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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

20 - 26 април 2011, брой 10, година I

Христос 
Воскресе!

Българин затвори най-
големите покер сайтове
>> на стр. 14-15

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

Специално  
великденско приложение 
>> стр. 12-13, 24-25

Илиян на турне в Америка 
през май
>> на стр. 18

В Джорджия приеха строг 
антиимиграционен закон
>> на стр. 7
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Добре дошли в брой 10,

Как бързо лети времето, нали? Уж сме новият 
вестник, а вече държите в ръцете си десетия ни брой. 
През последната седмица получихме страхотно много 
имейли и обаждания, с които ни хвалите, давате ни 
идеи, както и подавате сигнали за различни нередно-
сти. Радвам се да чуя, че BG VOICE е медията, на която 
се доверявате с проблемите и се надявам нашите ре-
портери да успеят да помогнат или да дадат гласност 
на проблемите ви. Ето защо казвам, че BG VOICE – това 
е вашият глас.

Една от най-любимите ми книги е „Партньори” на 
Джон Гришам. В нея един адвокат открадва мили-
они долари от съдружниците си. Те и ФБР го търсят. 
Нашият човек е задържан, а бъдещето пред него 
изглежда мрачно – ще прекара остатъка от живота си 
зад решетките. С помощта на хитър план обаче той ус-
пява да обърне нещата, а в затвора попадат неговите 
доскорошни преследвачи, чието богатство е задиг-
нал. Какво става с парите и дамата, която му помага, 
оставям да разберете сами. Но подобна е историята 
на един ексмилионер от български произход, роден в 
Австралия. Само преди година Даниел Цветкоф беше 
заплашен от 75 години зад решетките и искове за над 
500 милиона долара. Днес се оказва, че той е станал 
таен агент на ФБР и с негова помощ са затворени 
трите най-големи покер сайта в света, а шефовете им 
сега са обвиняеми. Сигурно сте чули историята, но в 
темата на броя тази седмица надникваме в тайната 
операция и ролята на българина в нея. Защо медиите 
в Австралия коментират, че в друго време Цветкоф 
щеше да е заровен някъде в пустинята около Лас 
Вегас, може да прочетете на страници 14-15.

Южните щати обикновено стават арена на исто-
риите на Джон Гришам. Изминалата седмица обаче 
донесе смъртоносни бури на този регион. Десетки 
загубиха живота си, а къщите и животът на стотици 
бяха разрушени. Снимки от потресаващия гняв на 
природата може да видите на страница 10.  
Пак в Юга – щата Джорджия, губернаторът е на път 
да подпише драконовски антиимиграционен закон, 

подобен на скандалния в Аризона. Какво предвижда 
той, може да прочетете на страница 7. Както знаете, 
още от брой 3 следи внимателно законодателния 
поход срещу нелегалните имигранти в САЩ (ако сте 
изпуснали, може да го намерите на www.BG-VOICE.
com).

Въпреки прозаичността на темите от новините сме 
се постарали празничното настроение да присъства 
навсякъде в този брой. Надявам се, че в Страстната 
седмица ще имате повече време за почивка, за семей-
ството и приятелите. Ето защо сме подготвили повече 
забавни и любопитни четива. На страници 12-13 може 
да намерите карта с информация за повечето велик-
денски събирания на българските общности в САЩ, за 
които разбрахме до редакционното приключване на 
броя. Там сме поместили и празничните обръщения 
на свещениците в двете български църкви в Чикаго. 
Ако още не сте решили какво да сложите на трапеза-
та в неделя, вижте страници 24-25. Там е поместено 
лесно, но доста ефектно и вкусно великденско меню 
в нашата нова рубрика „Кулинарни пътешествия с 
Емануела”. Дали става въпрос за певицата или друга 
Емануела, ще разберете отново там.

И накрая, не забравяйте, че Възнесението на Хрис-
тос е саможертвата, която той прави, за да изкупи 
нашите грехове. Нека в тази седмица си обещаем да 
бъдем по-смирени, да опитаме да сме по-малко греш-
ни и да се учим на саможертва за хората около нас. 

Светъл празник, скъпи читатели! 

Христос Воскресе!

