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Здравейте, 
Ако „Това е твоят глас” не беше рекламното изре-

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

в Америка. Почти две години умувах дали си струва да на-

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

на стр. 30, новият таблет на Google – Motorola Xoom, 

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

и нашият уебсайт все още да не е готов в цялата си 

прелест, ви обещавам, че BG VOICE ще е един модерен 

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

или таблета си, но и ще може да прелиствате и печат-

ното ни издание заедно с приятели.

BG VOICE се роди от желанието за един нов, моде-

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

далеч от родината. Въпреки че сме нови и млади, не 

си мислим, че светът започва от нас – затова потърси-

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

ви читатели, е, че ще бъдем независим и силен глас 

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

Райко Райчев (стр. 14-15). Правим го, защото е важно 

да разберем какви хора са лицата на България по све-

та, а и защото в последните месеци е много явно как 

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

тите данък сгради, ако живеете в Чикаго. На шофьор-

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

за 2011 г. Не забравяйте, че в една демокрация всеки глас има 

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

на 22 февруари. Нашите очи и уши ще достигат до най-интересните 

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

тър България”, който стана барман в Ню Йорк, и как се 

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

(на стр. 23 и 29). На страница 29 ще ви покажем как 

мина купонът с Мая в Чикаго. Ако вие искате да ни 

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

bg-voice.com. Силвия Шатърова е женският ни глас, който всяка  

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

ва. Рубриката й „Токчета” може да прочетете на стр. 27.

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

вор, или проблеми, които не може да разрешите сами. 

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

За да не остане BG VOICE глас в пустиня, се надявам 

да ни подкрепяте, да ни дадете шанс (особено в нача-

лото), да ни търсите и четете! За мен беше страхотно 

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

Foods”  2632 W Lawrence Ave
Des Plaines Църквата „Св. София”

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

9020 W. Golf Ave
Магазин „Joe Caputo’s” 

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

Foods” 648 W. Lake St Arlington Heights Авто-център „Limo Lube”

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

7516 S. Cass Ave, Darien
Mount Prospect Магазин „Wally’s”

1731 W Golf Road Hoff man Estates Магазин „Valli’s Produce”

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

1520 Sheldon Dr Glendale Heights Магазин „Valli’s Produce”

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

19818 S LaGrange Rd Palatine
Магазин „Joe Caputo’s”

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

Методий” 552 W 50th St.
New York, NY 10019 АТЛАНТА

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

Rd.&Peachtree Str. ВАШИНГТОН Ресторант и бар „Славия”

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

Alexandria, VA 22303 ТАМПА
Kalina’s Coff ee & European 

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

170 Main St Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. Св. 

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

newsroom@bg-voice.com или се обадете на (708) 415-6985

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

БЕЗПЛАТНО

6 - 12 април 2011, брой 8, година I

„Църква” ООД
Апетити за сгради, пари и власт стоят зад 

битките в църковните среди в Чикаго
>> на стр. 11-13

Взимат GMS-ите на 
шофьорите на камион
>> на стр. 15

Син на бивш BG зам.-
министър изградил 
наркоимперия в Ню Йорк
>> на стр. 17
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В Атланта имам един приятел, който паркира коли в 
голям и скъп хотел. Та той ми разказваше един път за 
много известен от телевизионния екран пастор, който 
пристигнал с последен модел „Бентли” с всички екстри 
и му оставил 20 долара бакшиш. Очевидно неговата 
телевизионна кариера е по-доходоносна от моята в 
бТВ. Нашите духовници все още не могат да достигнат 
тези нива, макар че от един репортаж през измина-
лата седмица стана ясно, че игуменът на Бачковския 
манастир кара „Мерцедес” за над 100 хилядарки.

Бизнесът с вярата винаги е бил вървежен. Църквата 
е използвала страховете и вярванията на хората за 
политически и икономически цели още от времето на 
инквизицията. В темата на броя тази седмица (стра-
ници 11-13) правим едно разследване на църковния 
батак в Чикаго. Сигурен съм, че когато прочетат този 
материал, и двете спорещи страни няма да останат до-
волни. Но това е част от нашата работа. Истината е, че 
ако българите, които живеят в Чикаго, ясно не заявят 
какво точно искат да се случва с построения с техни 
пари храм „Св. Иван Рилски”, той ще бъде загубен. 
Независимо дали защото ще бъде претопен от амери-
канската ортодоксална църква, или продаден от БПЦ. 
Страховете и обвиненията на двете страни звучат 
напълно реалистично, защото миналото изобилства 
с примери за прегрешения с пари и власт на висшите 
духовници.

Спорът за църквите има своя дълбок корен още от 
времето на комунизма, когато Държавна сигурност е 
наложила своята желязна ръка върху Светия синод. 
Мнозина вярват, че тази хватка е все така силна. Във 
външното министерство се опитват да се отскубнат 
от влиянието на ДС, но засега не срещат разбирането 
на президента Първанов. Юристите на МВнР обаче са 
открили вариант да заобиколят държавния глава и да 
приберат в България посланиците доносници. Как ще 
стане това може да прочетете на страница 4.

Не е ясно как обаче ще успят да приберат онези над 
400 хиляди българи, решили да емигрират след 1992 
година. Според последното преброяване на НСИ от 
тази година България се топи средно със 7 души на 
час. Последните тревожни данни за състоянието на 

нацията ни може да намерите на страница 6. 
Няма статистика за България, но в Америка вся-

ка година около 5 хиляди души губят живота си в 
катастрофи, предизвикани от разсеяни шофьори. 
Затова много щати въвеждат различни ограничения 
за употребата на мобилен телефон, докато сте зад 
волана. Федералните власти пък искат да забранят 
на шофьорите на камиони да докосват GSM-ите си, 
докато карат. Всичко по темата може да прочетете 
на страници 14-15, където ви предлагаме и карта с 
информация за ограниченията щат по щат.

Ако сте на път обаче и минавате през малкото кали-
форнийско градче Сан Хуан Капистрано, задължител-
но се отбийте през приказното Hummingbird House 
Cafe. То се държи от българи и се подслонява в бивш 
шерифски офис. За кафето, където може да чуете 
тракането на влакови композиции наред с песента на 
колибри и лястовици, ви разказваме на страница 23.

И ако някоя от дамите е забравила да се гримира за 
кафето, няма проблем. На страница 29 ви даваме 10 
причини да не го направите с чиста съвест.

И тази седмица сме се постарали да ви поднесем 
40 цветни страници, пълни с полезни, интересни и 
забавни материали. А вашият глас по тези и други 
теми, които ви вълнуват, очаквам на нашите мейли и 
телефони.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РеДАКТОРА

За бизнеса с 
вярата

ИЛИНОЙС
 
Чикаго

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

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
Авто-център „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 „Ameri center”
2130 Oxford Rd

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

Norridge

Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “Вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла Колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17

Wheeling

Магазин „Fresh Farm”
291 E. Dundee

Addison
Магазин „Minos Imported 
Foods”
648 W. Lake St

Arlington Heights
Авто-център „Limo Lube”
2300 Hamilton Rd
Магазин „valli’s Produce”
450 E Golf Rd
Магазин „Harvest Fresh”
100 E Rand Rd
Магазин “Farmars Pride”
414 West Algonquin Road 
БУЦ „Знание“
821 N. Arlington Heights Rd

Skokie
village Market Place
4034 W Dempster
MarketPlace on oakton
4817 W Oakton St

Niles
Greenwood Fruit Market
8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”
5740 W. Touhy Ave
Магазин “Fresh farms”
5740 West Touhy Avenue

Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230 

Wood Dale
Магазин „v&G commerce”
881 North Central Avenue 

elk Grove village
Ресторант „Avenue Bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201

Darien
Магазин „Brookheaven”
7516 S. Cass Ave, Darien

Mount Prospect
Магазин „Wally’s”
1731 W Golf Road

Hoffman estates

Магазин „valli’s Produce”
850 Roselle Rd
Магазин „Joe caputo’s”

Schaumburg
Shop and Save Market
830 W Golf Rd
Магазин „valli’s Produce”
850 N Roselle Rd 
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road

elgin
Triple D express
1520 Sheldon Dr

Glendale Heights
Магазин „valli’s Produce”
155 E North Ave

Mokena

Brookhaven Marketplace
19818 S LaGrange Rd

Palatine
Магазин „Joe caputo’s”
2070 N Rand Rd
euro Fresh Market
130 W Northwest Hwy

Algonquin
Магазин „Joe caputo’s”
100 S Randal Rd
Hanover Park
caputo’s Fresh Markets
1250 E Lake St
Bloomingdale
caputo’s Fresh Markets
166 E Lake St

НЮ ЙОРК
Deja vu Bar&Lounge
33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103
Parrot café
31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105
Църквата „Св. Кирил и 
Методий”
552 W 50th St.
New York, NY 10019 
Консулство на Република 
България“
121 E 62nd St
New York, NY 10065

АТЛАНТА
Българско училище „Св. 
Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 
30341 USA
Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120
Marietta, GA 30062-2982 
caribou coffee
Ъгъла на Piedmont 
Rd.&Peachtree Str.
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

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

ТАМПА
Kalina’s coffee & european 
Food
6393 N Dr M L King St
Saint Petersburg, FL 33702

ЛАС ВЕГАС
café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант Магура
1305 Vegas Valley Dr # V

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

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

ПЕНСИЛВАНИЯ
Магазин The euro Market
30 S Sproul Rd
Broomall, PA 19008 

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
Любомира Кривулева | Галина Петрова | Ангел Дончев
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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 авторите. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на 
материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Финтират Първанов за 
посланиците агенти
Връщат първата вълна от 13 дипломати за 1 май, 
втората – месец по-късно

Посланиците - агенти на бившата Държавна 
сигурност, се прибират. Юристи измислиха как 
да финтират отказа на държавния глава Георги 
Първанов да ги отзове. 

13 от посланиците се прибират в България навръх 
Деня на труда 1 май, съобщава в. „Стандарт”, цитирайки 
дипломатически източници. Те са част от първата група от 
всичките 35 действащи дипломати агенти, които Външно е 
решило да върне в София  до края на годината. Прибира-
нето им в родината ще стане със заповеди за служебно 
пътуване до България, които те вече са получили. Става 
дума за представителите на страната ни в ЮНеСКО, Сара-
ево, Атина, Букурещ, Тбилиси, Белград, Пекин, Стокхолм, 

Вилнюс, Берлин, както и в постоянното ни представител-
ство в Ню Йорк (ООН), Скопие и Минск. По груби изчисле-
ния само от привикването на първата група ДС дипломати 
българската държава ще спести поне 210 000 евро от 
това, че няма да им плаща командировъчни за чужбина. 

Следващата група агенти дипломати трябва да се 
прибере на 1 юли. На тяхно място в мисиите ще останат 
неопределено време временно управляващи, тъй като за 
момента предложения за нови назначения не са напра-
вени.

Част от прибиращите се ще бъдат пенсионирани. Очак-
ва се в заслужен отдих да излязат пратениците ни в Босна, 
Швейцария, египет и Ватикана. Според дипломатически 
източници останалите ще останат на работа във Външно, 
но „ще идват, когато ги повикат по определен професио-
нален въпрос”. 

Междувременно стана ясно и че въпреки обявения 
конкурс за нови консули три поста остават вакантни за-
сега - в Ниш, в Битоля и в Одрин. Комисията, която отсява 
кандидатите, не е препоръчала нито един за тези три 
града на външния министър Николай Младенов. Причи-
ната е, че никой не е събрал достатъчно точки от изпита и 
събеседването. По всяка вероятност за тези три дестина-
ции ще бъде организиран нов конкурс. 

Очаква се до дни да бъдат избрани и нови дати за 
интервюта с част от кандидатите за консулствата в Чикаго, 
Лос Анджелис и други градове, които бяха отменени зара-
ди кризата в Япония.

Пращат консули 
от Вашингтон  
в Чикаго

Посолството във Вашингтон ще изпрати 
консули, които да обслужват българите 
в Чикаго, съобщи за BG VOICE посла-
никът ни в САЩ елена Поптодорова. 

Причината е, че в края на месеца сегашния консул 
тук Лила Георгиева ще излезе в тримесечен отпуск 
по майчинство.

В момента тя е и временно управляващ мисията 
ни във Ветровития град, тъй като мандатът на ге-
нералния консул Валентин Дончев беше прекра-
тен в края на март след скандала с досиетата на 
ДС. Все още няма яснота кога ще бъде назначен 
нов генерален консул, след като конкурсът все 
още продължава, а интервютата с кандидатите за 
поста бяха отложени заради кризата в Япония. 

Лила Георгиева беше назначена за консул в 
Чикаго през юли 2009 година.
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24-годишната 
българка Галина 
Чанова Чанева 
се самоуби със 
скок от 19-ия 
етаж в мексикан-

ския курорт Канкун, съобщи местната 
преса.

Трагедията станала рано сутринта в 
събота, 2 април, в жилищния комплекс 
„емералд резиденшъл тауърс енд 
СПА”. Мястото бе наречено хотелът на 
смъртта в специален репортаж на в. 
„Респуеста”.

Галина била на купон в луксозната 
сграда, където живеела, но в друг апар-
тамент. Около 4 часа сутринта на 2 ап-
рил тя била доста пияна след умишлено 

погълнато обилно количество алкохол 
за доста кратко време, твърдят трима 
нейни познати, също българи.

Приятелите на Галина я пренесли 
в жилището, където живеели заедно 
с нея. Внезапно нашенката скочила и 
опитала да си пререже вените около 
китката на лявата ръка с нож в банята. 
Другите трима българи успели да я 
успокоят, но за кратко. Броени минути 
по-късно обаче Галина се затичала към 
балкона, откъдето скочила и загинала 
на място.

Тя паднала на спортната площадка в 
градината на комплекса. Изпотрошено 
било почти цялото й тяло, включително 
черепът. Мозъкът й изтекъл на земята.

„емералд резиденшъл тауърс енд 

Българка скача от 
19-ия етаж в Канкун

СПА” е един от най-луксозните кондоми-
ниуми в карибския курорт. един апар-
тамент в него струва до 1,5 млн. долара, 
твърди в. „Респуеста”. Част от жилищата 
там се използват на принципа „тайм 
шеър”, т.е. определени хора имат право 
да ги използват само в даден период от 
годината - обикновено две седмици.

Любопитното е, че в този комплекс 
жилища притежават редица известни 
мексиканци. Още по-куриозен е фактът, 
че самоубилата се Галина Чанева 
ползвала едно и също жилище с добре 
известния Хорхе емилио Гонсалес 
Мартинес, лидер на Мексиканската 
зелена екологична партия, наричан още 
Зеленото дете.

Апартаменти в комплекса имат фар-
мацевтичният магнат и бивш кандидат-
президент на Мексико Виктор Гонсалес 
Торес, както и Хорхе Вергара - прези-
дент на популярния футболен клуб 
„Чивас” (Гуадалахара).

В „емералд резиденшъл тауърс енд 
СПА” не се вземат никакви мерки за си-

гурност, отбелязва „Респуеста” и прави 
връзка между това явление и самоубий-
ството на Галина Чанева. Именно затова 
вестникът нарича комплекса хотел на 
смъртта.

В луксозната сграда често били вди-
гани луди веселби, пише друг вестник 
- „Диарио де Юкатан”. Точно на такъв 
купон преди смъртта си била и българ-
ката. Съседи твърдят пред изданието, 
че били страшно недоволни от шума, 
който се вдигнал на фаталното за съна-
родничката ни парти.

Трупът на Галина е откаран в мест-
ното отделение по съдебна медицина. 
Предстои да се извърши аутопсия и 
официално да бъде потвърдена причи-
ната за нейната смърт. Според първо-
начални сведения по тялото й нямало 
видими следи от насилие.

Засега никой не посочва причините 
за самоубийството. Според запознати 
наскоро изтекъл срокът на разреши-
телното за пребиваване на Чанева в 
Мексико.

Вестник  „Респуеста” публикува на първата си страница 
графична снимка от размазаното тяло на Галина Чанева
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Българите повече от 7 милиона,  
400 хиляди емигрирали след 1992

Малко над 400 хиляди българи са напуснали страната между 
1992 и 2011 г. според експресните данни на Националния ста-
тистически институт (НСИ) от националното преброяване през 
февруари тази година. Точното число е 410 472. За емигранти 
се смятат лицата, които не са в България за повече от една 
година към датата на преброяването.

7 351 234 са българите в момента според експресните резултати на НСИ.  Населе-
нието на България за последните 10 години е намаляло с 581 750 души, средного-
дишният темп на намаление е 0,7%.

Според доклада, изготвен от НСИ, 

населението не само намалява,  
но и застарява

1 172 208 (16%) са децата от 0- до 17-годишна възраст, 4 789 967 са преброените 
от 18- до 64-годишна възраст, а 1 389 059 са българите над 65-годишна възраст спо-
ред сегашното преброяване. През 2001 г. лицата под 18-годишна възраст са били 
19,4%. Делът на населението над 65 години пък се е увеличил от 16,8% през 2001 г. 
на 18.9% през 2011 г.

17-ото поред преброяване на населението в демографската история на Бълга-
рия бе проведено през февруари. 

Според резултатите 72,9% живеят в градовете, 27,1 - в селата. Средно в едно 
домакинство живеят 2,6 души. Броят на преброените жилища е 3 898 688 и в едно 
жилище съответно живеят средно 1,9 души. 

