купър се 

срещаше две години с Рене Зелуегър, но се раздели с нея. Той се присъединява 

към компанията на най-секси мъжете на планетата, в която са Райън Рейнолдс 

(победител за 2010),  двукратният носител на приза Джони Деп (2009 и 2003 г.), 

Хю Джакман (2008) и Мат Деймън (2007).

Coca-Cola избра българин 
за своя Дядо Коледа

За втора поредна година 

коледният клип на „Кока-

Кола” се снима в България, 

а ролята на щедрия старец е 

поверена на актьора Иван Петруши-

нов, съобщиха от компанията. Ре-

кламното видео ще бъде излъчвано 

в над 90 държави. Негов лайтмотив 

е снежната топка, чрез която Дядо 

Коледа събира разделените в праз-

ничната нощ, уточняват създатели-

те на клипа. Тази година историята продължава – млад самотен пианист успява 

да се прибере при семейството си за празника, а притиснат от служебните си 

задължения баща стига навреме за коледното тържество на своя син.

Специално за озвучаването на клипа в България „Кока-Кола” събра за 

съвместен дует номинираната за „Грами” британска изпълнителка Наташа Бе-

динфилд и българския рокаджия Тома. В България клипът вече се върти от 21 

ноември. До седмица ще го видят и в останалите държави, озвучен и с надписи 

на съответния език.
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Сашка Васева 
гладна като вълк

Дупнишката 

мадона Сашка 

Васева спо-

койно може да 

участва в световен кон-

курс за скоростно ядене 

на пилешки пурички. 

Певицата се появи в пло-

вдивския бар „Ескейп“, 

гладна като вълк. Апети-

тът на  певицата изригна, когато на масата й бяха сервирани 

няколко чинии - салати, пилешки хапки и сиренца. Сашка 

посоли стабилно блюдата и ги подпука едно по едно. При 

това съвсем неделикатно, пред погледа на всички. Бродира-

ше пуричките професионално, като преди това стабилно ги 

овалваше в купичка с бял сос. Докато преглъщаше, намества-

ше деколтето си, докосваше с пръст мънистата на челото си и 

хвърляше поглед към микрофона си с инкрустирани розови 

пайетки.  Като се наяде стабилно, попя, награди победителки-

те в конкурс и отиде на афтър парти, пише “Под тепето”.

Доскорошното гадже на поп-фолк изпъл-

нителката Емануела – Слави, по прякор 

Транспорта, се отрече нацяло от нея. От 

известно време той дава интервюта пред 

булевардните издания в България, където твърди, 

че дори не познава изпълнителката. Били само 

добри познати, нищо повече. “Емануела лъже, никога 

не съм имал нещо общо с нея”, казва той пред сп. 

“Блясък”. „Не отричам, че сме се виждали с приятели 

в компания, но никога не сме имали връзка. Изглежда, тя си е представяла нещата по друг 

начин или е искала да излязат така, както тя ги е планирала, за да си направи реклама. Това е 

човекът, който най-много лъже, не познавам друг такъв”, твърди Слави.

От своя страна Емануела коментира думите му така: „Нямам думи. Тази постъпка от страна 

на Слави е много недостойна. Потърсих го да го питам защо е казал всичко това и той отрече. 

Каза ми, че никога не говорил такива неща. Разбира се, че лъже. Но това, че сме имали връзка 

и сме били заедно, може да се провери със самолетните билети, бяхме заедно в Гърция, 

Франция. Как мога да си правя реклама с него? Никой не го познава. Аз напуснах бившия 

си приятел Денис, защото бях влюбена в Слави. Много съм разочарована от постъпката му. 

Може би иска да се върне при бившата си и е спретнал този театър. Не искам да си отварям 

устата, че ако се разприказвам, ще му стане доста неудобно.”

Продават на търг писмо 
на Пол Маккартни

Писмо, написано от Пол Маккартни през 1960 г., 

в което моли барабанист да дойде на прослуш-

ване за „Бийтълс”, ще бъде продадено на търг 

във Великобритания. Въпросният барабанист 

бил нужен на групата, защото тогавашният им мениджър 

Алън Уилямс е уредил първия им договор за участие в клуб 

в Хамбург. Писмото, което е написано четири дни след като 

Джон, Пол, Джордж и първият член на групата Стюарт Сът-

клиф се съгласяват да свирят в Хамбург, се очаква да бъде 

продадено за 7000 до 9000 паунда на търга, организиран от 

аукционна къща „Кристис” в Лондон.