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Хазартни 
страсти

ИЛИНОЙС
Addison
Магазин „Minos Imported 
Foods”
648 W. Lake St
Algonquin
Магазин „Joe caputo’s”
100 S Randal Rd
Arlington Heights
Автоцентър „Limo Lube”
2300 Hamilton Rd
Магазин „valli’s Produce”
450 E Golf Rd
Магазин „Harvest Fresh”
100 E Rand Rd
Магазин “Farmars Pride”
414 West Algonquin Road 
БУЦ „Знание“
821 N. Arlington Heights Rd
bloomingdale
caputo’s Fresh Markets
166 E Lake St
chicago
Църквата „Св. Иван Рилски”
5944 W. Cullom Ave
Магазин „chicago Produce”
3510 W Lawrence Ave
Магазин „Andy’s Fruit Ranch”
4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”
3953 W. Lawrence Ave
Български културен център
3756 W Irving Park Rd
Ресторант AvANTgARDe
5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 
Foods”
2632 W Lawrence Ave
Магазин „city Fresh Market”
3201 West Devon Avenue
Магазин „Devon Market”
1440 West Devon Avenue 
Офис на Polina service
4833 North Talman Avenue
Darien
Магазин „brookheaven”
7516 S. Cass Ave, Darien
Des Plaines
Църквата „Св. София”
404 W Oakton
Българска евангелска 
църква „New Life”
1480 Oakton St
Магазин „Sofia”
1415 Ellinwood St
Ресторант „Механата”
1141 Lee St
Автоцентър „Magic Auto” 
1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market
9020 W. Golf Ave
Магазин „Малинчо“
1475 Lee ST 
Магазин „Shop and save”
518 Metropolitan Way
Закусвалня „eagle svk.”
782 W Oakton St # D 
Сервиз „Truck center”
2130 Oxford Rd
Downers grove
Магазин „Westbrook market”
2065 63rd St
elgin
Triple D express
1520 Sheldon Dr
elk grove village
Ресторант „Avenue bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201
glendale Heights
Магазин „valli’s Produce”
155 E North Ave
Hanover Park
caputo’s Fresh Markets
1250 E Lake St
Hoffman estates
Магазин „valli’s Produce”
850 Roselle Rd
Mount Prospect
Магазин „Wally’s”
1731 W Golf Road
Niles
greenwood Fruit Market
8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”
5740 W. Touhy Ave
Norridge
Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “Вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла Колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17
Palatine
euro Fresh Market
130 W Northwest Hwy
Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230
Schaumburg
Shop and Save Market
830 W Golf Rd
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road
Schiller Park
Ресторант „Сердика”
9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”
9845 W. Lawrence Ave
Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave
Магазин „bb’s”
9300 W Irving Park
Магазин „Jim’s liquors”
9290 Irving Park Rd
Skokie
village Market Place
4034 W Dempster
MarketPlace on oakton
4817 W Oakton St
Westmont
Магазин „Westbrook Market”
10 West 63rd Street
Wheeling
Магазин „Fresh Farm”
291 E. Dundee
Wood Dale
Магазин „v&g commerce”
881 North Central Avenue 
Офис на AA Truck Repair
911 Lively rd

ATLANTA, gA
Българско училище „Св. 
Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 
30341 USA
Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120
Marietta, GA 30062-2982 
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

ATLANTIc cITY, NJ
Malincho Inc
2545 Fire Rd, Ste #3
Egg Harbor Township, NJ 08234

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

DeNveR, co
магазин  east europe Market
4015 E Arkansas Ave
Denver, CO 80222

LAS vegAS, Nv
café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Forte Tapas bar and bistro
4180 S Rainbow Blvd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант „Магура”
1305 Vegas Valley Dr # V

NeW YoRK, NY
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

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

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

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

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

WIND gAP, PA
Офис на Aleks Trucking
275 W Moorestown Rd
Wind Gap, PA 18091-9759

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на  
newsroom@bg-voice.com или се обадете на (708) 415-6985

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай Кръстев | Ясен Дараков
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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Българските роби на Германия
Скандален репортаж 
в сп. “Шпигел”

Покъртителен репортаж 
за българските гастар-
байтери в Германия 
публикува най-ав-
торитетното немско 
списание „Шпигел“. 

Макар че българите все още нямат 
неограничен достъп до германския 
пазар на труда, търговци на хора са на-
мерили пролуки. Модерните робовла-
делци „доставят” българи, работещи за 
по 3 евро и живеещи в мизерия. 

 Според „Шпигел” българите са една 
от най-многочислените миграционни 
групи в Германия. Огромните разлики в 
благосъстоянието осигуряват постоя-
нен прилив на нелегална работна ръка. 
От 2007 г. броят на българите в Герма-
ния се е увеличил с около 36 000 души, 
а прирастът само през последната 
година е възлизал на повече от 20%. 

„Монитор“ препечатва с незначител-
ни съкращения текста на „Шпигел”. 

Никой не знае колко българи живеят 

в Германия 
вън от всякакви официални статисти-

ки. Те са нископлатена работна ръка за 
по 3 евро на час максимално. Повечето 
не знаят немски. Нямат квалификация. 
Те преживяват ден за ден, предлагайки 
работната си сила на всеки, който пла-
ща колкото и да е... 