Съотношението мъже - жени не се е променило съществено от последното пре-
брояване - сега на 1000 мъже се падат 1053 жени. 

София е областта с най-голямо население - 1 359 520 души, а в област Пловдив 
живеят 671 918 души. Това са двете области в страната с население над 500 000 
души и в тях живеят 27.63% от цялото население на страната. С най-малко населе-
ние пък е област Видин - 99 016 души, или 1.35% от населението.

В пет области на страната се отчита прираст на населението в резултат от 
вътрешната миграция, показват още резултатите. В София увеличението е със 118 
965 души, в Пловдив - 15 824 души, Варна - с 13 461 души, Бургас - с 8566 души, и 
Велико Търново - с 1631 души. 

Във всички останали области броят на изселилите се лица е по-висок от този на 
заселилите се. 

Окончателните данни от националното преброяване ще станат ясни през юли.

7, 351, 234
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Подменените 
паспорти ще 
идват по-бързо от 
България
Симеон Дянков с още обещания по време на второто си посещение в САЩ 
само за месец. Пак пропусна Чикаго

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

За втори път в рамките на месец вицепре-
миерът, който отговаря и за българите в 
чужбина, Симеон Дянков е на посещение 
в САЩ. В началото на март той посети 5 
града на източното крайбрежие. 

Според първоначалния график на Дян-
ков този път той трябваше да се срещне с българите в 
Чикаго на 3 април, неделя, но в последния момент от-
мени визитата. Така останаха само срещите му с ими-
грантите в Сан Диего и Лос Анджелис. Пред BG VOICE 
вицепремиерът заяви, че не е забравил общността в 
Чикаго, която е най-голямата в САЩ, и българите там 
да го очакват през юли, когато е планирано посеще-
ние и в Канада - Торонто и Монреал.

В Сан Диего вицепремиерът на България Симеон 
Дянков обеща, че ще освободи повече пари за про-
грамата, с която се подпомагат българските училища 
в чужбина, след последното намаляване на бюджета й 
от 5 млн. лв. на 2 млн. лв.

Това е първият български държавник, който посе-
щава сънародниците ни в Сан Диего, които наброяват 
по различни данни от 2000 до 5000 души. На срещата 
той успокои българската общност, че програмата е 
важна за българското правителство и тя ще продъл-
жи да бъде спонсорирана. Дянков окачестви „Роден 
език” като един от най-добрите емигрантски проекти 
в света и затова общността ни в САЩ трябва да очаква 
по-голям бюджет още лятото на тази година.

Паспорти
Сънародниците ни в Сан Диего изказаха възмуще-

нието си от това, че вече не се организират консулски 
дни и затова по всички въпроси трябва да ходят до 
Лос Анджелис. Те се оплакаха и че трябва да плащат 
допълнителни разходи при ваденето на българските 
си документите за самоличност, защото от консул-
ството не им ги изпращат по пощата. 

По отношение на консулските дни временно изпъл-
няващият длъжността консул в Лос Анджелис Юлия 
Церова обясни, че вече е трудно да се направят таки-
ва дни заради изискването за биометричните данни в 
BG паспортите от миналата година. Само консулските 
отдели имат техниката, която може да обработва тези 
данни. От консулството обаче уточниха, че мислят по 
въпроса. По втория проблем госпожа Церова също 
обеща, че в най-скоро време ще е възможно доку-
ментите за самоличност да се получават по пощата не 
само в Калифорния, но и в останалата част на САЩ. 
Такава практика вече има в консулството ни във 
Вашингтон. В допълнение министър Дянков уточни, 

че вече има споразумение с МВР документите, които 
се поръчват оттук, да се изпращат от България и по 
комерсиалната поща и куриери, а не само с диплома-
тическата поща. Това би трябвало да намали времето, 
за което един паспорт е готов. Вицепремиерът уточни, 
че засега на преден план стои отварянето на кон-
сулство във Флорида, тъй като българите там трябва 
дори да ходят в друг щат, за да си свършат работата. 
От пресцентъра на външното ни министерство обаче 
казаха, че за първи път чуват за тази идея. Те биха раз-
крили консулство във Флорида, но министър Дянков 
трябва да каже откъде ще дойдат парите за неговата 
издръжка.

Гласуване и визи
Темата за гласуването не подмина дискусията. 

Министърът заяви за BG VOICE, че усилено се работи 
за избори онлайн. За предстоящите президентски 
избори Дянков заяви, че ще има 5 места по света, в 
които ще бъде въведено гласуване по интернет. Кои 
ще са тестовите локации ще стане ясно след преци-
зен избор през май. Вицепремиерът обаче увери, че 
правителството ще работи усилено за въвеждането на 
електронното гласуване.

По отношение на визовия режим за САЩ Дянков 
смята, че падането му ще стане възможно след присъ-
единяването на България към шенгенското простран-
ство, което се очаква да се случи в края на годината. 

Сред другите теми, засягащи емигрантите, бе вна-
сянето на оборудване за бизнес цели в България. Фи-
нансовият министър успокои, че върху такава техника 
няма мита, има мито единствено за собствени возила, 

които се внасят на територията на европейския съюз 
като цяло.

За България
Вицепремиерът не пропусна в хода на разговора 

да разясни и някои теми от живота в България. Първо 
той се похвали, че България има най-ниските данъци в 
европа и правителството е съумяло да не ги вдига на 
фона на икономическата криза на Стария континент. 
Министърът е поискал да се планира промяна в кон-
ституцията, която да гарантира промяната на данъч-
ните ставки да става само с 2/3 мнозинство за следва-
щите 20 години напред, или де юре увеличаването на 
данъците да става много трудно. На въпрос дали това 
няма да се отрази лошо, както се случи с Калифорния, 
финансовият министър обясни, че кризата в Кали-
форния се дължи предимно на стотиците социални 
програми, които се захранват с щатски пари.

Министър Дянков успокои българите в САЩ, че 
с влизането ни в еврозоната не се очакват големи 
икономически сътресения. Той не се ангажира с кон-
кретна дата, но увери, че България върви по пътя на 
спазване на изискванията и изпълнение на показате-
лите. 

По отношение на еврофондовете той увери, че за 
инфраструктура и земеделие усвояването на евро-
пейските пари се подобрява с всеки изминал ден, като 
до края на годината се очаква оползотворяването 
на европарите за инфраструктура да достигне 50%. 
Министърът призна обаче, че все още изоставаме в 
областите конкурентоспособност и транспорт, но там 
също се работи усилено.

Българи от Сан Диего се снимат за спомен с финансовия министър Симеон Дянков

снимка: Фейсбук



За един 
милиард 
долара

Това е сумата, която се очаква Барак 
Обама да събере за (пре)избирателната 
си кампания. Той обяви в понеделник 
официално, че ще се кандидатира за вто-
ри президентски мандат през 2012 г., ко-
ето не бе особена изненада, като се има 
предвид липсата все още на сериозен 
противник от страна на републиканците.

експертите прогнозират рекордно 
скъпа президентска кампания в момент, 
когато САЩ са го закъсали с бюджетните 
пари на всички нива (а това, че в момен-
та водят три войни едновременно, опре-
делено не помага). Половината щати са 
във финансова криза, като в трите най-
големи – Калифорния, Тексас и Ню Йорк 
– тя се вихри в апокалиптични размери. 
Преди края на май САЩ ще достигнат 
легално определения от Конгреса таван 
на бюджетният си дефицит (14,3 трили-
она долара). А далеч по-рано – може би 
още към края на тази седмица – много 
федерални служби могат да бъдат затво-
рени поради липсата на междупартийно 
разбирателство относно разходните 
пера за тази година. Подобен преце-
дент се случи през 1995 г., но тогава Бил 
Клинтън успя да обърне поражението в 
победа, като нанесе тежки политически 
удари на републиканците. Този епизод 
му гарантира лесно преизбиране през 
1996 г., но също така го сблъска с небез-
известната Моника Люински – среща, 
която торпилира едно иначе успешно 
президентство в самия му край. 

През следващите 18 месеца могат да 
се случат много неща, които да помогнат 
или да навредят на шансовете сегаш-
ният обитател на Белия дом да остане 
там за още 4 години. Дали Либия, дали 
Афганистан, дали икономиката или 
нещо друго – потенциал за проблеми 
има колкото искаш. Но поне в момента 
Обама изглежда устремен към победа 
като валяк по нанадолнище.

Той събра пари от рекордните 4 
милиона души за изборите през 2008 г., 
като общо през сметките на кампания-
та му преминаха зашеметяващите 750 
милиона долара. Около четвърт от тези 
донори дадоха по-малко от 200 долара 
всеки. Останалите три четвърти вне-
соха в кампанията по-големи суми, до 
максимално разрешените 2000 долара 
на човек. И това са само директните да-
рения, които не включват събраното от 
различни политически комитети (т.нар. 
political action committees). Те не могат 
да подпомагат директно кандидата, но 

могат да финансират реклами по свърза-
ни с него теми.

  Президентът има по-голям достъп 
до медиите от опонентите си поради 
естеството на позицията, която заема, и 
това прави задачата му донякъде по-лес-
на. Всяко пътуване с Air Force One, което 
е свързано с изборите, а не с държавни 
дела, се заплаща от кампанията му, раз-
бира се. Тези неща са очевидни и се сле-
дят строго от медиите и от Федералната 
изборна комисия, но може ли някой да 
каже, че президентът не си прави само-
реклама всеки път когато свика медиите 
в Розовата градина пред резиденцията 
си или се ръкува с чужди лидери?

Къде ще отидат парите на Обама? 
Първата реклама от кампанията, 
наречена „Започва се с нас“ (It Begins 
with Us), можете да видите на YouTube 
или на BarackObama.com. Тя ще ви даде 
добра представа кои са основните групи 
избиратели, за които ще се бори пре-
зидентът. Той има нужда от подкрепата 
на достатъчен процент възрастни бели 
мъже и бели жени от средната класа, 
както и на много убедителна победа 
сред избирателите под 30-годишна 
възраст и сред малцинствата. Това са 
сметки, които организаторите на кампа-
нията му си правят в момента, особено 
когато доста от гласувалите за Обама с 
ентусиазъм през 2008 г. се чувстват из-
лъгани от президента. Например доста 
са недоволните от споразумението му с 
републиканците да не вдигне данъците 
на богатите миналия декември или да не 
пипа затвора в Гуантанамо.

Обама ще трябва да се справи и с 
много непредвидени усложнения. Засега 
най-явен опонент му е Доналд Тръмп, 
който, дори и да не се кандидатира 
още директно за Белия дом, вече води 
лагера на онези, които не вярват, че 
президентът е роден като американски 
гражданин.

Кампаниите винаги са интересни в 
САЩ, където тяхното провеждане е урок 
по манипулация от най-висша класа. 
Не е ли иронично тогава, че всичките 
тези безпрецедентни усилия и средства 
ще отидат за купуването на един вече 
употребяван президент?

Авторът е колумнист на „24 часа”, къде-
то подържа седмична рубрика „Пръски от-
въд океана”. Рубриката му сега се публикува 
паралелно и в  BG VOICE, приема читател-
ски мнения на ckaradjo@csulb.edu

Христофор Караджов
Лос Анджелис

НАБЛЮДАТеЛ
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Актьори от три поколения 
изпратиха Георги Русев в 
последния му земен път. 
В столичния храм „Св. 
Седмочисленици” във 
вторник дойдоха Татяна 

Лолова, Стефан Данаилов, Илка Зафирова, 
Павел Попандов, Георги Мамалев. Вален-
тин Ганев, Ивайло Христов, Чочо Попйор-
данов, Иван Ласкин, Валери Йорданов, 
Мариан Бачев, Краси Ранков и Стефка 
Янорова. Доведоха ги срещите им с голе-
мия актьор из българските театрални сце-
ни и кино, но вчера всички си спомниха и 
за човека Русев. Разказваха за добротата 
му, за прекрасното му чувство за хумор, 
за отзивчивостта му към младите. И за 
това, че беше цар да направи от малката, 
второстепенна роля голям образ. 
„Той ще живее с мен, докато ме има. С 
всички смешни, тъжни неща, които сме 
преживели”, каза Татяна Лолова. Двамата 
играят заедно от 1999 г. в пиесата „Нищо 
не помня” в Театър 199. „Колегата Вальо 
Стойчев казваше, че той ни е събрал. 
Как успя, като ние сме несъвместими. 
Имахме една смешка тогава. Като питаха 
Гочето, както го наричахме, какво играе в 
момента, той казваше: „Нищо не помня”, а 
колегите му отвръщаха: „То едно ли е да го 
запомните.” Наричаха ни звезди тогава, а 
ние бяхме слънца. Радвам се, че по-
следната ни среща беше много приятна. 
„Офисът” му беше в едно заведение близо 
до тях. Покани ме там и прекарахме един 
вълшебен час. Много очарователен и 
достоен човек. Винаги сериозен и с една 
малка, лека хитра усмивчица в края на 

устните и очите”, спомни с Лолова. 
Негова стара партньорка в театъра е 
Илка Зафирова, с която 15 години радват 
публиката в Малък градски театър „Зад 
канала”. „Необикновен актьор, изключи-
телен професионалист и много нестан-
дартен човек. Българската театрална 
природа обеднява”, каза тя. 
Стефан Данаилов си спомни за Русев от 
двете им срещи в „Дами канят” и спекта-
къла „Ревизор” в Сатирата. „Неговата ор-
ганика респектираше публиката и мене. 
С темперамент на сцената, интересуваше 
се и от обществения живот. Заради него 
Пернишкият театър беше много интере-

сен. Връзката му с Георги Мишев е много 
уникална, защото повечето от чешитите, 
които той изигра, са плод на невероят-
ната им взаимовръзка. И най-големия 
злодей да играе, в него имаше нещо 
симпатично”, каза бившият министър на 
културата. 
„Той съумяваше, работейки в един особен 
период, да отрази българската душев-
ност по най-верен и прецизен начин, с 
всичките й криволици, с особеностите на 
живота. В неговите герои виждахме ис-
тинския ни ден, неподправен, нецензури-
ран. Внасяше автентичност във филмите 
си. Винаги съм му бил изключителен 

почитател. Предизвикваше усмивка у по-
коления българи там, където се плачеше”, 
каза зам.-министърът на културата Тодор 
Чобанов. 
Режисьорите Иван Андонов, Георги 
Стоянов, писателят Георги Мишев също 
казаха последно сбогом на приятеля си. 
„Ще го запомня с изумително тънкото му 
чувство за хумор, рядкост днес. Може би 
заради това не се съгласяваше да участва 
навсякъде. Имаше вкус и мярка. Дори 
отрицателните герои при него не бяха 
щампа”, допълни образа кинокритикът 
Атанас Свиленов. 
„Любимата му реплика беше „Когато 
говориш с мен, ще мълчиш”. Така и сега 
по-добре да мълчим. Когато се пропука 
социалистическият реализъм, дойде 
истината на Георги Русев. Той олицетво-
ряваше неореализма срещу фалша”, каза 
приятелят Георги Мишев. 
„Имахме спорадични срещи с него. 
Сърцат и голям човек, с топло отношение 
се отнесе към моята работа. Вдъхнови ме 
за първата ми персонификация в „Шоуто 
на Слави”, нещо като негова имитация”, 
разказа Мариян Бачев. С него беше и 
Иво Сиромахов. Чочо Попйорданов бе 
дошъл с баща си Иван. „Имаше невероят-
но чувство за хумор, няма човек, който 
да му устои. България загуби много”, каза 
звездата от „Хъшове”. 
Новообновената зала в Пернишкия 
театър, където Русев бе дълги години 
директор, ще бъде кръстена на негово 
име. Това обеща кметът на Перник Росица 
Янакиева, която бе дошла с целия екип на 
театъра.

Не беше звезда, 
а слънце
Кинаджии от три поколения и десетки 
граждани изпратиха Георги Русев

еЛица иваНова
В. „Стандарт”

сн.: в. „Труд”

Храмът “Св. Седмочисленици” се оказа тесен за дошлите да се сбогуват с актьора Георги Русев във вторник 
по обяд
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Кой да е собственик на сградата на „Св. Иван Рилски” е в центъра на църковните скандали

„Църква” ООД

Апетити за сгради, пари и власт стоят зад битките в църковните 
среди в Чикаго

ЯсеН дараКов
yasen@bg-voice.com

Ако не направим нищо, българите ще 
загубим църквата „Св. Иван Рилски” 
(бел. авт. - в Чикаго). Тези думи идват и 
от двете враждуващи страни по казуса 
с един от най-красивите наши христи-
янски храмове в САЩ. В средата на май 

се очаква вероятната развръзка на шестгодишната 
съдебна битка между двата лагера. Битка за това кой 
да контролира църквата „Св. Иван Рилски”, чия да бъде 
сградата и как да се казва свещеникът там. В серия от 
срещи и интервюта екипът на BG VOICE се постара да 
разбере повече за това кой кой е в бизнеса с църквите 
ни в Чикаго и Америка.

Низвергнатият поп
Отец Валентин Ноцков е от онези герои, за които не 

си сигурен какво да мислиш от пръв поглед. Говори 
убедително, миряните познават отличните му служби, 
но скандалите и противоречивата му слава го съ-
пътстват от десетилетия. „Той е един от най-добрите 
свещеници, с опит. Знае какво и как да каже”, споделя 
за него митрополит Йосиф – главата на Българската 
православна църква (БПЦ) за САЩ , Канада и Австра-
лия. Двамата са били съученици в Семинарията. „Води-
ли сме битки рамо до рамо”,  казва митрополит Йосиф. 