Там ще бъде разиграна и шапка „Федора”, носена от Май-

къл Джексън на турнето му Victory през 1984 г. Очаква се за 

нея да бъдат платени между 1500 и 2000 паунда. Това е да-

леч от сумата от $190,000, която бе платена за ръкавицата с 

камъни „Сваровски”, носена от Краля на попа на сцената по 

време на същото турне. Нов собственик ще намери и черен 

костюм, носен от емблематичния басист на пионерите на 

пънка „Секс Пистълс” Сид Вишъс година преди смъртта му 

през 1979 г. Той се оценява между 10, 000 и 15, 000 паунда.

Деми Мур била бисексуална, 
бракът й с Аштън – отворен

Деми Мур обяви официално, че се раз-

вежда със съпруга си от шест години 

Аштън Къчър. Раздялата идва, след 

като в пресата се появиха обвинения 

срещу Аштън, че е изневерил 

на половинката си с блон-

динка. Сега в таблоидите 

пък бяха отпечатани твърде-

ния, че връзката на Деми и 

Аштън е била доста сложна, а 

пикантни подробности от нея 

са били скрити доста дълго 

време.

Според изданията Мур и 

Къчър са имали „отворена 

връзка”, а освен това актриса-

та имала бисексуални наклонности. „Деми е при-

влечена от жените също толкова, колкото от мъ-

жете, така че не можеше винаги да вземе всичко, 

което й беше необходимо от Аштън”, споделя 

близък до семейството. „Всички в Холивуд знаят, 

че те имаха отворен брак, но двамата успяха да 

опазят в тайна този факт от широката публика”, 

допълва източникът. „Тя нямаше проблем с това 

Аштън да флиртува с други. По някакъв начин 

връзката им работеше през 

всички тези години. И двамата 

се уважаваха един друг. Беше им 

доста забавно.”

Въпреки това, след като изне-

вярата на Аштън стана публична, 

нещо се пречупва в отношени-

ята им. Първото момиче, което 

публично призна, че е имало 

връзка с Аштън през 2010 г., е 

Бритни Джоунс. Тя разказа, че 

Аштън й споделил, че има отво-

рен брак. Той я поканил в дома си, докато Деми 

не била в града. След като правили секс, актьор-

ът казал на Бритни, че двамата със съпругата му 

имат практика да споделят партньорките си и че 

дори му било гузно, че не я е споделил с Деми.

Ким Кардашиан 
харесва Бербатов

Амери-

канската 

риалити 

звезда, 

модел и бизнес дама 

Ким Кардашиан 

призна, че си пада по 

българина Димитър 

Бербатов. Красави-

цата, която наскоро се разведе, обяви в интервю, че не разбира 

много от футбол, но обича да ходи на мачове.

„Когато съм на мач, предпочитам да се взирам в играчите. 

Един от любимите ми отбори е „Манчестър Юнайтед“. Там играе 

Димитър Бербатов, който е много красив мъж, а и добър футбо-

лист. Жалко, че е обвързан. Той е наистина великолепен”, каза 

Кардашиан пред „Лос Анджелис Таймс”.

Фермер брои 5100 лева 
за шаха на Бойко Борисов

Борисов (вдясно) играе шах

Луксозна 

дъска за шах, 

собственост 

на премие-

ра Бойко Борисов, бе 

откупена за 5100 лева на 

благотворителен бал в 

Добрич. Партито бе ор-

ганизирано в миналия 

петък вечерта от дамски 

клуб „Майчина грижа” с 

идеята да съберат пари 

за стипендии на талантливи сираци или деца от социално слаби 

семейства. Най-голям интерес на наддаването предизвика специал-

ният подарък на премиера. 

Луксозната вещ комбинира шахматна дъска с оригинални фигур-

ки и кутия с вина и тирбушони. Неин собственик стана земеделецът 

Сашо Ставрев. Два комплекта перлени накити, подарени от д-р 

Антония Първанова, бяха продадени за 1350 лева. Тя дари и 3000 

евро за благотворителната кауза. 

Оригинална графика на карикатуриста Доньо Донев, графика 

на Михаил Петков от колекцията на Вежди Рашидов, рок тениска, 

подарена и разиграна на търг лично от кмета на Каварна Цонко 

Цонев, бяха другите вещи, продадени по време на събитието, което 

събра над 41,000 лв.