В Германия влизат, ползвайки право-
то на всеки европейски гражданин за 
легален престой като турист в рамките 
на три месеца. След това някои създа-

ват фиктивна фирма, продължавайки 
да се трудят като наемни работници на 
черно, а други просто потъват в неле-
галност. Шансовете да бъдат разкрити 
са минимални. 

В Русе съществува нещо като офис  - в 
кафене на бензиностанция, където един 
път седмично се обсъжда кой за кои 
германски градове ще пътува. Единият 
от тези модерни търговци на робски 
труд в миналото търгувал с добитък - с 
овце, кози и крави. Животните трябвало 

Една от уличните борси в Хамбург, където българи чакат някой да ги наеме.
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да бъдат здрави, силни и работливи. 
Бизнесът му вървял добре. Днес той 
търгува с хора - здрави, силни и работ-
ливи. Бизнесът му върви значително 
по-добре. 

Евтината българска работна ръка е 
търсена в Германия, а и в други страни 
на Европа - на строежи, по пристанища, 
в заведения за хранене и като чистачи. 
По мобифона постоянно идат нови 
поръчки: търси се човек за пицария в 
Дания, за склад във Франкфурт, една 
жена като чистачка в датско село. 
„Доставям ти я във вторник срещу 450 
евро в брой”, обещава трафикантът и си 
записва поръчката. От тях 200 отиват в 
собствения му джоб. 

Разкъсан от 
употреба тефтер 
върши цялата работа на подвижно 

германско-българско бюро по труда. В 
него са записани имената на потенци-

алните работници с данни за ръст, въз-
раст и професия, ако имат такава. Щом 
профилът им отговаря на търсения в 
Германия, незабавно го транспортират 
дотам, свързват го с работодателя и му 
помагат да си намери място за спане. 
Всяка седмица единият от въпросните 
търговци на хора докарва с микробуса 
си по осем работници от България. На 
година са към 400, а хиляди други прис-
тигат по подобни канали, примамени от 
мечтата за благосъстояние и възход. 

За набирането на работната ръка 
„предприемчивите бизнесмени” 
обикалят българските села с визитни 
картички в ръце и 

заговарят младите 
мъже със здраво 

телосложение 
За транспорта до Германия всеки пла-

ща по 150 евро предварително. За да 

платят сумата, мнозина са принудени да 
заложат или продадат и последното си 
имущество. Преди германската граница 
на пътниците се раздават по няколко 
стотин евро в брой, за да могат да пока-
жат, че разполагат с лични средства, а 
една модерна видеокамера служи като 
алиби за легендата, че всички отивали 
на сватба на свой роднина. 

150 евро струва осигуряването на 
нелегален подслон в Германия, който в 
повечето случаи се състои от един из-
търбушен стар дюшек. Единият от пъту-
ващите в минибуса слиза в Лудвигсбург. 
Там живее със седем други българи на 
общо 60 кв.м площ и работи на черно 
по строежи. 

Друг пътник е за берлинския квартал 
Ной-Кьолн. Там живее с още девет души 
в тристайно жилище. 

Алчността на работодателите, които 
предпочитат да плащат по 3 вместо по 
8 евро, 

или на наемодателите, които искат да 

припечелват допълнителни, необлага-
ни доходи, осигурява на трафикантите 
на хора добри възможности за препи-
тание. А как я карат наемните роби от 
България? Това е друга тема... 

46-годишният Ерфан от Сливо поле 
пристигнал в Германия, за да работи в 
склад. Работодателят обаче го изхвър-
лил след само три седмици, защото бил 
прекалено възрастен и недостатъчно 
як. Оттогава Ерфан стои всеки ден на 
уличната борса - с надеждата, че ще 
бъде нает срещу 10 евро, за да разчис-
ти някое празно жилище от боклуци. 
Живее в таванска стаичка, без тоалетна 
и без баня, която си дели с плъховете, 
примамени от остатъците храна. Дори 
не успява да си плати наема от 150 
евро, а е натрупал и други дългове 
към трафиканта. „Вземи ме обратно 
към България”, моли го той редовно. 
„Първо си плати дълговете. Да не съм 
те осиновил”, е редовният отговор на 
робовладелеца.

По 9-10 души живеят в един апартамент. По пътя към Германия.
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Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Property and Casualty Insurance 
Company and Allstate Fire and Casualty Insurance Company. Life insurance and annuities issued by Lincoln 
Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, Northbrook, IL, and American Heritage Life 
Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance Company of New York, Hauppauge, 
NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

•  Бързо, качествено и евтино 
обслужване

•  Поправка на камиони (двигател, 
трансмисия, диференциал, АС, гуми, 
заваряване, спирачки и др.)