ТЕМА НА БРОЯ

Но добавя, че БПЦ е разпопила Валентин Ноцков и той 
няма правото да отслужва литургии, да кръщава или 
бракосъчетава. Документи за това от Светия синод на 
БПЦ ни показва бившият председател на църковното 
настоятелство на „Св. Иван Рилски” Георги Иванов 
(да не се бърка с другия Г. Иванов, който е основен 
дарител на храма и една от страните по съдебното 
дело). Според писмото, което той ни показа, БПЦ е низ-
вергнала (т.е. разпопила) Валентин Ноцков през 2008 
г. Свещеникът обаче контрира, че той е каноничен 
свещеник към българския диоцез на Orthodox Church 
in America (OCA). Според него през 1996 г. той решава 
да се пенсионира и да дойде в САЩ. По това време Но-
цков има неизползван 3-годишен отпуск. Свещеникът 
твърди, че тогавашният митрополит на Благоевградска 
област (където служи Ноцков) Натанаил дава писмо, с 
което разрешава тази отпуска, и със същото писмо му 
разрешава да служи с всички канонични американски 
владици и архиереи. Три години по-късно, през 1999, 
Валентин Ноцков се пенсионира в България.

Съществуването на това писмо е ключов момент 
за спора между двете страни. Отец Валентин обеща, 
че тази седмица ще покаже документа пред екип на 
BG VOICE, но засега само устно гарантира пред нас за 
неговото съществуване и съдържанието на текста. Без 
такова писмо, което в църквата наричат отпустително, 
нито един свещеник не може да служи в друг диоцез 
на ортодоксалната църква.

Противниците на Ноцков твърдят, че той няма тако-
ва писмо и разпопването от БПЦ е напълно валидно. 
Той обаче твърди, че има и напълно законно е станал 
свещеник към Orthodox Church in America (OCA) в края 
на 90-те години. Според отец Валентин покойният вече 
глава на българския диоцез в ОСА митрополит Кирил 
го е ръкоположил за свещеник под негово духовно 
лидерство. Владиката го обявил и за негов заместник, 
когато той отсъства. Това станало през 2006 г.

Според Георги Иванов (бившият председател на 
настоятелството, не бизнесменът) има документи, 
публикувани от ОСА, в които се казва, че г-н Ноцков 
не принадлежи към техния клир. Той бил взет назаем 
(в оригинала е записано on loan). В издавания от ОСА 
бюлетин г-н Ноцков е отбелязван като “none OCA 
cleargy”. „Казвам беше, тъй като името му вече липсва 
там. Ако отидете на сайта www.oca.org  и потърсите на 
Parish/Clergy Directories името на г-н Ноцков: няма го.  
един факт, върху който всички вие, а и ние трябва да 
се замислим!”, обяснява Георги Иванова. Той не отрича 
съществуването на писмото от 2006 г. на покойния 
владика Кирил, но според него дата върху документа 
няма. „Истината е какво казват от ОСА началниците на 
дядо Кирил, а те казват, че г-н Ноцков не е канониче-
ски свещеник. Така че казаното от дядо Кирил следва 
да се игнорира”, твърди Иванов.

ocA срещу БПЦ
„Храмът „Св. Иван Рилски” е построен от нас, а не от 

българската църква”, заяви за  BG VOICE архиепископ 
Дон Фройд, който отговаря за българския диоцез в 
Orthodox Church in America (OCA). В интервю за тази 
статия той каза, че казусът със свещеник Валентин 
Ноцков е много сложен и ОСА ще го разреши вътре 
в самата църква. Но добави, че заради упорството на 
митрополит Йосиф е „невъзможно” да се работи с БПЦ. 
„Отец Ноцков никога не е бил отписан по реда от БПЦ, 
но те отказват да го направят въпреки нашите молби. 
Ние сме молили за това многократно”, каза Дон Фройд. 
Той обясни, че заради сложния статут на отец Ноцков 
българинът може да води сутрешна молитва и други 
подобни служби, но свещеническите му правомощия 
са доста ограничени. ”Ще се опитаме да разрешим 
проблема с разговори с БПЦ, но засега срещаме тяхно-
то мълчание.”

(продължава на стр. 12)
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Чий е този храм?
Когато започнеш да се ровиш в 

църковните спорове, няма как да не 
останеш с впечатлението, че всичко е 
за това кой да е собственик на сградата 
на „Св. Иван Рилски” и кой да контро-
лира бизнеса с вярата на хората. Този 
храм прави около 120 хиляди долара 
годишен оборот според отец Валентин. 
Според миряните обаче става въпрос за 
много повече пари.

Когато решили да създадат „Св. Иван 
Рилски” през 1996 г., те избрали  да 
поканят покойния митрополит Ки-
рил  - глава на българския диоцез към 
Orthodox Church in America (OCA), да 
освети църквата. Така де 
факто от ден първи 
този 
храм 
не е 
под 
юрис-
дикци-
ята на 
БПЦ, а 
на ОСА. 
Думите на 
Ноцков се 
потвърж-
дават и от 
публикация в 
news-bg.com, 
която ни беше 
предоставена от 
другата страна в 
спора.

„За мен този 
храм не е българ-
ски”, казва митро-
полит Йосиф, който 
отговаря за БПЦ в 

САЩ, Канада и Австралия „един храм 
е български, когато и свещеникът, и 
владиката там са част от българската 
православна църква-майка.”

Защо има две BG църкви в САЩ?
През 40-те години на миналия век 

един свещеник бяга от България и 
комунистическия режим. Това е покой-
ният вече владика Кирил. Когато идва 
в Америка, той става митрополит на 
българския диоцез в САЩ към ОСА. В 
приетия през 1969 г. устав той и част 
от български свещеници в Америка 
решават, че не искат да имат нищо 
общо с БПЦ, тъй като тя се управлява от 

хора на комунистическия ре-
жим и Държавна сигурност. 
Така започват да изграждат 
български храмове в САЩ 
и Канада. Сега в сайта на 
ОСА са изброени 19 църк-
ви, които принадлежат 
към нашия диоцез (те не 
са към БПЦ). „Св. Иван 
Рилски” е една от тези 
църкви. Другият бъл-
гарски храм в Чикаго 
– „Света София”, пък 
е към БПЦ. Според 
същия устав обаче, 
когато комунизмът 
падне, този дио-
цез и храмовете в 
него ще се влеят 
обратно в реди-
ците на БПЦ.

След про-
мените през 

Бизнесмени в расо
Миналия уикенд репортери на „Нова тв” направиха свое 
разследване за бизнеса с вярата в българските църкви и 
манастири.
Единствено расото и златният кръст издават, че игуменът 
на третия по големина манастир в България – Бачков-
ската света обител, е духовник, а не богат бизнесмен. 
Екипът на „Нова тв” срещна отец Борис не в Божия храм, 
а в чисто нова лимузина „Мерцедес” S-класа за над 100 
хиляди лева. Репортерите на „Нова тв” прави обиколка 
на храмове в България и провериха какво работят све-
щениците ни, на какво ни учат и дали самите те спазват 
Божиите закони, които проповядват. Оказа се, че вместо 
свещеници те срещнаха бизнесмени в расо.
В едно от интервюто игуменът на Бачковския манастир 
отец Борис изблъсква екипа на телевизията, наричайки 
ги „мръсници”. Той не дава обяснение откъде са парите 
за скъпата му кола. Самият манастир пък е превърнат в 
бизнес, а частна охрана не разрешила на екипа да снима 
ресторантската част.
Други свещеници пък имат погребален бизнес, въпреки 
че уставът на БПЦ им забранява да участват в частни 
фирми. Въпреки телефонните записи и фактурите за 
услугите духовниците отричат пред камерите да участ-
ват във фирмите и така нарушават една от 10-не Божи 
заповеди – „Не лъжи”. Видеото „Бизнесмени в расо” може 
да намерите в youtube и на сайта на „Нова тв”.

Митрополит Йосиф се изповяда  
за връзките си с ДС
През юли 2008 г. митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф пуб-
ликува в сайта „Православие.БГ” безпрецедентна изповед за отношени-
ята си с тайните служби на комунистическия режим преди 1989 г. 
В обръщението си, озаглавено „Прощавай, български народе!”, влади-
ката иска прошка за всичко, което неволно е причинил на църквата и 
народа при контактите си с агентите на Държавна сигурност, които са 
оказвали натиск върху него още от постъпването му в Духовната семи-
нария през 1956 г. 
„Навеждам сега глава пред българския народ и го моля да приеме моята 
изповед и да ми прости”, пише дядо Йосиф. 
Това е първото и единствено подобно публично покаяние от висш слу-
жител на Българската православна църква.

1989 г. в БПЦ започва разколът, който 
разцепва църквата на две. „Заради 
мътилката в БПЦ, казва отец Валентин, 
не искаме да имаме нищо общо с тях 
и сме избрали да бъдем към ОСА. Кой 
може да гарантира, че бивши комуни-
сти и хора от ДС все още не управляват 
БПЦ?” С този мотив Валентин Ноцков 
защитава избора „Св. Иван Рилски” да 
е част от ОСА, а не от БПЦ. „Искаме 
да съхраним вярата си, да съхраним 
църквата си от тази мътилка”, казва той. 
Архиепископ Дон Фройд от ОСА също 
обяснява произхода на българските 
църковни скандали с комунистическото 
ни минало.

Битката за една 
сграда

Според противниците на Ноцков това 
е политика на ОСА, с която те се опитват 
да асимилират църквите на различни 
етноси и да придобият собственост 
върху сградите на храмовете им. ”Ло-
гично за мен е, че ОСА искат да сложат 
ръка на храма и затова не признават 
разпопването на Валентин Ноцков (бел.
ред. - по канон всички ортодоксални 
църкви трябва да уважават решенията 
помежду си)”, коментира и главата на 
БПЦ в САЩ, Канада и Австралия митро-
полит Йосиф. Според противниците на 
Ноцков в даден момент ОСА ще назна-
чат говорещ английски свещеник там, 
което ще отблъсне българите от „Св. 
Иван Рилски”. Впоследствие чужденците 
ще станат повече от българите, ще се 
наместят и в ръководството на храма 
и така той ще бъде загубен за нашата 
общност. „Така ще загубим този храм за 
българите, а те са давали пари той да 
бъде построен”, казва Георги Иванов, 
който от години събира информация 
за скандала там и е от противниците на 

свещеника.
Защитниците на Ноцков обаче 

контрират, че това няма как да стане, 
защото хората в квартала, където е „Св. 
Иван Рилски”, са католици и няма от 
къде да се появят ортодоксални хрис-
тияни, които да посещават и подкрепят 
църквата, ако не са българите. Подобен 
сценарий, но с различен край разказва 
отец Валентин.

Според него в БПЦ има неофициално 
решение да не изпращат наш свещеник 
в този храм. Тяхната цел, смята той, е 
да сложат ръка върху църквата и да 
го изгонят. Тогава ще дойде говорещ  
английски свещеник, българите ще 
загубят храма и тогава БПЦ ще го прода-
де, както са направили преди  няколко 
години с нашата църква във Вашингтон. 

Явно сградата на храма е апетитна 
хапка и страните са готови на всичко, 
за да я получат. Застраховката на „Св. 
Иван Рилски”, от която може да добием 
представа за стойността на сградата, е 
1,8 милиона долара.

Светски съд за 
църковните дела
Когато хората, основали „Св. Иван Рил-

ски”, не могли да се разберат помежду 
си, те се разцепват на два лагера. едните 
се обединяват около бизнесмена Георги 
Иванов, който е един от най-щедрите 
дарители. В салона на неговата детска 
градина са първите служби на „Св.Иван 
Рилски”. Той дава и най-много пари, как-
то и гарантира с личното си имущество 
за ипотеката на храма през 90-те годи-
ни. Хората около Георги Иванов твърдят, 
че отец Валентин неправомерно ги е 
изключил от църковното настоятелство, 
и сега искат от гражданския съд ги да 
възстанови обратно. Те искат и възста-
новяване на членството на повече от 

Писмото от Светия синод на БПЦ, с 
което наказват отец Валентин и отнемат 

свещеническите му права
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Георги Иванов срещу  
Валентин Ноцков
Една идея събира тези двама мъже някъде в средата на 
90-те години на миналия век. Няколко години по-късно 
стават врагове. 
Това са отец Валентин Ноцков и бизнесменът Георги 
Иванов. „Ако ме нямаше мен, тази църква нямаше да 
я има”, казва Г. Иванов. „Заедно сме яли, бил ми е като 
брат. Заставал съм срещу собствения си зет заради 
него”, казва Ноцков. 
Враждата на двамата прераства в съдебен спор и гово-
рят основно чрез адвокатите си. За първи път от много 
време насам те застанаха лице в лице пред екипа на BG 
voIce.
При поредния църковен скандал и съдебно дело през 
1995 г. отец Валентин не е допуснат да влезе в сградата 
на старата църква „Света София”. Тогава групата около 
него решава да създаде нов български храм, който да 
носи името на свети Иван Рилски Чудотворец. Първите 
литургии се правят през март 1996 г. в салона на дет-
ската градина на Георги Иванов. „В моя дом е основана 
тази църква”, казва той. Думите му потвърждава и отец 
Валентин. Георги Иванов вади и 13 000 долара за пър-
воначална вноска и гарантира с цялото си имущество 
за ипотеката на църквата. „Дори и тази пътека между 
редовете със седалки аз съм я купувал”, казва бизнес-
менът. Въпреки съдебния спор Георги Иванов продъл-
жава да идва всяка неделя на литургиите в „Св. Иван 
Рилски”. Чувства този храм като негов духовен дом. ”Но 
съм обиден, че той (бел. ред. - има предвид Валентин 
Ноцков) ни направи на крадци и лъжци. Най-долно ни 
оплю, обиди и изгони.” Свещеникът обаче контрира, 
че хората около бизнесмена са го подвели и използват 
парите му да плащат на адвокати в съдебната битка, с 
която искат да направят така, че сградата на църквата 
да премине към БПЦ. 
Докато Георги Иванов е спокоен и слуша, очите на 
Валентин Ноцков светят. Свещеникът се пали заради 
скандала. „Това на какъв човек ви прилича – на споко-
ен, уверен в себе си или на гузен”, пита Иванов. „Всички 
сме подвластни на законите на ерозията. За нас е важно 
следващото поколение – децата, които учат тук, които 
участват в църковните служби. Те идват след нас, те ще 
поемат този храм, на тях принадлежи бъдещето”, казва 
пък отец Валентин.
Бъдещето на храма засега ще бъде начертано от чи-
кагския съд. И двете страни призовават към търпение 
и спокойствие, докато излезе решението. Решение, за 
което всички се надяват, че ще бъде в тяхна полза.

40 енориаши, които били изключени 
заради това, че подписали петиция с 
искане за провеждане на годишното 
отчетно-изборно събрание през 2005 г. 
Събрание, което според тях отец Вален-
тин провалил, довеждайки полиция и 
запечатвайки вратата на църквата. Ищ-
ците искат още  да се насрочи и общо 
събрание под наблюдението на съда. 
След шест години изглежда много веро-
ятно делото да получи своето съдебно 

решение в средата на май.
Валентин Ноцков обаче казва, че 

документите на неговата страна са 
изрядни и освен съда в Чикаго неговите 
адвокати подготвят контрадело в съда в 
Страсбург. 

Развръзката предстои. Дали светският 
съд ще внесе спокойствие в църковните 
дела на българското Чикаго ще разбе-
рем скоро, а екипите на BG VOICE ще 
следят скандала отблизо.

Противниците на отец Валентин оспорват правото му да служи по каноните на църквата

Скандали тресат ОСА 
Историята на orthodox church in America 
датира още от 1794 г., когато Аляска е 
част от Русия. Десетилетия по-късно, по 
времето на комунизма, руските све-
щеници в САЩ се отцепват от съвет-
ската православна църква и формират 
Russian orthodox Greek catholic church in 
America (известна още като „Метрополия”), която през 1970 г. се преиме-
нува на ОСА. 
Организацията обаче се тресе от финансови скандали и обвинения за 
злоупотреби от 2005 до 2008 г., заради които преждевременно оставка 
подаде бившият глава на ОСА митрополит Хърмън. На негово място 
беше избран митрополит Джона.
В 32-страничен доклад за нарушенията става ясно, че поне 4,5 милиона 
долара от даренията за ОСА са били използвани за лични нужди, екстри 
и дори сексуални услуги на висшите духовници. Основен обвиняем за 
престъпленията е бившия касиер (английския термин е chancellor) на 
ОСА Робърт Кондратик (Fr. Robert S. Kondratick). В секция III, гл. 19 от 
доклада става ясно за властта, която той е имал над висшите духовници 
заради това, че е знаел твърде много за моралните падения, наркотич-
ните зависимости и сексуалните прегрешения на много от членовете 
на ОСА и дори на Светия синод на ОСА. В доклада може да прочетем, че 
„поне три източника са информирали специалната разследваща коми-
сия, че митрополит Теодосий и митрополит Херман са потвърдили, че 
Кондратик е имал материали със сексуален характер за двамата, с които 
е можел да ги изнудва. („At least three sources informed the SIc [Special 
Investigative committee] that both +MT [Metropolitan Theodosius] and +MH 
[Metropolitan Herman] affirmed that Kondratick had blackmailable material 
of a sexual nature about each of them.”)
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Разсеяни шофьори

Щат по щат: 
Къде, какво е забранено  
да правиш с мобилния си  
телефон, докато караш  
кола или камион

През 2009 г. 20% от всички катастрофи в Америка са били причинени от 
нещо, което е разсеяло шофьора. В тези инциденти са загинали 5474 
души, а други 448 хиляди са били ранени. Статистиката е на National 
Highway Traffic Safety Administration.  