Емануела и Слави – познават ли се?

Бивше гадже на Емануела 
се отрече от нея
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Джилда – забравената звезда 
на радио „Свободна Европа”
Избягала от комунистическия терор през 1948, тя стана най-
познатият глас от Запад и любим музикален водещ

ДИАНА ИВАНОВА*

През 1970-1971 г… обя-

вихме един телефон… 

Най-много обаждания 

имаше за Джилда 

Карол – най-голямата 

ни звезда”, спомня 

си Евгений Силянов, бивш заместник-

директор на радио „Свободна Европа“. 

Карол е единствената жива свидетелка 

на българското начало на радио „Сво-

бодна Европа“. Съвсем младата Джилда, 

с майка българка (Невена) и баща 

унгарец (Карой), напуска България 

сама през 1948 г. Времената са бурни, 

семейните тютюневи фабрики са пред 

национализация. Джилда отива в Буда-

пеща, откъдето през 1950 г. също бяга, 

този път първо в американската зона 

във Виена и оттам в Мюнхен. Мечтата й 

е да избяга в Америка, но случайности-

те на съдбата я срещат с американците, 

които подготвят първите предавания на 

радио „Свободна Европа“. Така страст-

ната танцьорка на степ става едно от 

рекламните лица на радиото в първите 

години след 

Втората 

световна 

война и може 

би най-дълго 

работилата в 

него българка. 

Тогава от Ню 

Йорк прис-

тига Стефан 

Груев (син на 

дългогодиш-

ния началник 

на кабинета на 

Борис III Павел 

Груев – осъден 

и екзекутиран 

от Народния 

съд  - бел. 

ред.), после 

се присъединя-

ват още българи емигранти, за които 

връщането в България при новата власт 

е абсолютно невъзможно. 

„Ние почнахме, без да имаме хабер 

от broadcasting, и се учехме в същото 

време, в което говорехме пред микро-

фона. И ужасните hamburgers, които 

ядяхме, докато пишехме програмите…”, 

спомня си в писмо до Джилда Стефан 

Груев, който работи в радиото не по-

вече от две години. Джилда ми праща 

това писмо на Груев по пощата. Не я 

познавах до миналата година. Работили 

сме в едно и също радио, но в различни 

епохи. За мен тя беше име, което всеки 

около мен знаеше по някакъв начин, но 

толкова. Запознават ни колеги от радио 

„Свободна Европа“ в Мюнхен, които 

знаят, че я търся.

В началото е скептична към мен, но е 

много гостоприемна – отваря кутиите 

със снимки и аз ахвам – Джилда с Джор-

дж Харисън, Джилда с Шарл Азнавур, 

Джилда… Така в малкото й жилище в 

Мюнхен, отрупано с архиви, български 

икони, записи на магнитофонни ролки 

и спомени, с гледка към чудесна въ-

трешна градина, обградена с грамадни 

борове, аз разбирам, че

нейната история 

ме вълнува
и искам да я разкажа.

Малко преди унгарските събития 

през 1956 г. 

Джилда по-

мага на майка 

си и баща си 

да избягат от 

България в 

Германия. За-

почва да пра-

ви собствено 

предаване 

за музика и 

култура всеки 

ден и в неде-

ля - „Музикал-

но рандеву”. 

Именно това 

музикално 

рандеву я 

превръща 

в легенда 

в България. 

Няколко поколения българи поемат от 

нея западната музика, която тогава все 

още е табу. Джилда интервюира Елвис 

Пресли, Джордж Харисън, Том Джоунс, 

Рей Чарлз, прави записи от концерти 

в Мюнхен, разказва атмосферата на 

концертите, дори кара гостите си да 

говорят по малко на български – „здра-

вейте” или „добър ден”.

„Аз се спасих. Исках да благодаря за 

това и да предам на моите слушатели 

чувството за свобода, което изпитвах, 

исках да се усещат свободни.” Купи-

ща писма започват да пристигат от 

България за нея – някои просто я молят 

да им пусне „Кридънс“, други я питат за 

живота в Западна Германия. По същото 

време радио „Свободна Европа“ вече е 

обявено за „най-големия враг на социа-

лизма и България“, Държавна сигурност 

започва секретна разработка под кодо-

вото име „Латерна“, българите, работе-

щи там, са обявени за ИР - изменници 

на родината и 

„невъзвращен-

ци“ - без право 

на връщане 

в България. 