•  Повечето от частите ги имаме в 
наличност

•  Компютърна диагностика 
(Cummins, Volvo, CAT, Detroit)

•  Баланс на гуми
•  Смяна на масла
•  Предлагаме паркинг места 

за камиони и ремаркета

Emergency Road Sevice 
(tires and mechanical) 

Търсим механици 

World Truck Service
1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

847-307-1155

Towing 
services

Момиче почина след операция 
от апендицит

14-годишно момиче 
почина внезапно 
след операция от 

апендицит във Варна. Джансу 
Сандулова издъхнала в поне-
делник сутринта.

Родителите твърдят, че 
детето е жертва на лекарска 
грешка в университетска бол-
ница „Св. Марина”.

Три дни след операцията 
от апендицит на Джансу се 
налага втора намеса на хирур-
зите. Причината е, че в корема 
се събира течност с неясен 
произход. Медиците обаче 

са категорични - няма лекарска грешка и въпреки добре свършената работа са 
изненадани от леталния край. След месец ще има повече яснота за смъртта на 
момичето, след като са готови всички анализи.

Междувременно експертите ще разследват и друга смърт на млада жена в 
болница. Майка на две деца почина след лечение във варненската “Света Анна”. 
30-годишната Пламена Георгиева паднала в банята, докато къпела бебето си. В 
спешното отделение обработили раната на главата, прегледал я неврохирург и 
родилката се прибрала вкъщи. Няколко часа по-късно издъхнала. 

Бият „Свидетели на Йехова”  
в Бургас

Десет души бяха арестувани, а петима откарани в болница след кърваво 
меле пред храма на сектата “Свидетели на Йехова” в Бургас. В протеста се 
включили и агитките на двата отбора “Черноморец” и “Нефтохимик”. 

От полицията в Бургас твърдят, че за протеста от ВМРО не са поискали разре-
шение, въпреки че го рекламирали във „Фейсбук”. 

Повод за демонстрацията бе активизираната напоследък дейност на сектата. 
Нейни членове са засичани да раздават брошури и да проповядват около бур-
гаски училища, както и да предлагат религиозна литература по домовете.

Държавата 
прибира  
10 млн. лв. от 
Митьо Очите

Комисията „Кушлев“ спечели 
окончателно делото за отнема-
не на имущество на Димитър 

Желязков-Митьо Очите за над 10 млн. 
лв. Отнетото в полза на държавата 
имущество на несебърския наркобос е 
на обща стойност 10 844 122,75 лв. по 
съдебни експертни оценки.

През 2008 г. комисията „Кушлев“ 
заведе и впоследствие спечели дело срещу Митьо Очите в Бургаския окръжен 
съд. Желязков обжалва решението пред Върховния касационен съд (ВКС), който 
не допусна иска му.

Варна с нов 
завод за 
боклуци

Завод за преработка 
на твърди битови 
отпадъци работи от 

понеделник в землището на 
варненското село Езерово. 
Съоръжението ще обслуж-
ва град Варна, но се водят 

преговори и с другите общини в областта. Съоръжението, което струва 50 млн. 
лв., в момента работи в тестов режим и до края на април трябва да започне на 
пълния си капацитет, който е 50 тона на час. В завода може да се преработват 
всякакви отпадъци без строителни и автомобилни гуми. 

Снимка: БГНЕС

Снимка: Булфото
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В Джорджия приеха строг 
антиимиграционен закон
Индиана е на път да последва 
примера с подобен на аризонския 
нормативен акт

бе подкрепен предимно от консер-
вативната част от населението на 
Джорджия. Те обвиняват нелегалните 
имигранти – предимно от Латинска 
Америка, и децата им за високата без-
работица в щата, пренаселените учили-
ща и увеличаване на престъпността. 

Онези, които за против закона, 
смятат, че той ще доведе до расистки 
разправи. 

Негативи
Противниците на приетия текст твър-

дят, че Джорджия ще се изправи пред 
много съдебни дела, които ще се точат 
с месеци, утежнявайки допълнително 
бюджета на щата. В момента се водят 7 
дела срещу аризонския SB 1070.  Заради 
закона някои от имигрантите веро-
ятно ще напуснат щата, което пък от 
своя страна ще се отрази негативно на 
пазара на недвижими имоти и местните 
бизнеси – ресторанти, магазини.

Работодателите, които ще загубят 
работна ръка, ще трябва да наемат 
легални служители, на които обаче ще 
трябва да плащат по-високи заплати. 
Това означава поскъпване на крайния 
продукт. Най-силно ще пострада силно 
развитият селскостопански бизнес в 
щата. 