Въпреки че данните са малко по-добри от предходната година, статистиката 
продължава да бъде стряскаща. ето защо почти всички щати предприемат някакви 
мерки срещу малките устройства, които най-много разсейват шофьорите – мобил-
ните телефони.

30 щата, окръг Колумбия (DC) и Гуан забраняват изцяло писането на съобщения, 
докато шофирате. Осем щата, окръг Колумбия и Вирджинските острови забраняват 
използването на мобилни телефони без хендсфри. На тази карта може да видите 
щат по щат какви са забраните.

Използването на мобилен 
телефон, докато шофира-
те, намалява времето ви за 
реакция по същия начин, 
както ако имате ниво на 
алкохол в кръвта 0,08% 
според изследване на уни-
верситета в Юта.

Червено – Забрана за всякакво 
използване на телефон (за разговори 
само с хендсфри)

Синьо – Забрана за писане на СМС 
Зелено – Забрана за distracted 

driving
Оранжево - Няма забрани или 

ограничения (но може да има за-
брани за определен вид шофьори, 
например за тези от 16 до 17 години 
в Алабама)

В Юта наказанието за писане на 
есемеси, докато карате, е до 3 
месеца затвор и $750 глоба. Ако 
това действие е причинило нара-
няване или смърт, престъпление-
то се счита за felony и носи глоба 
от $10 000 и до 15 години затвор.

Засега няма нито един 
щат, който тотално да е 
забранил ползването на 
мобилни телефони дори и 
с хендсфри.

Закон в Аляска предвижда затвор до 20 
години и престъпление тип felony за фа-
тална катастрофа, при която компютърен, 
видео- или телевизионен екран е включен и 
в полезрението на шофьора. GPS системите 
са изключени.

Някои щати като Мейн, Ню 
Хемпшир и Юта включват 
ползването на GSM при 
шофиране в по-общи зако-
ни за “distracted driving”. Те 
ги разглеждат като фактор 
при различни инциденти.

Караш камион и  
пишеш SMS?  
Глоба до 3 бона
Ако сте шофьор на камион и пишете 
SMS, това може да е най-скъпото 
ви съобщение в живота. От януари 
2009 г. федералните власти забра-
ниха на шофьорите на камиони 
и автобуси да пишат текстови 
съобщения, докато са зад волана. 
Глобата е до 2750 долара за шофьор 
и до 11 хиляди долара за транс-
портна фирма. 
От комисията за сигурността към 
министерството на транспорта 
(The Federal Motor carrier Safety 
Administration) считат писането на 
есемеси за сериозно нарушение 
върху cDL книжката на всеки шо-
фьор. То носи още 10 точки в т.нар. 
severity weight rating и се счита за 
нарушение от страна на шофьора 
според cSA 2010.
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Шофьорите на камиони си искат 
мобилните телефони
BG шофьорите се възпротивиха на идеята да нямат право да  
докосват GSM-а

Любимите конферентни разговори меж-
ду 15-20 шофьори на камиони може да 
спрат, ако властите приемат предложе-
нието на Американския департамент 
по транспорта да забрани докосването 
на мобилни телефони по време на път. 

Българските шофьори често се събират на конферент-
на връзка по телефона и си говорят с часове, за да 
минава по-бързо времето.

Идеята на властите е да се забрани изобщо докосва-
нето на клетъчни телефони, което включва набиране 
и дори държане на апаратите. 

Целта на мярката е да се ограничи разсейването на 
шофьорите по американските пътища и предотвратя-
ването на инциденти. 

„Всеки път когато шофьорите на тежки коли свалят 
очи от пътя дори за секунди, поставят всички наоколо 
в опасност”, заяви министърът на транспорта Рей ла 
Худ, който уточни, че мярката със забраната на мобил-
ните телефони ще направи водачите по-внимателни 
и отговорни. Станко Тодоров от „Америфрейт” обаче 
смята, че по този начин ще се отнеме „оръжието” на 
водачите да не заспиват на пътя.

„Ще направим всичко възможно, за да подсигурим 
професионалните водачи да управляват возилата си 
безпроблемно”, заяви администраторът от Федерал-
ната администрация по безопасността по пътищата Ан 
Феро.

„Предложението за забраната само добавя още 
усложнения за професионалните шофьори в страната. 
Комуникациите са изключително важни за превоз-
ването на стоките из страната. Отбиването само за 
да се проведе разговор по телефона, отнема време 
и забавя доставките. Все пак това са професионални 
шофьори с професионални, а не аматьорски шофьор-
ски книжки”, заяви Тед Кретсингър - главен оператор в 
централата по транспорт.

Шофьорът Крум Крумов от Атланта заяви за BG 
VOICE, че смята, че пълната забрана е неуместна и 
трябва на водачите да се остави възможността да 
ползват Bluetooth или хендсфри. За Крум мобилни-
ят телефон е важен, защото това му е единствената 
връзка с офиса, а тя е важна за курса и времето на 
доставките му.

Американецът Гейбриъл Харис също смята, че на 
шофьорите трябва да бъде оставена връзката им по 
Bluetooth или хендсфри.

Служител на българската компания в САЩ „Америф-
рейт” заяви, че е против забраната, защото чрез мо-
билните телефони водачите се информират не само за 

мястото и часа на доставките, но и за задръствания и 
препятствия по пътя. 

Числа
Според предложението на шофьорите, които пося-

гат към телефона си, ще бъде отредена глоба от $2750, 
даже отнемане на свидетелството за управление на 
МПС при рецидив. Компаниите, които пък позволяват 
на водачите да ползват мобилни телефони в движе-
ние, ще бъдат глобявани до $11 000. 

По първоначални сметки 4 млн. шофьори в страната 
ще бъдат засегнати от новите мерки. От Американска-

та асоциация на тежкотоварните автомобили обявиха 
обаче, че поддържат промяната и повечето водачи на 
камиони не използват мобилни телефони по време 
на работа. Някои компании заявиха пък, че биха 
подкрепили забраната само ако се остави вратичка за 
ползването на Bluetooth или хендсфри. 

За да влезе обаче забраната в сила, тя трябва да 
бъде одобрена от щатските законодатели, които 
трябва да определят и правилата, според които ще се 
провеждат разговори с шофьорите на път.

В момента транспортният департамент събира мне-
нията на шофьори, компании и техните асоциации.

Крум Крумов казва, че телефонът е важна част от работата му, и смята, че властите са крайни в предложението си
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Гладът и несигурността са най-големите 
врагове на мира. Думите са на Джордж 
Маршал – същият, който измисля плана 
„Маршал” за възстановяването на следво-
енна европа и е един от инициаторите за 
създаването на НАТО.

В момента има втори глобален пик на 
цените на храните, надхвърлящ този от 
2007-2008 г., когато гладните по света 
станаха над 1 млрд. души (или една шеста 
от световното население), а на бунт се 
вдигнаха страни от египет до Бангладеш. 
Най-уязвими са бедните, които първи по-
чувстваха последиците от повишението 
и то беше един от факторите за скорош-
ните революции в арабския свят. Освен 
високи цените са и непредвидими, което 
означава, че засегнати са не само потре-
бителите, а и производителите, които не 
могат да планират своите инвестиции. 
Освен това предишният пик беше в едни 
по-охолни времена. А сега комбинация-
та от икономическа криза, скъп петрол 
и устремени нагоре цени на храните е 
предпоставка за истински шок и ужас за 
потребителите и компаниите.

Възможните последици са неприятни 
- бунтове, геополитическо напрежение, 
глобална инфлация и глад сред най-бе-
дното население. Хората от развиващите 
се страни харчат между 50 и 80% от 
доходите си за храна, а това прави пос-
къпването животозастрашаващо. Много 
от тях се препитават със земеделие, но не 
могат да се облагодетелстват от високите 
цени, тъй като са прекалено бедни – имат 
ограничен достъп до обработваема земя 
и вода, до кредити и до пътища. А най-
неприятното е, че скъпите храни не са 
временно явление, а трайна тенденция.

Високо, високо
През 2010 г. цените на земеделските 

стоки се вдигнаха драматично. Пше-
ницата поскъпна с 91%, царевицата - с 
57%, захарта - със 77%, а хранителните 
мазнини – с 57%. Оризът, с който се 
прехранват много от бедните по света, 
остава сравнително стабилен. Организа-
цията за прехрана и земеделие на ООН 
(ФАО) алармира, че индексът на цените 
на хранителните стоки (който проследява 
зърното, олиото и хранителните мазнини, 
месото, млечните продукти и захарта) 
през февруари се е повишил за осми 

пореден месец, достигнал е нов рекорд 
и е на най-високото си ниво, откакто се 
води статистика.

По данни на ФАО търсенето на храна 
ще се повиши с около 70% за периода 
2006 – 2050 г. През следващите 40 години 
за фермерите ще бъде все по-трудно 
да произвеждат достатъчно за всички 
заради недостига на земя, вода и торове. 
А до 2050 г. населението ще нарасне от 
почти 7 млрд. до 9 млрд., или това са цели 
две допълнителни Индии. Освен това 
консумацията на по-скъпи храни сред 
по-богатото население и особено на месо 
ще се увеличи. Това означава, че до 2050 
г. търсенето на месо, млечни продукти и 
хранителни мазнини ще се увеличи с 29%.  

едновременно с това голяма част от 
произведената храна днес изобщо не 
стига чиниите ни, а дори и да влезе в тях, 
бива изхвърляна. Списание Economist 
констатира, че и в богатите, и в бедните 
страни 30-50% от всичката произведе-
на храна остават неизядени. В бедните 
държави повечето от нея се похабява 
във и около фермите. Плъхове, мишки, 
скакалци нападат реколтата на полето 
или в склада, а млякото и зеленчуците 
се развалят при транспортирането. 
Международният фонд за земеделско 
развитие изчислява, че подобни загуби 
могат да бъдат намалени наполовина. 
За разлика от бедните страни, в кои-
то проблемът е въпрос на пари, при 
богатите е поведение – проучвания в 
Америка и Великобритания показват, че 
една четвърт от храната в магазините и 
ресторантите отива директно в боклука, 
като на първо място са салатите, 50% от 
които се изхвърлят. една трета от хляба, 
една четвърт от плодовете и една пета от 
зеленчуците също остават неизядени.    

Ще има ли вечеря
Според Международния валутен 

фонд ни очаква дълъг период на високи 
цени на храните и „на света може да му 
се наложи да свикне” с тази тенденция. 
Поскъпналите храни и горива са  остър 
икономически, политически и социален 
риск за развиващите се страни, пише в. 
Financial Times. Не случайно Г-20 опреде-
ли „хранителната сигурност” за основен 
приоритет през 2011 г. Франция, която 
пое председателството на организацията, 

засега не предлага директно регулиране 
на цените, а лобира за по-силен контрол 
върху спекулантите, за рестрикции върху 
забраните за износ и за по-добро инфор-
миране за запасите от зърно на големите 
държави.

Икономистите на МВФ предупреж-
дават, че освен на временни фактори 
поскъпването се дължи на „структурни 
промени в глобалната икономика”. ерата 
на евтината храна свърши, обяви сп. 
Economist. Според изданието в бъдещи-
те десетилетия въпросът няма да бъде 
„какво ще има за вечеря”, а „ще има ли 
вечеря”. Някои по-черногледи прогнози 
вещаят, че за да са в крак с нарастването 
на населението, фермерите трябва да 
произведат повече жито и царевица 
през следващите 40 години, отколкото са 
отгледали през предишните 500 години.

Повишението на цените на храните 
е довело до обедняването на още 44 
млн. души, констатира президентът на 
Световната банка Робърт Зелик миналия 
месец. „Цените стигнаха до опасни нива. 
Акцентът е поставен върху най-уязвими-
те, които харчат над половината от при-
ходите си за храна.” Зелик също потвърди 
прогнозата, че поскъпването е проблем, 
който няма да отшуми скоро.

Защо се случва
Високите цени в момента са в резултат 

на множество фактори – промяната в хра-
ненето на потребителите в новоизгрява-
щите икономики, намалената продукция 
заради климатичните аномалии (напри-
мер суша в Русия през 2010 г., когато са 
унищожени 25% от житната реколта, или 
наводненията в Австралия през януари 
т. г., засегнали производството на жито и 
захар), скъпият петрол, производството 
на биогорива, износните рестрикции, фи-
нансовите спекулации, обезценяването 
на долара, ниските лихви и повишеното 
търсене (най-вече на месо).

„Цените на храните не са достигна-
ли пика си. Те ще стават по-високи в 
предстоящите месеци и години, защото 
не се взимат мерки”, казва пред „Капитал” 
Лестър Браун, президент на Earth Policy 
Institute и автор на World on the Edge: How 
to Prevent Environmental and Economic 
Collapse. „Според някои специалисти пос-

къпването се дължи на климатични фе-
номени като горещите вълни в Русия или 
наводнението в Пакистан. Те несъмнено 
допринасят, но ние се намираме в много 
по-сериозна ситуация на намаляване 
на доставките на храна за дълъг период 
от време и това не е заради изолирани 
събития, а е дългосрочно.”

По думите на Браун населението 
нараства, ние консумираме повече, а био-
горивата поглъщат все по-голяма част от 
храната ни. Само в САЩ миналата година 
от 400 млн.т зърнена реколта цели 124 
млн.т са отишли за производството на 
етанол. „Освен това заради климатичните 
промени температурите се покачват, 
което също се отразява на добива на 
хранителни стоки. Изключително важни 
са и намаляването на водните ресурси 
и ерозирането на почвата, което рязко 
снижава производителността на земята”, 
допълва Браун.

Печеливши от поскъпването са голе-
мите хранителни компании, търговците 
и супермаркетите, производителите на 
семена и торове, големите агрофирми 
и други. Засегнати от поскъпването са 
най-вече развиващите се страни, както и 
бедните жители на развитите държави. В 
по-богатите страни хората по принцип не 
са толкова чувствителни към поскъпва-
нето на основни продукти. Първо, защото 
харчат много по-малка част от доходите 
си за храна. Второ, в тези страни така 
или иначе стойността на земеделските 
суровини формира едва 20-25% от цената 
на храните (останалото е цената на труда). 
Този път обаче дори потребителите в пър-
вия свят страдат - те се чувстват по-бедни 
от обичайното, инфлацията изпреварва 
ръста на заплатите в редица държави, а 
безработицата е висока.

Все пак според Oxfam International все 
още не са достигнати мащабите на кри-
зата от 2007-2008 г. Има някои разлики 
– запасите от зърно са доста по високи в 
момента; повишението на цените все още 
не е глобално, тъй като в голяма част от 
Африка те са стабилни заради добрите 
реколти; за момента нивата на износните 
рестрикции не са достигнали до тези от-
преди 3-4 години.; засега зърното, което 
е храна на повечето бедни, е по-евтино 
от предишния пик. Но ключовата дума е 
„засега”. 

Повишени цени в менюто
Свиквайте - глобалното поскъпване на храните не е временно явление, а трайна тенденция

мариНа стаНева
В. „Капитал”
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Син на бивш BG зам.-министър 
изградил наркоимперия в Ню Йорк
Яни Тасев обвинен за трафик и продажба 
на марихуана

Син на бивш български зам.-министър бе обвинен, че е изградил 
империя за разпространение на марихуана в Ню Йорк, съобщава в. 
„Ню Йорк пост”.

Според федералните прокурори от Бруклин 28-годишният Яни 
Тасев, син на бившия заместник-министър на финансите и бивш 
дипломат Стамен Тасев, използвал своите бизнес умения, за да 

изгради незаконна мрежа за търговия с дрога.
Под негово ръководство през границата с Канада били прекарани над 1000 кг 

марихуана. За целта била използвана граничната зона в резервата „Сейнт Реджис”, 
обитаван от индианци от племето мохок.

Яни Тасев е специалист по икономика. Завършил е известния колеж „Бард” в Ню 
Йорк. Справка в интернет показва, че той е възпитаник на Националната финансо-
во-стопанска гимназия, випуск 2001 г.

Срещу Стамен Тасев, който е бил търговски представител на България в Ню 
Йорк, не са предявени обвинения. Според прокуратурата той не е участвал в неза-
конната мрежа.

Стамен Тасев е бил зам.-министър на финансите по времето на Милен Велчев 
от 2003 до 2005 г. Завършил е икономика в „Харвард“, преди години е завеждал 
икономическите връзки в българското консулство в Ню Йорк.

Гаспар Кастийо-младши, адвокат на Яни Тасев, твърди, че клиентът му е невинен 
и ще оспори обвиненията.