Започва силна 

кампания в бъл-

гарските медии 

срещу „Свободна 

Европа“ и спе-

циално срещу 

Джилда Карол. 

Ето какво напри-

мер пише Ни-

колай Чолаков в статията „Да пресечем 

пипалата на идеологическата дивер-

сия“, публикувана в списание „Народна 

просвета“ през 1969 г.: „Най-изпечената 

българохулителка от „Свободна Европа“ 

е Джилда Карол. Тя до тънкости се е 

специализирала по живота в България 

и във всяка област дава на слушателите 

съвети. В нейните 

клевети обаче 

има своеобразен 

финес, декори-

ран с човешка 

загриженост. 

Джилда Карол от 

сърце дава съ-

вети, изпълнява 

желания, урежда 

специални 

концерти. Чрез 

интонацията на 

мекия си „инте-

лигентски“  глас 

тя се стреми да 

породи в сърцата 

на младежите 

завист за поло-

жението й, за бързото й преуспяване. 

Изпечената хулителка съжалява нашата 

младеж, че е „потънала в скука“. Джилда 

всячески се стреми да организира

предавания, които 

прогонват скуката
и непременно заинтригуват. Същата 

„доброжелателка“ на младежите у нас 

описва творческия път на естрадни 

изпълнители, на филмови звезди, на 

нашумели криминалисти. Разбира се, 

тя не забравя по най-умел начин да 

съчетае тези предавания с най-подхо-

дящи за момента нравствени беседи. Те 

по тематика и особено по съдържание 

са добре обмислени, отмерени и точно 

адресирани. Ето някои от темите: „Как 

да се живее“, „Как да се преуспява“ и др.”

Същевременно именно кратките 

политически коментари и реплики на 

Джилда в нейните музикални преда-

вания й костват редица скандали и 

конфликти с ръководството на „Сво-

бодна Европа“. Бившият заместник-ди-

ректор Евгений Силянов си спомня: „Тя 

под претекст че пуска шеги, навлизаше 

дълбоко в политиката, без нищо да 

разбира от политика… Най-накрая 

дори трябваше да й забраним да се 

занимава с политика под угрозата да 

бъде уволнена.“

Животът й в радиото е белязан 

хем от славата на успеха и огромна-

та популярност, хем от конфликтите 

вътре в редакцията между различните 

поколения емигранти, хем от страха от 

тайните служби в България, за които 

тя става един от важните прицели на 

атака. Кулминацията е достигната с 

фабрикувания процес през 1978 г. у нас 

срещу директора на „Златният Орфей“ 

Генко Генов – едно от обвиненията 

срещу Генов е, че е бил вербуван за ЦРУ 

от Джилда Карол. Тази история остава 

в мъгла чак до излизането на Генов от 

затвора – малко пред смъртта му той 

казва, че обвинението е било абсурдно 

и че е познавал Джилда бегло единстве-

но от музикалния пазар в Кан.

Джилда работи в радиото до пре-

местването му от Мюнхен в Прага през 

1995 г. Противоречивите й чувства към 

радиото са останали и досега в нея – 

благодарността за времето, в което е 

работила и е имала писмата на слушате-

лите, тъгата от конфликтите, горчивина-

та от смяната на поколенията и хората, с 

които не е могла да се идентифицира.

Искам да я снимам за спомен, за себе 

си. „Друг път, казва тя, трябва да се 

подготвя за това. Все пак аз съм Джилда 

Карол.“

* Авторката е български журна-

лист, работил в телевизионния канал 

„Ефир 2”, създаден през 90-те години 

на миналия век от Нери Терзиева. След 

закриването му започва работа в 

„Свободна Европа”, чиито студиа са 

вече преместени от Мюнхен в Прага. 

Покрай това радио се запознава с 

някои от легендите на българската 

редакция, водили предавания там в 

най-трудния период на студената 

война. Част от срещите си тя ще 

обедини във филм и книга, част от 

която е и настоящият откъс за 

Джилда Карол.

Джилда кара гостите си да говорят малко на български

Легендарната водеща била на прицел на ДС, но често имала 
проблеми и с шефовете си заради непремерени изказвания

Сградата на радио “Свободна Европа” през 50-те години на миналия век



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 

BG VOICE