Фермерите твърдят, че програмата 
E-verify е неточна и това ги изправя 
пред риск от съдебни дела, ако откажат 
работа на човек, за когото системата 
грешно покаже, че е нелегален. 
По отношение на престъпленията ня-
кои наблюдатели смятат, че този закон 
не само няма да изгони имигрантите, 
ами ще увеличи икономиката в сянка, 
дори кражбите на самоличности и лич-
ни документи. 

Законът срещу имигрантите в Джор-
джия бе дебатиран няколко седмици 
в местния конгрес. Бяха обсъдени 
няколко версии. Още по времето на 
дебатите представители на селското 
стопанство и ресторантьорството се 
възпротивиха на  проекта. Някои депу-
тати тогава акцентираха върху бойкота, 

Авторът на закона в Джорджия Мат Рамзи (избран от Пийчтри сити) приема поздравления след приемането 
на текста на 14 април в Атланта

който настъпи в Аризона след приема-
нето на техния закон. Други – предимно 
републиканци, пък заявиха, че законът 
си е добре и той най-накрая трябвало 
да бъде пример за конгресмените.

Според едно проучване в Джорджия 
има около 480 хиляди нелегални ими-
гранти, което е с около 20 000 повече от 
Аризона. 

Другаде
Съседният на Чикаго щат Индиана, 

където живеят много българи, също 
е на ръба от приемането на подобен 
нормативен акт, който мина на четене 
в местния парламент. Според него биз-
несът ще трябва да проверява статуса 
на работниците, но пък за разлика от 
Джорджия и Аризона полицаите няма 
да проверяват за статута на имигранти-
те само по „reasonable suspicion” (осно-
вателно съмнение). Понятие, за което 
много адвокати предупредиха, че дава 
възможност за расистко профилиране. 

„Нали не мислите, че ако бял мъж си е 
забравил портфейла у дома, ще бъде 
проверен дали е легален или не”, казва 
адвокат Чарлс Кук.

Финалният вот на текстовете в Инди-
ана е следващата седмица. 

Флорида също предвижда подобен 
закон, но щати като Небраска и Колора-
до отхвърлиха подобни текстове.

Съдбата на тези нормативни актове 
лежи в решението, което федералният 
съд ще вземе по делото United States 
vs. Arizona. Преди седмица съдиите 
потвърдиха, че най-драконовските 
мерки от аризонския закон няма да се 
прилагат, докато не излезе решение по 
делото. Мотивите за това бяха, че е тек-
стовете са антиконституционни. Правни 
експерти казват, че от това може да се 
направи и извод за цялостната позиция 
на федералния съд по спорния закон в 
Аризона. Вероятно обаче решението по 
него ще стигне и до Върховния съд (The 
Supreme Court).

сн.: Дейвид Голдмън/АП

адвокат Кристина Крилчев
kkrilchev@gmail.com

Джорджия стана вторият 
щат в САЩ след Аризо-
на, който прие миналата 
седмица изключително 
тежък закон срещу 
нелегалните имигран-

ти. Законодателите в Индиана също 
напредват с подобен акт. В южния щат 
живеят около 10-15 хиляди българи. В 
темата от брой 3 на BG VOICE предупре-
дихме за опасността подобни текстове 
да бъдат приети в дузина щати. 

Според новоприетия закон в Джор-
джия всички работодатели трябва да 
проверяват дали техните служители 
имат право да работят в САЩ чрез 
системата E-verify. Също така законът 
позволява да бъде проверяван статусът 
на лица, арестувани по обвинения, раз-
лични от имиграционните - например 
DUI или спиране за автонарушение.

Според приетия текст полицаите мо-
гат да проверят статуса на всеки, който 
не може да предостави валидно ID, и 
ако полицаят вярва, че човекът може да 
е извършил криминално деяние.

По начина, по който е написан зако-
нът, „криминално деяние” може да озна-
чава дори и най-обикновено спиране 
за превишена скорост, смята Чарлс Кук, 
който е един от най-добрите имиграци-
онни адвокати в страната. Кук, който е 
републиканец и практикува в Атланта, е 
противник на приетия закон.

 Губернаторът на щата Нейтан Дийл 
заяви, че ще подпише документа, който 



Лъжица 
катран

Вестниците умират, вестниците се 
прераждат – не знам на кого да вярвам 
вече, камо ли на какво да уча студентите 
си, които се надяват да станат журнали-
сти. Тази седмица „24 часа“ навърши 20 
години, в известна част от които имам 
непосредствено участие, поради което 
се чувствам близък до празненствата. 
Честито на колегите и читателите и за 
много бъдещи успехи! 