През 2004 г. Яни, който е по-малкият син на Стамен Тасев, се вживя в ролята на 
туристически гид, съобщават медиите у нас. Той разведе 43-ма млади футболисти 
от елитното училище Мидълсекс, щата Масачузетс, из българските курорти Несе-
бър и Слънчев бряг. Идеята за тази визита се родила през 2000 г., когато цялото 
семейство Тасеви било поканено на 100-годишнината на Мидълсекс. По-големият 
брат на Яни - Станой, е първият българин, завършил елитното школо.

Изненадата на воаяжа се оказала среща на младите американчета с тогавашния 
треньор на националния отбор по футбол на България Христо Стоичков. Младежи-
те не можели да повярват, че виждат на живо българската футболна мегазвезда.
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Убиха Елена Петрова в „Стъклен 
дом“! Започва третият сезон: 
„Изкушението”
Действието ще се развива 3 години напред, топмодел влиза в 
сериала

С драматични и изненадващи събития приклю-
чи вторият сезон на „Стъклен дом“. В послед-
ния епизод от „Време за истина: Развръзката“ 
героинята на Елена Петрова - Боряна Касабо-

ва, бе простреляна при трагичен инцидент. Епизодът от 
4 април може да гледате на запис от TRIO Television.

Сценаристите така и не дадоха ясен знак дали тя при-
ключва екранния си път в сагата, като в заключителните 
минути я показаха бездиханна в ръцете на любимия й 
Камен (Калин Врачански). 

По всяка вероятност обаче става дума именно за 
обрат в сюжета на „Стъклен дом“, тъй като слухове за 
фаталния изход на персонажа й витаят от месеци, а 

наскоро Яна Маринова разкри, че ще има „неочаквано 
развитие при един от героите, което ще е с фатални 
последици“.  

От промото на новите епизоди, които идват под 
наслов „Стъклен дом: Изкушението“, пък става ясно, че 
действието в сериала ще се развива три години напред, 
като най-сетне ще можем да се насладим на дългоочак-
ваната поява на топмодела Диляна Попова.  

Както е известно, тя изпълнява ролята на сестрата на 
Боряна - Албена, която според сюжета е била отвлечена 
в Италия преди години. Сценаристите добавят, че освен 
нея в сагата ще се появят и много нови герои, които да 
поддържат напрежението у зрителите.

Филмът “Love.net”, копродукция на “Нова тв” 
и “Мирамар филм”,  e номер едно в кината 
за изминалия уикенд с над 22 300 зрители 
за първите три дни от излизането си на 

екран. Това означава, че до момента над 60 на сто 
от зрителите са гледали филма на режисьора Илиян 
Джевелеков. 

“Love.net” се радва на много по-голям зрителски 
интерес от заглавия като „Туристът”, „Черният лебед” и 
„Речта на краля”, и дори от хитове от 2010 г. като „Хари 
Потър” и „Шрек”. Данни на разпространителите показ-
ват, че през дните до края на седмицата има рекорден 
брой предплатени билети и резервации.

Най-новата премиера в сферата на седмото изкуство 
обаче разкри огромен недостатък в мрежата от кина 
в България. Оказва са, че едва в 10 града у нас има 
киносалони.

Организирани фенклубове на “Love.net” в Габрово, 
Севлиево и Трявна отиват с нарочни автобуси до Ве-
лико Търново, където се намира единственото кино в 
района. От дунавските градове единствено Русе може 
да се похвали с киносалон, а в южната част на страната 
- само Благоевград.

Love.net
е номер 1 в кината
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„Нова“ ще бори 
бТВ с кулинарния 
сериал “Бон апети”
Старт: 11 април, 9:00 (BG)

Двама млади и много симпатични готвачи 
ще казват „Бон апети” от 11 април на 
зрителите на „Нова тв“, всеки делничен 
ден, веднага след „Здравей, България”. 

Предаването няма нищо общо с познатите досега 
класически кулинарни формати. „Бон апети” ще 
разказва за удоволствието  – да пазаруваш, да 
експериментираш в кухнята, да готвиш за прия-
тели. Ето защо няма да бъдат представяни само 
рецепти, а начина на живот на модерните млади 
хора – креативен, разнообразен, здравословен, 
забавен, динамичен. Такива са и двете лица на 
предаването – Лора и Стоян. 

В изобилието от стоки, свързани с кулинарията, 
„Бон апети” ще подсказва на своите зрители какво 
могат и трябва да опитат. Лора и Стоян ще търсят 
нови или добре забравени стари продукти, ще по-
казват непознати или изчезващи техники за обра-
ботка на храните, ще намират уреди, които правят 
готвенето по-лесно, по-забавно, по-красиво.

Третото действащо лице в шоуто ще бъде светът 
извън студиото. Лора и Стоян ще обикалят София 
и страната, търсейки нови хранителни изделия, 
интересни магазини, добри ресторанти, уютни 
кафенета и сладкарници, интересни рецепти. 

Храната е общуване и затова студиото няма да е 
просто кухня, а място, на което се случва животът. 
В него готвачите ще търсят идеи в интернет, ще  
експериментират и творят, ще отглеждат подправ-
ки, ще консервират храни, ще канят гости около 
масата в дневната, с които ще споделят приготве-
ното. „Бон апети” има амбицията да се превърне в 
истински кулинарен сериал за своите зрители.

Понеделник, 16:00 (BG)

Слийпи Холоу

Понеделник, 20:00 (BG)

Стъклен дом – сезон 3, 
еп. 1

Понеделник, 20:00 (BG)

Мисията невъзможна

Вторник, 15:00 (BG)

Съндърланд – Уест Бро-
мич, мач от английската 
Висша Лига, запис

Понеделник, 15:00 (BG)

Болтън – Уест Хям, мач 
от английската Висша 
Лига, запис

Понеделник, 22:00 (BG)

Ливърпул-Манчестър 
Сити – мач от английска-
та Висша лига, директно

Неделя, 21:00 (BG)

Литекс – ЦСКА – „А” група

Неделя, 22:00 (BG)

Все още знам какво на-
прави миналото лято

Неделя, 22:50 (BG)

Телефонна клопка

Неделя, 20:00 (BG)

Х-Мен 2

Неделя, 15:30 (BG)

Блекпул - Арсенал, мач 
от английската Висша 
Лига, директно

Неделя, 18:00 (BG)

Астън Вила-Нюкасъл 
– мач от английската 
Висша лига, директно

Лео срещу 
Жоро Мамалев 
в новата игра 
„Перфектна 
памет” по TV7

В пилотното издание на новото гейм шоу по 
TV7 „Перфектна памет” сили ще премерят 
водещият на кулинарното предаване „Какво 
ви забърка Лео” Леонардо Бианки и актьорът 

Георги Мамалев. 
Във вторник, 5 април, от 20:00 часа (BG) или на 

запис от TRIO Television Лео ще играе в тандем с прия-
телката си Лучия, а Георги Мамалев ще си партнира с 
писателя хуморист Весел Цанков.

„Перфектна памет” е първата по рода си телевизи-
онна игра у нас, която ще тества наблюдателността, 
концентрацията и зрителната памет на участниците, 
а не техните знания. Във всяко шоу ще участват два 
отбора от по двама души, които се борят за голямата 
награда от 50 хиляди лева. Шоуто преминава през 
4 рунда, в които участниците трябва да си спомнят 
детайли от показания им видео- или снимков матери-
ал. Въпросите във всеки рунд стават все по-трудни и 
носят все по-големи суми на играчите. 

Гейм шоуто „Перфектна памет” ще се излъчва всеки 
вторник, сряда и четвъртък от 20:00 часа, а водещ ще 
е Надя Иванова, позната на зрителите от предаването 
„Елит” по БНТ.

Събота, 23:00 (BG)

Тотнъм – Стоук С, мач от 
английската Висша Лига, 
запис

Събота, 23:30 (BG)

Прозрачно минало

Всеки ден 9:15 (BG)

„На кафе” 
Седмица на биопро-
дуктите

Вторник, 15:40 (BG)

Летящи кинжали
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Събота, 01:30 (BG)

Челюсти 3

Събота, 14:00 (BG) 

Относно Адам

Събота, 14:45 (BG)

Уулвърхямптън - Евер-
тън, мач от английската 
Висша Лига, директно

Събота, 17:00 (BG)

Челси - Уигън, мач от 
английската Висша Лига, 
директно

Събота, 17:00 (BG)

Манчестър Ю-Фулъм 
– мач от английската 
Висша лига, директно

Събота, 14:50 (BG)

Съдба на куртизанка

Събота, 13:00 (BG)

Ченгета без значки

Събота, 15:00 (BG)

Черно море – Видима – 
„А” група

Събота, 21:00 (BG)

Пич, къде ми е колата

Започва битка 
за кметския стол 
в „Столичани в 
повече”

В следващия епизод на „Столича-
ни в повече” на 6 април от 21.00 
часа (BG) по bTV враждата между 
Чеканови и Лютови поема в нова 
и много по-сериозна посока. Епи-
зода може да гледате и на запис от 

TRIO Television в удобно за вас време.
Андрей (Иван Юруков) получава призовка за-

ради катастрофата с Мария (Виолета Марковска), 
а Йордан Лютов (Кръстю Лафазанов) с подкрепа-
та на амбициозната си съпруга Славка (Силвия 
Лулчева) се заема да измести Рангел Чеканов 
(Любо Нейков) от апетитния пост кмет на Извор.

Междувременно семейство Чеканови празнува 
годежа на Мария и Димо Цеков. Какво ще раз-
плаче баба Марийка (Стоянка Мутафова) на това 
уж щастливо семейно събиране, ще стане ясно в 
новата серия.

В трети епизод зрителите за първи път ще се 
срещнат с близнака на кръчмаря Пламен Цеков 
– Константин (Христо Гърбов). Богатият софия-
нец ще пристигне в Извор със своята красива 
приятелка Елена (Ромина Андонова), за която 
екипът на сериала издава, че ще плени сърцето 
на още един от героите в „Столичани в повече”. В 
сряда вечер ще се разкрие и общият интерес на 
Константин и кмета Рангел.

Спас Лютов (Руслан Мъйнов) се доближава още 
повече до жадуваното имане, но кметският син 
Радко Чеканов (Васил Драганов) също намира 
следа към него… В иманярската история е във-
лечен не само Андрей, но и малката Яна Лютова 
(Мина Маркова).
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ай-забавният канал в семей-
ството на bTV Media Group дава 
възможност на един зрител да 
спечели екскурзия за двама 

до „Дисниленд” в Париж. Желаещите да 
участват трябва да заснемат забавно видео 
сами или със своите приятели и да включат 
„bTV Comedy – повече от забавление” в 
клипа. Всички видеа ще бъдат оценявани на 
сайта на телевизията www.btv.bg/comedy, 
а в началото на май чрез жребий ще бъде 
изтеглен един победител, който ще спечели 

екскурзия за двама до „Дисниленд” в Париж. 
Зрителите на bTV Comedy ще имат въз-

можност да се насладят и на освежената 
опаковка на канала. Тя предлага нови и още 
по-весели истории, пресъздадени в анима-
ция от най-високо качество. 

За първото тримесечие на 2011 г., bTV 
Comedy е най-предпочитаният кабелен ка-
нал от зрителите между 18 и 34 години през 
уикендите, като се нарежда на четвърто 
място, веднага след националните телеви-
зии.

Четвъртък, 15:50 (BG)

Луда надпревара

Четвъртък, 18:00 (BG)

Черноморец – Славия – 
Купа на България

Петък, 20:00 (BG)

Новите приключения на 
Пинокио

Сряда, 23:00 (BG)

Джак и бобеното зърно

Сряда, 15:00 (BG)

Блекбърн - Бирмингам, 
мач от английската Ви-
сша Лига, запис

Вторник и сряда, 21:45 (BG)

Мач-ревнаш от четвърт-
финалите на УЕФА Шам-
пионска Лига, директно

Вторник, 20:00 (BG)

 „Метрополис“ 
епизод 4 - „Полигамия
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Hummingbird House Cafe е сборен пункт на българите в района

Ако търсите романтиката 
на късното европей-
ското възраждане на 
американска територия, 
едно от малкото места, 
където можете да я 

намерите, е калифорнийското градче 
Сан Хуан Капистрано. Там - в центъра, 
до жп гарата се издига малка спретната 
къщурка, наречена Combs House.

Постройката е от 1878 г. и е разпо-
ложена в историческата част на града 
- Лос Риос, от 1882 г. Лос Риос е не само 
старата част на Сан Хуан Капистрано, 
но и най-старото населено място в ка-
лифорнийския окръг Ориндж. Неговата 
история датира от 1776 г. по време на 
испанското завоевание. Местността е 
известна с католическата мисия сред 
местното население - „Сан Хуан Ка-
пистрано”, откъдето идва и наименова-
нието на 30-хилядното градче.

Заведението
Днес историческата постройка Combs 

House се казва Hummingbird House Cafe, 
чиито собственици са българската двой-

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Бивш шерифски офис става BG 

други пернати.

Интерес
Милен сподели с BG VOICE, че инте-

ресът към Combs House и Hummingbird 
House Cafe е изключително голям.

„Това е най-посещаваното от туристи 
място в Ориндж каунти след „Диснил-
енд”, обясни българинът. 

Къщата се намира точно до гарата, 
която има един-единствен перон и през 
която минават влаковете от Сан Диего 
до различни дестинации из Калифор-
ния. Всички туристи, които пристигаха 
в града заедно с нас, ахнаха при вида 
на кварталчето и невероятния му дух и 

атмосфера.
„Това е невероятно! Харесва ми!”, бяха 

най-честите възклицания, които се чу-
ваха. Заведението става все по-известно 
и все по-известно, тъй като все повече 
клиенти идват да резервират места за 
масови мероприятия и празненства.

Славата на Hummingbird House Cafe 
не задминава и холивудските звезди, 
като последните видни посетители, с 
които може да се похвали, са: семейство 
Болдуин и тв водещият Карсън Дели. Ос-
вен това Hummingbird House Cafe е из-
ключително популярно сред пресата и 
почти всеки ден някое печатно издание 
чука на вратата на Милен и Мариана.

ка Милен Цеков и Мариана Атачка. Два-
мата държат заведението от 13 месеца, 
като само за този период са привлекли 
като клиенти цялата българска общност 
от района. Честно казано, спечелиха и 
нас.

Милен се подвизава освен като упра-
вител и като готвач. Казва, че всички са 
много доволни от кухнята и обслужва-
нето, а доказателство за това са двете 
награди, които заведението вече има. 
За 2010 г. Hummingbird House Cafe е 
наградено за най-добро заведение за 
хранене в града с награди за „най-до-
брата атмосфера” и „най-добър обяд”.

„Предлагаме за всеки по малко. Има-
ме и българска кухня, имаме и амери-
канска и италианска”, обясни Милен за 
разнообразието в менюто.

История
Истината е, че за цялата си 130-го-

дишна история Combs House става за 
ресторант благодарение на инициати-
вата на Милен и Мариана. Преди това 
постройката е била шерифски офис, 
поща, градския магазин и какво ли още 
не. Точно преди Милен и Мариана да 
вземат къщурката, в нея се е помещавал 
магазин за сувенири. Българите прите-
жават къщата за 10 години напред, нае-
та от частен собственик. Постройката е 
абсолютно автентична - такава, каквато 
е била и през по-миналия век.

Името на приказното заведение идва 
от птичките колибри, които хвърчат 
между дърветата наоколо. Там може да 
чуете и чуруликането на лястовици и 

заведение в Ориндж каунти
Снимки: Любомира Кривулева



24

www.BG-voIce.comBG voIce

РеДАКТОРСКИ

Огледален 
образ

Като всички новинари и ние в BG VOICE 
се стараем да четем всичко, което 
ни попадне. Особено вестниците на 
колегите. Миналата седмица обаче 
останахме с впечатлението, че четем 
един и същ вестник (но не заради 

изкопираните от интернет новини). една статия 
привлече вниманието ни – „Как поддържаме връзка с 
приятелите, които са в момента далеч от нас, и защо 
го правим?” 

Темата леко ни напомни на нашата колонка „Ток-
чета” отпреди няколко броя, но вероятно е просто 
съвпадение. Но как да си обясним, че статията се 
появи едновременно във враждуващите „България” 
и „България сега”. Редакторите и на двата вестника 

се бяха постарали да уточнят, че текстът е написан 
специално за тях. Явно не е било чак толкова специал-
но, след като статията се появява в двете конкурентни 
издания в една и съща седмица. По-наблюдателните 
читатели казват, че това не е първият такъв случай.

В интерес на истината и ние получаваме такива 
текстове на редакционните мейли, но внимателно 
подбираме какво да публикуваме. Според нас, когато 
имаш претенциите, че си „най-големият, най-дебелият, 
най-популярният, най-влиятелният вестник в цяла 
Северна Америка”, не е лошо да наемеш един-двама 
души, които най-малкото да подбират кой от мейлите 
да публикуват. Вярно, струва пари, но тогава поне ня-
кои от текстовете ще са наистина написани специално 
за теб.

Проверяват всички 
„Боинг-737”

Американските власти разпоредиха 
да започне инспекция на най-ста-
рите самолети „Боинг-737”. Мярката 
бе обявена броени дни след като 
самолет от този тип на Southwest 
Airlines извърши принудително 

кацане заради внезапно зейнала пробойна в тава-
на на пътническия салон по време на полет. След 
инцидента от компанията производител „Боинг” 
препоръчаха да бъдат направени проверки за 
конструктивното изхабяване на популярните й 
самолети. 
На проверка подлежат 175 машини по света. От 
80 такива самолета в САЩ 79 са собственост на 
Southwest.

Миналия петък 18 минути след като излетял 
от Финикс, Аризона, дупка зейнала в самолета 
на компанията. Пилотите успели да го приземят 
успешно на близка военна база без жертви. един 
стюард е претърпял леко нараняване, след като е 
паднал по време на рязкото снишаване.
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Внимавайте, ако получите мейл от компания, на която сте клиент – 
може да е фалшив

Милиони хора са 
застрашени от ин-
тернет измамници 
след мащабна 
кражба на лични 
данни за милиони 

потребители от архив на маркетинго-
вата компания Epsilon, която е част от 
Alliance Data Systems Corp.

След мащабна хакерска атака са 
били откраднати имената и имейл 
адресите на клиенти на някои от най-
големите американски компании, сред 
които JPMorgan Chase, Citibank, Target 
и Walgreens.

Компаниите, които са предупреди-
ли клиентите си или са признали, че 
са засегнати, включват MoneyGram, 
Barclays Bank, U.S. Bancorp, Walt Disney, 
Marriott, Ritz-Carlton, Best Buy, L. L. 
Bean, Home Shopping Network, TiVo и 
College Board.

Хакерската атака може да доведе 
до ръст на измамите по интернет или 
спам чрез електрони съобщения, кои-
то изглеждат все едно са изпратени от 
легитимни бизнеси, но всъщност имат 
за цел да откраднат лична информа-
ция като номера на банкови сметки и 
пароли.

Въпреки че електронната поща на 
потребителите сама по себе си не 
е уязвима, според експертите, ако 
престъпници успеят да свържат имена 
и компании, като например определе-
на банка, обслужваща даден клиент, 
те могат много умело да подведат 
потребителите да разкрият още лична 
информация.

Въпреки че броят на засегнатите по-
требители не е известен, според ана-
лизаторите, ако погледнем компании-
те, чиито клиенти са станали жертва на 
атаката, пробивът е сред най-големите 
в историята. „Изтичането на данни 

определено е огромно“, казва Майкъл 
Климан, експерт по интернет сигур-
ност на Калифорнийския университет 
в Сан Диего.

Поразената рекламна компания 
Epsilon, която управлява списъци с 
имейли на клиенти за стотици биз-
неси, оповести инцидента в кратко 
съобщение в петък. Размерът на 
компрометираната информация обаче 
стана ясен едва в понеделник, след 
като банки, търговски вериги и други 
компании предупредиха клиентите си 
да внимават за фалшиви електронни 
писма.

Милиони в САЩ в риск след 
кражба на имейли и имена
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iPhone 5 с 
8-мегапикселова 
камера от Sony

HTc Pyramid 
скоро на 
пазара

Изпълнителният директор на Sony Хауърд Стрингър (Howard Stringer) 
стана поредният човек, който изпусна информация за новия iPhone 5 на 
Apple.

В интервю за The Wall Street Journal Стрингър разкрива, че смарт-
фонът ще работи с 8-мегапикселови камери, които ще са произведени именно 
от Sony. Природните катаклизми в Япония обаче ще забавят малко процеса на 
производство, но до септември, когато се очаква да се появи iPhone 5, всичко ще 
бъде готово.

Според по-ранните слухове OmniVision трябваше да бъде производителят, който 
да си сътрудничи с Apple, но впоследствие стана ясно, че от компанията не са в 
състояние да осигурят масово производство на подобни сензори до представяне-
то на iPhone 5.

В iPhone 5 най-вероятно ще бъде използван същият CMOS сензор, оптимизиран 
за снимане при условия с недостатъчно осветление, както този в Sony Ericsson 
Xperia Neo.

Слухове продължават да витаят и около датата, на която новият iPhone ще изле-
зе на пазара. Това обикновено става всяка година през юни.

Въпреки че не е представен официално, стана ясно, че един от новите 
смартфони на HTC - Pyramid, ще се продава в мрежата на „Т-мобил” през 
май. Френски технологични журналисти забелязаха модела на страници-
те на още ненапечатана брошура на местния оператор SFR. В нея смарт-

фонът е сред новите предложения заедно с HTC 7 Trophy, Desire S, Wildfire S, Sony 
Ericsson Xperia Arc, Xperia Play.

Относно HTC Pyramid засега се знае със сигурност, че ще работи с операционна 
система Google Android 2.3 Gingerbread, надградена с потребителския интерфейс 
HTC Sense 3.0. 

Моделът ще е с двуядрен процесор на 1.2 GHz и оперативна памет до 768 MB. 
Устройството има 8-мегапикселова камера с двойна LED светкавица и снима 1080p 
видео. Дисплеят му е сензорен, с диагонал 4.3 инча и разделителна способност 960 
x 540 пиксела.
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сиЛвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Тя има право да бъде лекомислена, 
слаба и да очаква защита, да се преоб-
лича по пет пъти преди излизане, да 
пресича улицата на непозволено мяс-
то, да плаче на обществени места, да 
се оправдава с ПМС и да пърха с мигли 
„Ой, извинете, тук не се ли паркира?!”. 
Да се събере с приятелки и да овършее 
мола, да си говори за мъже и да мечтае 
за принцове.  Пазим фигурите си от 
напълняване, за да изглеждаме добре 
пред  мъжете. 

Това са част от женските при-
вилегии, които трябва да правят 
представителките на пола щастли-
ви.  Жените сме нежни и красиви. Може 
да се киприм в сандалки с каишка през 
глезена и ефирни копринени рокли, да 
имаме меки къдрици и да носим сенки 
Dior #122 Fresh Lavender на бронзов 
тен. Можем да раждаме деца.

Понеже имаме дадености. Ами ако 
нямахме? Ами ако имахме череп като 
на вол и кофти кожа? Отсега мога 
да ви кажа, щяхме да сме нещастни, 
постоянно нещастни. Повърхностно 
може би, но външният вид е опреде-
лящ за жените. Ако не беше, нямаше да 
хвърляме толкова усилия по поддръж-
ката и козметичната промишленост 
нямаше да живее от нас. 

 Губят ли все повече тези женски 
привилегии пред новите вече унисекс 
черти – на агресивни и доминатни 
хора.  Те - унисекс  представителите,  
в разговор неосъзнато повишават 
тон в опит да се наложат над оста-
налите. Не носят розово. Никога! Хо-
дят на фитнес, карат колело, плуват. 
Четат книги, гледат филми, общуват 
с хора. Работят. Нито любимите им 
занимания, нито професията им зави-
сят от това да са жени. Във връзката 
правят първата крачка. Извадете 
съдържанието и го преместете в 
контекста на друг пол, то ще бъде пак 
толкова адекватно.

*Силвия Шатърова е колумист на BG 
VOICE. Журналист с дългогодишен опит, 
тук тя бяга от прозаичните теми на деня и 
пише за нещата, които я вълнуват. Вашите 
размисли очаква на silvia@bg-voice.com

Унисекс 
или женски 
привилегии

ТОКЧеТА

90% от жените знаят защо всяка сутрин се лишават от половин 
час повече почивка, за да се гримират. Процедурата им  гаран-
тира свеж и младежки вид, скрива сенките от недоспиването, 
прави устните сочни и съблазнителни, прави погледа съблаз-

нителен. Без грим те се чувстват голи. 
Останалите 10% разчитат на естественото излъчване и не се притесняват да 

излязат от къщи без грим. 
Освен че така е по-лесно и не отнема време, ето 10 причини защо е по-до-

бре понякога да бъдете „голи”.

10
1. Не искате да изглеждате като Ева Лонгория 
Колко ли часа са необходими, за да се постигне ефектът на 

това лице? Колко ли е голяма козметичната чанта на актриса-
та от сериала „Отчаяни съпруги”? Колко ли памучни тампона 
са необходими за почистването на всичкия този грим?

2. Ефектът не отговаря на описанието на опаковката
Надали нанасянето на десет слоя спирала ще направи 

миглите като тези на Пенелопе Круз? Гримът няма ефекта на 
пластичната хирургия, пред него все пак стоят редица огра-
ничения, породени най-вече от чисто субективни несъвър-
шенства на лицето. 

3. По-добре да си останете в леглото
Вероятно звучи стряскащо за почитателките на перфект-

ния външен вид, но защо да не останете още малко под 
топлите завивки? Вместо да навивате будилника няколко 
минути по-рано, за да направите миглите си изящно из-
вити нагоре и внимателно да нанесете червилото, 
просто излезте „голи”.

4. Изглеждате по-млади без грим
Гримът състарява - особено ако е в преко-

мерни количества и неподходящи цветове. 
Най-доброто доказателство за това са 

абитуриентките или пък 16-годишните 
момичета, които в желанието си да 
бъдат по-зрели и секси изглеждат 
преждевременно състарени. 

5. Всички не са излезли на лов 
за мъже

Жените често прибягват до 
разкрасяване, за да изглеждат 
по-привлекателни и да привли-
чат мъжките погледи и желания. 
Ако не сте излезли на лов за 
мъже обаче, нужно ли е да се 
превръщате в бояджия... 

6. Мъжки погледи се 
привличат не само с 
блестящи устни

Много мъже не 
понасят вкуса и оста-
тъците от червило по 
собственото си лице и 
устни. Статистиката сочи, 
че те забелязват много 
повече жените, които не 
използват грим, и ценят 
естествения вид. Това 
обезсмисля целия труд 
на нежната половина от 

човечеството пред огледалото. 
7. Все още превъзмогвате последния път, когато реши-

хте да се гримирате
И до днес съжалявате за комбинацията от синьо-зелените 

сенки и ярко розовото червило, които използвахте по съвет 
на най-добрата си приятелка. 

Освен че отдавна сте изтрили телефония й номер от списъ-
ка си, всеки път когато се сетите за тази случка, ви се иска да 
коленичите и да молите за опрощение. 

8. На кого му е нужен грим, след като има татуировки
Със сигурност има и други средства за изя-

ва на индивидуалността от тежкия тъмен 
грим и кървавочервените устни, които 

надали се харесват на началството. 
Същият ефект може да се постигне 
с татуировка. Тя променя само-

чувствието, а и можете да я покаже-
те само на избрани от вас хора. 

9. Чувствате се ограничени
Ако носите спирала, няма как да 

си поплачете хубаво, без да рис-
кувате лицето ви да се превърне в 

грозна черна маска. 
Освен това понякога гримът (осо-
бено ако е некачествен) създава 

усещането за напластеност вър-
ху лицето и мислите, че ако 

се докоснете, ще размажете 
всичко. 

10. Вече е твърде 
късно

Ако никога не сте се 
гримирали, защо да 

започвате сега? Всички 
са свикнали да ви 
възприемат без грим 
и ако сега започнете 
да се „рисувате”, няма 
начин да не забеле-
жат. Ще започнат да 
ви разпитват за при-
чините, а и трябва да 
променяте всеки-
дневния си режим.

причини да 
излезете от 
къщи без грим
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Like father, unlike 
daughter

Ген ли бе да го опишеш. Въпреки всички научни доказателства, че децата копи-
рат ДНК на родителите си, британският „Дейли Мейл” намери снимките на няколко 
известни бащи, които за щастие май не са предали гена си на щерките.

Доналд Тръмп и Иванка

Китаристът на Rolling Stones Кийт Ричардс и Теодора

Шефът на Формула 1 Бърни Екълстън и Петра Екълстън
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Милиардерът Мохамед ал Файед и Камила

Комикът Джаспър Керът и щерката Луси Дейвис Музикантът Крис де Бърг и бившата „Мис Свят” Росана Дейвисън



32

www.BG-voIce.comBG voIce

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Каракачани. Люспа. Товар. Шерпи. Ори. Лад. Памид. Анилин. ерове. Режим. Ат. Обои. Ахтар. Каиме. Синур. Благо. Набег. Ратаи. Орле. Гетри. Напев. Кис. Сок. Адаши. Ручило. Разчет. Тесли. 
Ов. Маса. Лимит. Илова. Наина. Ариел. Оптик. Арапи. Роко. Оркус. Ариец. Вис. ела. Легла. Курорт. Оксиди. Тлаки. Джип. Ичкия. Амзин. Ойлер. Натан. Знаме. Вигор. Напа. Имена. Ласал. Цев. Пеони. По-
либазити.
Отвесно: Дата. Благоразположение. Родео. Бекас. Траки. Амо. Лав. Рисет.Заник. Спомен. Параван. Иде ли. Седил. Мехур. Атина. Гичев. Чаши. Транш. Марал. Крило. Недра. Таити. Арати. Гал. Кир. ербап. 
етапи. Ляноси. Паж. Лиерс. Риека. Араб. Клиника. Вулии. Цукат. Ла. Има го. Чилер. Риман. Асол. Иорки. Олово. Знаци. Приам. Лилов. Кирии. Пет. Заинтересованост. Нрави.
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Взи маш рел са, кру ша, да ле-
ко г лед, пин се та и ки б ри те на 
ку тия. Оти ваш на бре га на 
Нил. Из ли за един кро ко дил и 
по ч ва да те го ни. Бя гаш, бя гаш, 
бя гаш, той по ч ва да те на с ти га. 
Хвър ляш рел са та и ти оле к-
ва и на би раш пре д ни на. Той 
оба че пак те на с ти га. Хвър ляш 
кру ша та и тъй ка то кру ша та не 
па да по-да ле че от дър во то, се 
ка ч ваш на дър во.

Взи маш да ле ко г ле да, об-
ръ щаш го и ка то по г ле д неш 
кро ко ди ла, той ти се ви ж да 
мъ ни чък. Взи маш го с пин се-
та та и го сла гаш в ки б ри те на та 
ку тия.

  
Вър ви си щра у сът през пу с-

ти ня та и по ед но вре ме гле да 
в да ле чи на та ед на щра у с ка. 
Ре шил да я пре лъ с ти.

По д го нил я, оба че тя го 
ви дя ла и по бя г на ла. Го нил я 
той, го нил я и за по ч нал да я 
на с ти га. Съ в сем я на б ли жил, 
ко га то щра у с ка та из ве д нъж 
спря ла и си за ро ви ла гла ва та в 
пя съ ка. Щра у сът съ що спрял с 
не до у мя ващ по г лед:

- А... къ де из че з на тая, бе?

  
един шар-пей и един пи т бул 

си го во ре ли. Пи т бу лът ка зал:
- Ви ж даш ли та зи ду п ка в 

ко жа та ми?
- Ви ж дам я.
- е, тя ми е от един до бер-

ман. А та зи ви ж даш ли я? Тя ми 
е от един бул дог. А тая ми е от 
един ма с тиф.

Шар-пе ят за по ч нал да ро ви 
из гън ки те на ко жа та си. Ро-
вил, ро вил, из ро вил не що и го 
по ка зал на пи т бу ла:

- Та зи ду п ка ви ж даш ли я?
- Ви ж дам я.
- е, то ва ми е гъ за.

  
Въ п рос:
- Кое е лю би мо то спи са ние 

на плъ хо ве те?
От го вор:
- PentMouse.

  
Две мра в ки раз го ва рят по 

фи ло со ф с ки те ми. ед на та пи та:
- Вяр ваш ли в пре ра ж да не-

то?
- О, да.
- А в ка к во би ис ка ла да се 

пре ро диш?
- В мра во яд!

  
ев ре ин се ка ч ва на ко раб и 

се за по з на ва с еки па жа:
- То ва е бо ц ман, щур ман, ми-

ч ман, ло ц ман...
- Хм! Че тук вси ч ки сме 

ро д ни ни! Мо я та фа ми лия е 
Ха у ман...

  
Мъж се хва ли на ко ле га та си:
- А ние в офи са все още по-

ли ва ме но вия ли но ле ум! Ах, 
по дя во ли те, ми ле ни ум!

  
Мъж уп ре к ва ко ле га та си:
- Абе, Ива нов, раз би рам, че 

те мър зи да ра бо тиш. Но по не 
мо жеш да съ з да деш се мей с-
т во. Оже ни се, от г ле дай де ца 
- да има кой да те гле да на 
ста ри ни...

- Чу де с на идея. Слу чай но да 
по з на ваш ня коя са мо т на бре-
мен на же на?

  
Про ве ли ан ке та, за да оп ре-

де лят две те най-го ле ми изо-
б ре те ния на от ми на ва щия ХХ 
век. За все о б ща из не на да се 
по лу чи ли сле д ни те ре зул та ти 
от до пи т ва не то:

- Не про мо ка е мо па ке т че 
чай;

- Фе нер че със слън че ви 
ба те рии.

  
Ка та джия спи ра ко ла за пре-

ви ше на ско рост:
- За що ка ра те в гра да с 80 

км/час?
- Ама ка къв час, аз ка рам 

са мо от 15 ми ну ти...

  
На су т рин та след луд ку пон 

же на та ка з ва на мъ жа си:
- Ще ми по мо г неш ли да по-

чи с тим?

- Не мо га. Гла ва та ми се вър-
ти, ръ це те ми тре пе рят...

- Чу де с но! Зна чи ще из тър-
сиш вси ч ки ки ли ми.

  
Пе си ми с тът ви ж да са мо без-

к ра ен ту нел.
Оп ти ми с тът ви ж да све т ли на 

в края на ту не ла.
Ре а ли с тът ви ж да ту не ла, 

све т ли на та и вла кът, ид ващ 
на с ре ща.