В понеделник друго издание, към 
което от години имам афинитет по мес-
тожителство, взе две награди „Пулицър“ 
– най-уважаваното журналистическо 
отличие в САЩ. Екип на в. „Лос Анджелис 
Таймс“ получи признания за фотография 
и за „служба на обществото“.  Втората ка-
тегория е особено авторитетна, понеже 
затвърждава една от основните функции 
на медиите като „кучета пазачи“ (watch 
dogs), които бдят за измами от страна на 
народни слуги от всякакъв сой. Сигурен 
съм, и то не само заради обществения 
престиж на гореспоменатата награда, че 
дори в ерата на туитърната жълтория, 
блогърната многогласица и есемесното 
разчетворяване на вниманието все още 
достатъчно много хора държат на този 
журналистически идеал.  И в САЩ, и – 
надявам се – в България.

Ето как в. „Таймс“ послужи на об-
ществото тук. Репортери на вестника 
водиха почти година разследване 
в малкото градче Бел, близо до Лос 
Анджелис (37 хил. жители), и установиха 
някои потресаващи факти. Като това, че 
кметът си е определил годишна заплата 
от 1.5 милиона долара. Добре, това като 
се включи стойността на пенсионното 
и здравното осигуряване плюс другите 
служебни облаги, иначе „само“ около 
600 хил. чисто. Президентът на САЩ все 
пак взима далеч по-скромните  400 хил. 
долара – да не би кметът на гр. Бел да 
събира такси за смет с резолюция на 
Съвета за сигурност? Прочее членовете 
на градския съвет са получавали стоти-
ци хиляди, а новият шеф на полицията 
е бил нает за почти половин милион 
годишно възнаграждение. Това, при 
положение че всеки шести в градчето 
живее под прага на бедността (22 350 
долара годишно за семейство от четири-
ма), а имотните налози са по-високи от 
тези в Бевърли Хилс.

Сега екскметът и седем други бивши 
градски първенци имат висящи дела за 
корупция и измама. След като вестникът 
извади доказателства за далаверите им, 
арестите не закъсняха. Това бе много 
поучително развитие за студентите ми, 

които добре виждат, че в журналисти-
ката пари няма (за разлика от пъблик 
рилейшънс, рекламата и маркетинга), 
но пък биха искали усилията им в полза 
на обществото да не отиват нахалос. 
Интересен и по-американски приповди-
гащ бе фактът, че един от репортерите, 
наградени за разкритията в гр. Бел, 
произлиза от семейство на нелегални 
имигранти. Родителите на Рубен Вивес 
го докарали от Гватемала през Мексико 
като малък и през първите 6 години 
почти не го виждали, докато изработят 
достатъчно пари, за да се разплатят 
с трафикантите. Когато пораснал, го 
изпратили да учи журналистика в уни-
верситета, за да не бъде депортиран. Ето 
това е американска мечта с калифорний-
ски привкус.

Друга окуражаваща новина за 
бъдещето на журналистиката дойде 
от втория пореден „Пулицър“ на сайта 
„Пропублика“ (www.propublica.org/), 
чиито репортери този път разследваха 
и обясниха на публиката машинациите 
на банкери от „Уолстрийт“. Представете 
си, гадовете манипулирали подведом-
ствените си банки в ущърб на клиентите, 
пряко обществения интерес и напълно в 
разрез със законите! Подобни мащабни 
задкулисни игри частично провокираха 
финансовото цунами, което тръгна от 
Манхатън и заля целия свят. Това, че 
подобен млад сайт отново получи при-
знание за свое разследване, е доказател-
ство, че не само годините са от значение, 
а най-вече уменията, усърдието и, бих 
казал, идеализмът на репортерите.

Разбира се, мога веднага да хвърля 
лъжица катран в кацата с журналистиче-
ски мед, която току-що ви напълних. Раз-
ликата между тези действия с глобален 
отзвук и сравнително дребните (в срав-
нение) машинации на градската управа 
в Бел е, че няма да видите скоро-скоро 
осъдени банкери. Колкото по-голямо е 
престъплението, толкова по-малко ве-
роятно е виновните да получат адекват-
но наказание. Но това никак не отменя 
нуждата някой да се рови и разкрива 
какво не е наред в обществото, нали? 

Журналистическите разследвания 
още ме вълнуват, точно както преди 20 
години, когато започвах. Сега обаче чета 
съвсем други вестници.

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



Българи от 
САЩ дариха 
ученици с 
увреждания

Акцията е организирана 
от църковното настоя-
телство на храм „Свети 
Георги“ в американския 
град и е предназначена 
за 12-те възпитаници 

със специални образователни потреб-
ности в Професионалната гимназия по 
хранителни технологии и туризъм в 
Ямбол, съобщава dnes.bg.