  
- Ува жа е ми да ми и го с по да. 

Вие се на ми ра те на бор да на 
пър вия на пъл но ав то ма ти чен 
са мо лет. Ком пю тър на та си с-
те ма за уп ра в ле ние на по ле та 
не за ви си от хо ра и е на пъл но 

на де ж д на. Ня ма за ка к во да се 
без по ко и те, без по ко и те, без-
по ко и те...

  
- Съ п ру гът ми е мно го въз-

пи тан и де ли ка тен чо век.
- И в ка к во се из ра зя ва та зи 

не го ва де ли ка т ност и въз пи-
та ние?

- Ни ко га до се га не ме е псу-
вал на май ка. Псу ва ме на пе-
пе лян ка, на ко за, на го ве до..., 
но ни ко га на май ка.

  
- Ка к во то и да на п ра вя, все 

не го ха ре с ваш. Из вън ре д но 
мно го си ка п ри зен!

- Глу по с ти! Ако бях ка п-
ри зен, ни ко га ня ма ше да се 
оже ня за теб.

  
Сре щ на ли се два ма фи ло со-

фи. еди ни ят ка зал:

- На ли?
Дру ги ят по ми с лил, по ми с-

лил и от го во рил:
- Да ли?
Пър ви ят се по че съл по гла-

ва та и въз дъ х нал:
- На да ли...

  
- Кой ти из п ра ти то ва дъл го 

пи с мо? 
- Ми ми - от го ва ря съ п ру га та, 

без да от къ с ва по г лед от те с те-
то ли с то ве.

- И ка к во ти пи ше?
- Че ще ми раз ка же вси ч ко с 

по д ро б но с ти ка то се вър не.

  
На ши ят ре с то рант е „ек с т ра” 

ка те го рия. Сме т ка та се по д на-
ся от пси хо лог и кар ди о лог.

  
Две хо ли ву д с ки ак т ри си 

раз го ва рят:
- То зи ме сец пла тих мно го 

го ля ма сме т ка за газ.
- За що?
- Как за що, ми на ли ят ме сец 

на п ра вих 4 опи та за са мо у бий-
с т во.

  
- През ля то то не мо га да 

ра бо тя, за що то е го ре що, през 
зи ма та не мо га, за що то е сту-

де но.
- То га ва ра бо ти през есен та.
- През есен та си ми с ля за 

от ми на ли те го ре щи ни и пре д-
с то я щи те сту до ве.

  
- Ако ис ка те ин те ли ген т на 

се к ре тар ка, мо га да ви пре по-
ръ чам та зи го с по жи ца - тя е 
съ щин с ка ен ци к ло пе дия.

- Да, но мно го ста ро из да-
ние!

  
- Ви ж дам, че и вие сте си 

ку пи ли хла дил ник ка то на шия?
- Тол ко ва скъп!
- Не, тол ко ва пра зен!

  
- От к ро ве но ка за но, мно го 

ис кам да се ска рам с теб.
- До б ре, но не ка пър во се 

сдо б рим.

  
Пи тат ло вец:
- За що си тол ко ва при вър-

зан към ку че то си?
- Ни ко га не ме пре къ с ва 

ка то раз ка з вам ло в ни те си 
по д ви зи.

  
Дъ ще ря та се съ ве т ва с май-

ка си:
- Ма мо, как си из б ра мъж?
- Мно го ле с но, дъ ще, вси ч ки 

мъ же са ед на к ви, са мо за п ла-
ти те им са раз ли ч ни.

  
През един сту ден яну ар с ки 

ден по и с ках ръ ка та й не за-
ра ди не що дру го, а за що то тя 
има ше мно го ху ба ви кра ка...

  
В съ де б на та за ла:
- Без пре ко с ло в но съм съ г-

ла сен с вас. Ва ши ят сви де тел 
дей с т ви тел но има уди ви тел на 
па мет. Той по д ро б но по в то ри 
вси ч ко, ко е то ни ко га не съм 
ка з вал.

  
По пи та ли ра дио ере ван:
- Ка к во ще се по лу чи, ако се 

из вър ши кръ с то с ка ме ж ду жи-
раф и ку че „Не м с ка ов чар ка”?

- Ще се по лу чи му тант, кой то 
ще си вър ти гла ва та и ще лае, 
при ни с ко ле тя щи са мо ле ти.

  
- Кой гост е не ка нен, но ра но 

или къ с но вли за във все ки 
дом?

- Смърт та.

  
- Ка к ва е раз ли ка та ме ж ду 

влю бе ния и лу дия?
- еди ни ят не се смее, а дру-

ги ят не пла че.

  
На ед ни хо ра им ли п с ват 

пър ви те се дем го ди ни, а на 
ня кои - вси ч ки те.

  
един ба ща ре ша ва да 

за пи ше си на и в II ос но в но 
учи ли ще в па ра лел ка за чу ж ди 
ези ци. Учи тел ка та го пи та:

- Ка къв език ис ка те да изу ча-
ва ва ши ят син?

- По въз мо ж ност най-чу ж-
дия...

  
В зо о ло ги че с ка та гра ди на 

млад лъв оти шъл в кле т ка та 
при стар лъв и го по пи тал:

- Ти за що си тол ко ва слаб? С 
ка к во те хра нят?

- С три оре х че та - от го во рил 
ста ри ят лъв.

- Не е въз мо ж но са мо с три 
оре х че та! - въз ра зил мла ди ят 
лъв.

- И те бе ка то те вка рат в 
кле т ка та на ка те ри ч ки те - ще 
по вяр ваш...

  
- Как си днес?
- Днес съм по-до б ре от ут-

ре...

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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Сердар Ортач стана 
фен на Камелия

Турската мега звезда Сердар Ортач се оказа фен на попфолк диктатор-
ката Камелия. Той уважи участие на русото изкушение в столичния 
клуб Sin City заедно с компания. Сердар Ортач склони пред молбите 
на многобройните клиенти да изпълни няколко от хитовете си.

Настанен във VIP зоната на заведението и в прекрасно настроение, звездният 
гост с удоволствие изгледа рецитала на фолк дивата ни Камелия. Всички в Sin 
City пееха заедно с нея хитовете й „Усещам те още”, „Orgasm”, „Черна кръв”, „Оста-
вяш петна”, „Как да те забравя”, „Изпий ме цялата” и още много от нейните песни. 

Камелия не пропусна да поздрави именития си колега и да изпълни няколко 
песни от сепарето му. Запленен от красотата на певицата, Ортач грабна микро-
фона и заедно с оркестъра изпълни на живо хитовете си „Seytan” и „Dansoz”. 
Сердар Ортач се впечатли от купона в Sin City, отправи комплименти за обслуж-
ването и обеща да посети клуба отново при следващото си идване в България.
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Откриха тумор на  
„Мис Плеймейт 2009” 
Златка Димитрова

Последните месе-
ци определено 
не са никак леки 
за „Мис Плей-

мейт 2009” Златка Димитро-
ва. След като бе приета по 
спешност в болница заради 
усложнения от тежка диета, 
сега бившата корица на 
Playboy разкри, че й е бил 
открит и тумор.

За щастие обаче образу-
ванието се оказало добро-
качествено и лекарите са 
успели да го отстранят без 
допълнителни последствия. 

Признанието Златка 
Димитрова направи пред 
Мартин Карбовски в „Нова 
телевизия”, където заяви 
още, че е изключително раз-
очарована от условията за 
живот в България и обмисля 
вероятността да напусне 
страната, за да се установи 
и работи в чужбина.

Най-коментираната светска двойка Валери Божинов и Николета Ло-
занова заснеха най-горещата си фотосесия ексклузивно за април-
ския брой на списание „Максимум”. В най-откровеното си интервю 
двамата правят изненадващи признания не само за настоящето, но 

и за миналото си.
Футболистът на „Парма” за първи път потвърждава слуховете от предишния 

си живот с Алисия, които досега се отричаха. Случката в „Царско село”, когато 
Алисия и Христина са „хванали в крачка” него и Благой Георгиев с други жени, 
е истина! Валери разкрива, че в миналото многократно е изневерявал на 
майката на детето си, но сега не усеща такава необходимост, защото жената до 
него му е напълно достатъчна.

Футболистът на „Парма” не крие, че Николета е голямата му любов и би 
й предложил брак, защото в нея открива всичко, което търси в една жена - 
„красота, прелест и чар”... Валери не може да нахвали новата си половинка, 
наричайки я ненаситно девойче и голяма чистница.

Фаталната брюнетка пък казва, че не се чувства готова за деца, а и не би за-
бременяла, преди да се омъжи. Двамата споделят дали имат домашно порно 
и какво мислят за прясната двойка Алисия - Ники Михайлов, техни бивши по-
ловинки. Защо Божинов твърди, че колегите му от националния отбор Благо 
Георгиев и Стилиян Петров са му обърнали гръб и какви подаръци прави на 
Николета, читателите ще открият само в новия брой на списанието.

От няколко месеца насам националният вратар Николай Михайлов се 
гордее с нова придобивка - снежнобяло ламборгини „Gallardo LP560-4” 
със софийска регистрация. 

екипът на Sportal.bg получи от свой читател, който направил няколко 
снимки на младока със спортната кола, които са ексклузивни, първи снимки на 
юношата на „Левски” с новото му возило.

То му е излязло около 300 000 лева. Автомобилно бижу на 22-годишния футбо-
лист вдига скорост от над 330 км/ч. 
Противно на писанията в жълтата преса, че скъпата кола на Ники е дар от баща му 
Борислав Михайлов, се оказа, че вратарят сам си я е купил.

Той се сдоби с ламборгинито от автокъща в Милано, където пазаруват и звездите 
на местните грандове „Интер” и „Милан”.

Същия автомобил притежават и най-скъпият футболист в света Кристиано Ронал-
до, както и неговият съотборник в „Реал (Мадрид)” Кака, който е закупил суперлук-
созното си возило от същата автокъща, докато играеше за „росонерите”. 
Фенове в Холандия също харесаха луксозната кола. Така например вчера Николай 
беше спрял да зареди на една бензиностанция, когато запалянко го разпозна и му 
поиска автограф.

Ники Михайлов 

подкара уникално ламборгини
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Ищар е в България

Бих изпяла песен на български език”, заяви израелската звезда Ищар, 
която кацна в понеделник на летище София.

Тя е в България заедно със съпруга си по повод предстоящите у нас 
концерти през юни. 

Изпълнителката заяви, че най-важното нещо в една песен за нея е мелоди-
ята, а езикът няма значение. „Обичам да пея на различни езици и ако някой 
композира добра мелодия, която ме докосне, бих пяла и на български. Вашата 
музика е доста подобна на това, което правя аз. Харесвам да съм тук”, добави 
етнопевицата, пишат от dir.bg 
Според Ищар усмивката е най-доброто бижу, което една жена може да си сло-
жи, писа „Монитор”. Тя посочи, че последните години е прекарала в отглежда-
нето на децата си. „Дълго време нямах деца заради кариерата си и когато вече 
ги имам, искам да им се отдам напълно”, завърши Ищар.

Новото парче на 
Илиян готово.  
Снима клип в САЩ?

Илиян, който за втора поредна година печели приза 
„Певец на годината”, без да е много щедър на сингли, 
но пък с точни попадения като „Йо-йо” и „Тупалка”, няма 
как скоро да не пусне следващо парче. Феновете още 

от миналата есен се надяваха, че изпълнителят ще ги изненада с 
нова песен, но, уви, това не стана.

Илиян обаче е категоричен: „Подготвям нова песен. Не бързаме, 
важното е да стане хубаво парче.” Междувременно стана ясно, 
че музиката вече е готова. Ритъмът отново е бърз и подходящ за 
най-темпераментните купонджии, а желанието на Илиян е към тази 
страхотна мелодия да се направи разбиващ текст, така че ефектът 
да е поне толкова силен, колкото при предишните му два хита.

Клюката в димитровградската фирма гласи, че Илиян ще изчака 
турнето си в САЩ през май, преди да пусне новия сингъл, тъй като 
иска да снима клипа там. Чаровният изпълнител си е наумил да 
има много екзотични танцьорки в страстната лятна песен.
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Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

BG VOICE търси кореспонденти  
и сътрудници за градовете
• Чикаго
• Ню Йорк
• Тампа/Орландо
• Лас Вегас

В екипа ни са добре дошли млади, енергични хора с идеи. 
BG VOICE дава журналистическа свобода и възможност да 
разкажете истории на най-много българи в САЩ.

Изпратете ни мейл с ваши материали, кратко резюме и телефон 
за връзка на newsroom@bg-voice.com

РАБОТА

„Транспортна компания набира 
CDL шофьри с опит и без опит.
За повече информация моля позвъ-
нете на: 773 312 8908, 847 682 6559 
Весела” 

Търся шофьор за лимузина с hard 
card. За повече инфо 773 875 2090

Ресторант Авангард търси серви-
тьори/ки и бармани/ки.  тел 773 
969 1300 

Предлагаме работа в офис. С 
добър английски, да е запознат с 
Quickbooks. Първоначално 25/35 
часа седмично. Location – Elk Grove 
Village. За повече информация : 773 
392 7389 

Valet Drivers Wanted. Търся при-
ветливи и усмихнати момичета 
и момчета за Valet Drivers, Калин, 
312-927-6310 

Търся шофьор за тим, CDL-A, 
Hazmat - Doubles, опит със скорос-
ти, 23 цента на миля. Тел. 773-733-
1588.  

Търся шофьор на лимузина за 
работа в Чикаго. 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. Лоял-
ност, коректност. Добри мили – 
добри $. тел 847 378 8917

ST transport търси шофьори и 
owner operators. Добро заплащане. 
Коректност. Тел 800.893.0124

Търся шофьор с CDL и 1 Year 
Experience. 48 States. 40c per mile. 
Tel. 248-792-1975 

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

Търся шофьор на лимузина за 
добра компания. Чист рекорд и 
английски език са предимство. 
Тел 773 817 9121. 

Taxi drivers wanted. Waukegan area 
8472820303 

Търся CDL шофьори 7734916214

СПА салон търси фризьорка, 
маникюристка и масажистка. Дава 
фризьорски стол под наем. Тел. 847-
877-4455 

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, 
контейнери.  
630 440 0422

Търся CDL - А шофьор за pick up & 
delivery or drop & hook за over the 
road. Добри мили. Добро заплаща-
не. 773 807 4440

Търся шофьор с опит/CDL - 1 год. 
минимум и чист рекърд за работа в 
Чикаго - контейнери. 773 551 7590

Looking for motivated people to 
sell toys on kiosks on the Las vegas 
strip. Well paid. hourly (8.25) + 
commission! Sales experience is a 
plus but not required. For details 
call 702-883-8688 Michael. 

Търся шофьори CDL може и без 
опит. Мога да ви помогна за из-
важдане 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. Все-
ки 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 цента за миля. За кон-
такт Алекс 614 530 3045

Агенция предлага работа за 
babysitter, caregiver, housekeeper 
в американски и руски семейства. 
Търсете Катя 847 296 4748; 847 296 
4668

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 
W Diversey Pkwy, IL 60614), търси 
работници за разнасяне на реклам-
ни материали, готвачи, шофьори 
и мениджър. Добри условия и 
заплащане.  
773 525 5050

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

Предлагам работа в американски и 
руски семейства и друг вид работа. 
Йорданка Соколова 847 903 7325; 
Галя Куо 847 858 9822

Eurotrans Express набира шофьори 
CDL и Owner Operators. 773 992 
9833

FLORIAN LLC плаща 90% от заработ-
ката всеки петък. Предлагаме fuel 
карти, като предоставяме цялата 
отстъпка на нашите шофьори. За 
контакт 727 510 4295 John или 727 
656 2027 Петър

Търся CDL Owner Operators. Осигу-
рявам: Trailer, IFTA, Fuel Card Flexible 
Dispatch 3000-3500 miles/week. 
Плащам на края на всяка седмица 
(Check or Direct Deposit). Предпочи-
там minimum 6 months experience 
& clean record. Наемам шофьори 
от цялата страна. SIGN UP BONUS. 
Телефон за връзка: (407)-923-4867 
Email: viva.transport@yahoo.com

Apollo transport търси да наеме 
контрактори с автовози. Добро 
заплащане. Постоянна работа. 
Midwest; east coast. 312 730 2085 

Търся babysitter или child day care 
за моето 9-месечно момченце от 1 
април. Живеем в Glenview. За пове-
че информация обадете се на тел. 
630 706 1481 Тони

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  

Need people to clean offices. 
Leave message in English/Russian. 
847.817.2002 

Компания търси шофьори и owner 
operators. Lease to own program. 
Заплащане всяка седмица. 630 863 
1539

Търся шофьор CDL за стеди курс, 4 
дни в седмицата. $920 на седмица. 
773 732 1196 

construction company търси 
работник с английски език. Опит 
в plumbing е предимство. Добро 
заплащане. Старт веднага. 630 
802 8286

Под наем

Търся съквартирантка за 2bd 
апартамент в downtown Arlington 
Heights, в близост до Метра и HWY 
14. Моля звънете на: 309-660-2125 
след 5:30pm. 

Давам складово помещение под 
наем. Вашият багаж е на сигурно 
място при нас. Има рампа и док. Въз-
можност за товарене на контейнери. 
312 730 2085 – Мартин 

Под наем обзаведена стая със 
самостоятелна баня. Намира се на 
Cumberland i I90. Наем $450. Обаде-
те се на: 773-780-1482

Apartment for Rent. Belmont and 
Central area. 3 bedrooms, eat in 
kitchen, living room, clean building. 
Washer/dryer in building. 1000.00 a 
month, 1 year lease, no pets. Garage 
available for 50.00 a month. Call 
Angela at 847.707.4043

FOR RENT 1BR/1BA Apartment. 1986 
W Algonquin Rd, Mt Prospect, IL $695 
Special! Large Apt with New Carpet, 
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New Tiles in Kitchen & Bath, 
New Appliances including 
the dishwasher, New fixtures, 
lots of parking, storage 
space included. Central Air & 
Heat, Patio, Laundry On Site. 
Secure Building and large 
common grounds. Only $500 
deposit. Call Rich (224) 406-
4699 

FOR RENT in Des Plaines – 
1405 Ashland Ave 2C Des 
Plaines, IL 60016, 1 bedroom 
condo in small quiet building 
on tree-lined street! Walk to 
train, town and restaurants. 
Convenient to shops and 
transportation! Covered 
parking included. Coin 
laundry in building. Newer 
appliances. Available now. 
$800. Please call 847-222-
8697  

FOR RENT in Prospect 
Heights, 1 - BDRM, 3rd floor 
unit w/ private balcony. 
two assigned parking space 
included! New carpet, New 
paint! Appliances Included: 
Stove, Refrigerator. Washer 
& Dryer Facilities in the 
building. Water & Heat 
included. No pets, please. 
Security deposit required. 
$750. Please call Paul at 847-
698-6656. 

FOR RENT in River Grove, IL. 
Welcome to the Perfect Place 
to Call Home! River Grove 
Apartments  8240 O’Connor 
Drive, River Grove, IL 60171. 1 
bedroom/1 bath unit priced 
at $600; 2 bedroom/one 
bath: $750 with $300 signing 
bonus.Immediate move-in 
available! Contact: Margaret 
Albekier (773) 960-5609 

Давам под наем етаж в 
къща в Дес Плейнс за две 
момчета шофьори по $400. 
847-693-0790.

Давам под наем обзаведен 
2 Bdr апартамент  близо до 
O’HARE. За Truck drivers или 
семейство. 773 966 8978

Давам под наем къща с 
голям Living room, Kitchen, 
3 Bdrs, 2 Bth с вани, 1 
Acre двор, намираща се в 
SUWANEE GEORGIA, $750 на 
месец. 404-384-1564 Иван 

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 офис под наем. 2 по-
мещения във Franklin Park, 
близо до River Rd и Grand 
Av. 312 730 2085 – Мартин

Търся съквартирант/ка 
за съжителство в голям 
2 bdr апартамент с бал-
кон, басейн и тенис корт. 
Milwaukee av/ Euclid ave в 
Northbrook. 312 493 6265 
Любо

Давам под наем 2 bdr 
and 3 bdr апартаменти в 
Westmont. Наемът започва 
от $800. 630 964 6811

Стая под наем в напълно 
обзаведена къща в Niles - 
$499, и под наем 1 bdr apt. 
in Niles за $695. Удобно мяс-
то, 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 
Георги, 773 895 6852 Антон

Дава под наем стая от апар-
тамент в Des Plaines. Наем 
$400. 847 648 8988

Под наем офиси и складово 
помещение. 773 385 9478, 
630 707 1939

Обзаведена стая  за 
жена . Des Plaines-
Dempster&Potter, тел.: 847 
609-3535

Дава под наем стая от апар-
тамент 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 ме-
сец. 773 510 4553

Truck driver търси съквар-
тирант/ка за самостоятелна 
стая в 2 Bdrm apt. Central & 
Montrose. Има интернет и 
кабелна тв. 773 255 0191

For rent two apartments. 1 
Bdrm and 2 Bdrm. In Lions, IL; 
freshly remodeling; laundry 
and storage avail. Call Mike 
773 612 0402

Услуги

Ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Ком-
пютри, лаптопи, таблети, 
телефони и др. Отключване 
на iphone. Инсталиране на 
софтуер, премахване на ви-
руси и др. Тел: 773 253 5986 

Математика за студенти, ре-
шаване на задачи по имейл. 
Уроци по Skype. Skype ID: 
zadachite.com.  email: ave_
maria_tania@yahoo.com. Tел 
за контакт +359 52 738090 

Math tutoring/ACT/SAT prep  
Individual or group lessons. 

Great success!
6-12 grade IL certified 
mathematics teacher.
Call: 847-809-7938 for more 
information.

Chicago’s Ultimate Party 
Planners. Girls Night Out, 
Guys night out, Bachelorette 
Parties and more!Limos, 
Party busses, Hotels and 
Penthouses! At Home Pole 
Lessons, Belly Dance Lessons, 
At Home Spa Services.
When you book with VIP 
Bachelorette, we choose 
any three of the hottest 
nightclubs in Chicago and 
receive, no cover, express 
entry, drinks and champagne 
for only $23.00 a person. 847-
288-9398.

Вечеря в хубав ресторант 
в downtown Chicago и след 
това безплатен вход за два 
нощни клуба с безплатен 
коктейл и шампанско – 
само за $45 на човек. Оба-
дете се на 847-288-9398

Безплатен estimate за по-
криви и къщи, повредени 
от градушки. Ние можем да 
ви сменим покрива,  без да 
плащате нищо. Всички раз-
ходи се поемат от застра-
хователната ви компания. 
224-425-8060

Поправка, ремонт, продаж-
ба и рента на електрокари, 
мотокари и всякакъв вид 
складова техника - (847) 
415-7364 

Lawn service and tree 
removal. Грижа за вашата 
градина през 4-те сезона. 
Bi weekly, weekly or just one 
time. Ние сме insured. Тър-
сете Jesse 630 364 98 60 

Уроци по пиано, пеене, 
ear training и солфеж във 
вашия дом. Повече от 20 
години професионален 
опит. Всякакви възрасти. От 
beginners to advanced levels. 
847-322-7258 

Short Sale Solutions! We 
provide individuals facing 
foreclosure a Short Sale 
solution. We can buy your 

house today and give you 
an opportunity to start 
over fresh and stress-free 
from this huge financial 
burden. Visit our website 
for more information www.
shortsaleforeclosureil.com or 
Call us Today! (224) 795-8289 

Промоция: Евтини само-
летни билети до България. 
Zuma Travel & escapes.
Гергана Tel.: 781 363 3798 

 
Home inspector. Казвам се 
Дейвид и приемам апойнт-
мънти 7 дена в седмицата. 
Безплатна консултация по 
телефона.  The inspection 
is 2 ½ hours - $175. /www.
MasterHomeInspectorco.com  
708-334-7644 

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на 
отоплителнии охладител-
ни системи – furnaces, AC, 
humidifiers, boilers. Ин-
спекция по закупуване на 
жилище. Замерване на СО. 
847 840 6347 – Тодор

електричарски услуги: 
инсталиране на standby  ге-
нератори за вашето спокой-
ствие, ако електрическото 
захранване е прекъснато. 
773 988 2324

Кеш преди банкрут от 
кредитни карти дотолко-
ва, колкото е кредитната 
линия на картата. За повече 
информация потърсете 
Филип: 847 852 6724 

Торти, баници и питки по 
поръчка за вашия празник. 
Високо качество, ниски 
цени. 773 875 7333 Мария

24 часа towing – толвачка. 
Пътна помощ. 773 563 1200 
Пламен

Грижа се за деца в прос-
торна къща в Bensenville, 
IL (първото предградие на 

запад от O’HARE – Irving 
ParkRd & York/Elmhurst Rd) 
Предоставям на децата 
разнообразни занимания 
през деня, както и домашно 
приготвени две закуски и 
обяд. Дългогодишен опит. 
Предоставям и препоръки 
при молба от родителите. 
773 931 8516

Гледайте безплатно най-до-
брите сателитни програми 
(вкл. FOX SOCCER CHANEL и 
Канал 1 на БНТ). За повече 
инфо тел.  
813 775 8885 или посетете 
www. Satellitebg.com.

HEATING AND COOLING. 
Ремонт и инсталация на 
всички видове отопление и 
климатици. експресен сер-
вис. Митко. 773 875 2689

Учителка с опит и сертифи-
кат за Илинойс може да се 
грижи за детето ви в дома 
си в Палатайн. 708 2533 
3383

Търся да гледам деца в 
дома ми. $4/час с включена 
храна в цената. Имам опит и 
живея близо до Найлс, Дес 
Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951

DRIVING SCHOOL Корму-
ване. Бързо и евтино. Тел. 
773-807-2422

ПРОДАВАМ 

Beauty shop for sale. 
Northshore suburbs. 224 578 
1010 – call after 5 pm 

Продавам карго ван Sprinter 
2006, High roof 2500. Изгод-
но. На 130K. Обадете се на 
тел. 847 830 1823

Продавам камион VOLVO 
Cummins 2004. Тел. 630 915 
3177

Продавам VOLVO 2001 в 
отлично състояние и  trailer  
„Стоктън” 1999 г. Air bag and 
ABS. Цени:  Trailer - $7000; 
VOLVO - $12 000. 708 369 
8432 – Стефан

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни на obiavi@bg-voice.com текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) 

и ние ще я публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, 
цената е $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $10 на брой. Обадете се на 
(708) 415-6985 или изпратете този талон с текста и money order на 1409 W Willow Ln., 
Mount Prospect, IL 60056

КАТЕГОРИЯ: ............................................... ТЕЛЕФОН: ...........................................
Е-MAIL: ............................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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Блокбъстър в хола? Скоро...
Холивудските блокбъстъ-

ри скоро ще се показват 
във вашия собствен хол 
броени седмици след 
дебюта им на киное-
кран - ход на студиата, 

който естествено се посреща на нож от 
собствениците на кина.

Четири от шестте холивудски филмо-
ви студиа - Universal, Sony, Warner Bros и 
Fox - още този месец започват да пред-
лагат филми „под наем” за два-три дни 
чрез сателитна телевизия (срещу $30).

Комедията на Sony „Жена назаем” 
(Just go with it) с участието на Адам 
Сандлър, наравно с екшъна „Без име” 
(Unknown) с Лиъм Нийсън, ще влезе в 
историята като един от първите филми, 
предложени в новата услуга за видео по 
заявка. 

17 седмици по кината са много в 
епохата на интернет, казват мейджъ-
рите

Филмовата индустрия от години се 
бори със собствениците на кина, като 
отстоява позицията, че практикуваната 
масово 17-седмична ексклузивност на 
кинопрожекциите вреди на боксофис 
потенциала на новите заглавия.

една от най-големите британски 
киновериги - Odeon, която има печалби 
от 80 млн. британски лири за 2009 г., 
например миналата година отказа да 
показва в своите 200 салона 3D адапта-
цията на „Алиса в Страната на чудесата” 
на Тим Бъртън, тъй като от Disney се 
опитаха да наложат ексклузивни кино-
прожекции само за 12 седмици.

Холивуд на свой ред се оправдава, 
че просто удовлетворява апетита на 
любителите на киното, но се надява с 
ускоряването на появата на филмите по 
домовете да може да пребори интернет 
пиратството.

Новата услуга за видео по заявка 
Home Premiere със сигурност ще спе-
чели немалко пари за четирите студиа, 
но има голяма вероятност да унищожи 
системата, изградена от Холивуд, и па-
ралелно с нея да доведе и до залеза на 
кинопреживяването във вида, в който 
го познаваме.

С нея любителите на актуалното хо-

ливудско кино ще разполагат с новите 
заглавия само два месеца след появата 
им по мултиплексите - при това в HD 
качество, без да се налага да напускат 
дома си; заглавията в Home Premiere ще 
бъдат достъпни най-малко три месеца 
преди пускането им за продажба на 
DVD или появата им в Netflix.

Ударът е болезнен за всички с из-
ключение на самите киностудиа

Анализаторите определят стъпката 
на студиата като интелигентен ход: ако 
те запазват 80% от доходите от ранни 
покази, изгодите им са по-високи от 
много по-ниския дял от боксофис про-
дажбите.

„Точно така би трябвало да действат 
студиата”, коментира старшият анали-
затор от Forrester Research Ник Томас. 
Той допълва, че повечето гледания на 
филмите в двумесечния „ексклузивен 

прозорец” на прожекциите, които 
услугата смята да отвоюва, досега са 
от незаконно изтегляни копия. „В света 
на интернет ексклузивни периоди на 
показ са нещо неадекватно. Всичко сега 
се случва много по-бързо.”

естествено, съществува и рискът от 
поява по торентите на HD копия в почти 
съвършено качество на заглавия с дву-
месечна давност; именно поради опа-
сения от масирано пиратство в крайна 
сметка Paramount в последния момент 
са се отказали от участие в проекта.

Ако експериментът в САЩ пожъне 
успех, студиата са обявили планове 
да пренесат услугата и на европейска 
земя - като начало във Великобритания. 
Като потенциални партньори в сдел-
ката в Обединеното кралство засега се 
приемат Sky и Virgin Media, но прегово-
рите все още не са довели до сериозно 
споразумение.

Също така източници от бранша са 
обявили, че мейджърите обмислят да 
ограничат разпространението през ус-
лугата на филми, които получават добри 
боксофис приходи.

Финансовите перспективи на Home 
Premiere са доста положителни

На пръв поглед числата за филмовите 
студиа изглеждат розови; средната цена 
на билет в САЩ през 2010 г. е била око-
ло $8. От тях студиата печелят между 40 
и 50 процента в зависимост от догово-
реностите си с кината. (Някои договори 
понижават отчисленията за студиото 
след две седмици показване.)

Така че в най-добрия случай те полу-
чават $4 от всеки продаден билет. Но от 
зрителите на Home Premiere те ще полу-
чават $21, след като отделят за сателит-
ните телевизии и другите дистрибутори 
полагаемия им се дял.

Дори ако хората се събират да гледат 
Home Premiere на цели групи, студиата 
могат да си позволят да жертват про-
дажбите на пет билета в боксофиса за 
сметка на домашното гледане и все още 

да излизат на печалба.
Според преценката на висш мени-

джър от Warner Bros, запознат с проуч-
ванията на пазара за услугата, студиата 
очакват спадът на посещаемостта на 
кината да не надмине 5 процента. По 
негови думи „би било глупаво да не го 
направим - нямаме друга алтернатива, 
освен да правим пари”.

Студиата правят жертвата в името 
на по-бързи печалби

Без съмнение четирите големи студиа 
ще печелят добре от тази услуга и дори 
ще отмъкнат част от пазара на услуги 
като Netflix; това, което обаче очевидно 
липсва от уравнението, е шансът кино-
залите да изгубят доста. Практически 
всяко съвременно кино (с редки изклю-
чения) е в зала под наем, което означа-
ва фиксирани разноски и бюджети.

Плюс това кината печелят най-много 
не толкова от продажбите на самите би-
лети, колкото от покупките на пуканки 
и рекламите за тълпите кинолюбители. 
От първото те имат към 80-процентен 
марж на печалба, от рекламата маржът 
достига 90 процента.

Взети заедно, тези две дейности, от 
които студиата не получават и стотинка, 
осигуряват 75 процента от доходите на 
киносалоните. Така че, дори и да се оп-
равдае прогнозата за само 5-процентен 
спад, нещата далеч няма да се отразят 
розово на бранша с кинопрожекциите.

Бивш мениджър от киностудио, отго-
варящ за инвестициите в кинотеатри, 
изтъква, че през периода 2000-2002 
г. само 3-процентен спад на посеща-
емостта на кината в САЩ е принудил 
половината собственици на кинозали 
да обявят банкрут.

„10-процентен спад на продажбите на 
билети плюс спад на потреблението на 
продавани стоки и доходите от реклама 
би затворил близо 2/3 от американски-
те кина с практически несъществуваща 
перспектива те някога да отворят врати 
отново”, коментира той.

Перспективата за Home Premiere
На пръв поглед числата за филмовите студиа изглеждат розови; 
средната цена на билет в САЩ през 2010 г. е била около $8. 
От тях студиата печелят между 40 и 50 процента в зависимост от 
договореностите си с кината. (Някои договори понижават отчисле-
нията за студиото след две седмици показване.) 
Така че в най-добрия случай те получават $4 от всеки продаден 
билет. Но от зрителите на Home Premiere те ще получават $21, след 
като отделят за сателитните телевизии и другите дистрибутори 
полагаемия им се дял. 
Дори ако хората се събират да гледат Home Premiere на цели гру-
пи, студиата могат да си позволят да жертват продажбите на пет 
билета в боксофиса за сметка на домашното гледане и все още да 
излизат на печалба. 
Според преценката на висш мениджър от Warner Bros, запознат с 
проучванията на пазара за услугата, студиата очакват спадът на по-
сещаемостта на кината да не надмине 5 процента. По негови думи 
„би било глупаво да не го направим - нямаме друга алтернатива, 
освен да правим пари”.
Без съмнение четирите големи студиа ще печелят добре от тази 
услуга и дори ще отмъкнат част от пазара на услуги като Netflix и 
Redbox.

Комедията на Sony „Жена назаем” (Just go with it) с Адам Сандлър и Дженифър Анистън ще влезе в историята като един от първите филми, предложени в новата 
услуга за видео по заявка...