Учениците вече имат съвсем нови 
готварски униформи по американски 
модел и усвояват знания в оборудвани-
те с нови и модерни уреди и инструмен-
ти работилници по учебна практика.

Дарителската кампания, организира-
на от българите в американския град, 
продължава, като целта е закупуване на 
нова и модерна техника за училището.

Това според екипа на учебното заве-
дение и сънародниците ни в Америка 
ще помогне за скъсяване на адаптаци-
онния процес на учениците с уврежда-
ния в реална работна обстановка.

Двигател на дарителската кампания 
в Лос Анджелис е председателят на 
църковното настоятелство  архонт д-р 
Дейвид Веско. 

Учениците със специални образова-
телни потребности вече демонстрират 
наученото на открити уроци. Обучени-
ето им е двегодишно и ще завърши с 
връчване на удостоверение за правос-
пособност

Дарителска кампания 
за ямболски ученици с 
увреждания тече в Лос 
Анджелис.
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Новите женски професии

Класическите специал-
ности в областта на 
модата, недвижимите 
имоти, СПА услугите и 
пътешествията еволю-
ират в нови професии, 

за които специалистите твърдят, че са 
изключително подходящи за жени.

Ето четирите най-нови и желани 
професии „Made in USA”, които лека-по-
лека се появяват и в Европа (или поне в 
по-западната й част):

Моден фън шуй
В САЩ тази професия е най-но-

вият източник за доходи за таланти, 
работещи в областта на модата. Става 
въпрос за консултант, който се грижи за 
външния вид на даден човек, използ-
вайки правилата и принципите на фън 
шуй.

Предизвикателството за хората, 
които се занимават със стил, е така да 
изберат дрехите за клиентите си, че те 
да се чувстват в пълна хармония със 
себе си, околната среда и енергията на 
вселената.
„Всеки един от петте елемента (вода, 

дърво, огън, земя и метал) има аналог в 
цветовете, текстурите на тъканите, как-
то и в размера на една дреха”, твърди 
Синтия Фасета, която се занимава с пер-
сонален стайлинг и засега е единстве-
ната фън шуй консултантка за Италия.
„Моята работа е да съветвам клиен-

тите за стила на дрехите, които ще ги 
накарат да се чувстват в съзвучие със 
себе си. Например, ако в него надде-
лява елементът вода, ще се чувства 
по-добре в дрехи с меки и асиметрични 
форми. Ако неговият основен елемент 

е огън, тогава идеалните цветове са 
различни нюанси на лилавото и дрехи, 
биещи на очи.”

Home stager („преоформител” и 
брокер на недвижими имоти)

Дори и пазарът на недвижими имоти 
разкрива нови работни места. Най-но-
вите статистически данни показват, че в 
САЩ 90% от случаите на закупуване на 
ново жилище са като при любов от пръв 
поглед и решението за това се взима в 
първите две минути от прекрачването 
на прага.

Така че добре дошъл на Home stager-
a - опитен човек, който успява да напра-
ви един имот възможно най-атрактивен 
с малко, но добре подбрани трикове, 
за да го продаде или отдаде под наем 
в най-кратки срокове и на най-добрата 
цена.

Това е нещо като редизайн на инте-
риора, като „жените имат усет, интуиция 
и ентусиазъм да променят изоснови 
разположението на мебелите от всеки-
дневната от сутрин до вечер само за да 
я направят да изглежда по-просторна”, 
казва Серджо Пома, който организира 
курсове по специалността.

СПА консултант
Сред най-плодовитите сектори, що се 

касае до разкриване на работни места, 
е и т.нар. Wellness, който има нужда от 
специалисти по фитнес, масаж, арома-
терапия - а вече и от СПА консултанти. 
Човек, който да координира всички 
фази на един СПА център: от бизнес 
плана и избора на оборудване до 
подбора на персонал и управлението в 

първите месеци след отварянето.
Отправна точка може да е марке-

тингов специалист, но по-важно е да е 
работил в СПА център и в сферата на 
разкрасяването.

Това е разнообразна и предизви-
кателна работа, защото всеки ден се 
сблъскваш с ролите на различни спе-
циалисти: на архитекта, на козметика, 
на масажиста, които трябва да накараш 
да работят в екип, който да отговори на 
претенциите на клиентите.

Дизайнер на пътешествия
Както зад една хубава рокля стои 

добър дизайнер, така и едно прекрасно 
пътуване може да бъде осъществено 
с помощта на такъв. В САЩ има около 
50 000 професионалисти в тази област, 
които правят маршрути според кон-
кретните нужди на най-взискателните 
клиенти и искат всичко да е планирано 
до детайли.
„Voyage дизайнерът е най-модерната 

еволюция на класическия туристиче-
ски агент”, обяснява Уолтър Старнон, 
генерален мениджър на италианска 
туристическа мрежа, който набира 
персонал в цяла Италия.
„Разликата е, че „дизайнерите на пъте-

шествията” работят от дома си за туро-
ператорска или туристическа агенция, 

като директно се свързват с клиентите, 
за да планират пакета. Това е перфектна 

работа за жена, която си търси нещо 
с гъвкаво работно време, за да може 

да се занимава с децата си и всички 
други ангажименти около семейството.” 

(webcafe.bg)

45 жертви на 
смъртоносни бури 
в Юга
Само за 3 дни 241 торнадо минаха през южните щати и отнеха живота на 

45 души. Това е най-жестоката буря в историята на Щатите и втората по 
смъртни случаи след февруари 2008 г.

22 са жертвите в Северна Каролина, където 200 000 бяха без ток до 
редакционното приключване на броя. Торнадо убиха още по 7 души в Алабама и 
Арканзас, 6 във Вирджиния, 2 в Оклахома и 1 в Мисисипи. Стотици семейства са 
без жилища и остават на улицата. Продължаващата дни наред буря затрудни спа-
сителните операции и добави към мизерията на хората, загубили всичко.

Сн.: Асошиейтед прес/Daily Mail

Торнадо унищожи огромния магазин на Lowe’s в Санфорд, Северна Каролина. Бързата мисъл на мениджъра 
е спасила живота на клиентите и на персонала.

ТРАГЕДИЯ – Джефри Лий успокоява Мередит Тъкър, чийто дом е станал на трески след бурята във Фейътвил, 
Северна Каролина

Цели квартали бяха разрушени във Фейътвил, Северна Каролина
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Наемаме шофьори 

и owner-operators

обадете се за 

подробности 

Продаваме 
камиони  

VOLVO 2006, 2007 
на изплащане 

TRIPLE D EXPRESS Inc.
847.608.5100

• Лоялност
• Коректност
• Добро отношение
•  Заплащане на всички мили 

и допълнителни стопове
• 24 часа диспечери
• Нови камиони
• Ремаркета под наем
• Над 150 камиона
• И още...
   ДРУГИТЕ ГОВОРЯТ ЗА НАС...

ЕЛАТЕ ПРИ НАС 
И НАПРАВЕТЕ $$$ 

Застраховката на бъдещето
Устройство мери как караш и това 
определя цената на полицата

Тези от нас, родени по вре-
мето на „Ролинг Стоунс”, 
АББА и диско музиката, 
предполагам, помнят с 
носталгия концертите на 
„Металика” и „Скорпиънс”, 

първия мобифон на българския пазар 
( NOKIA 150, цена $1200) и първите 
интернет връзки, които отнемаха цяла 
нощ, за да свалиш една песен.

Последните 30 години човечеството 
отбеляза невероятен напредък в разви-
тието на високи технологии. Застрахо-
вателният бизнес не остава по-назад.

Преди година започна една нова епо-
ха в автозастраховането с т.нар. плащаш 
както караш (Pay as you Drive Insurance). 

Автозастраховането винаги се е 

базирало на предишното ви поведение: 
имате добра история - плащате малко; 
имате предишни инциденти – плаща-
те повече. Pay as you Drive Insurance 
драматично промени застрахователния 
процес, защото цената ви вече се оп-
ределя на базата на това как шофирате 
сега, а не в миналото.

Как работи тази система? Pay as you 
Drive е на напълно доброволни начала. 
Ако желаете, застрахователната ви ком-
пания ще инсталира малкото устрой-
ство от снимката. Този уред измерва 
изминати мили, скорост, ускоряване 
и сила на спирането. На база на тези 
фактори се определя цената на автомо-
билната ви застраховка. Устройството 
е предназначено за тези, които карат 

ТЕО БАЛЕВ
Тео Балев е собственик на застра-
хователна агенциа Colonial с офи-
си в Атланта и Чикаго. Агенцията 
се специализира в застрахова-
нето на транспортни компании, 
като предлага най-ниски цени.

За контакти 7 дена, 9 АМ - 9 РМ:
Чикаго (773) 340-3370
Атланта (678) 733-3370

внимателно, без резки спирания и в 
рамките на скоростния лимит.  Този тип 
шофьори биха спестили до 30% от цена-
та на застрахователната си полица. Тук 
трябва да уточним, че тази технология 
не е за всеки. Ако сте автосъстезател, 
който иска да впечатли 18-годишното 
си гадже с новото си BMW, или плани-
рате 3000 мили пътуване през Америка, 
цената ви най-вероятно ще се вдигне. 

Устройството от доста време се полз-
ва при големите транспортни компании, 
които по този начин следят поведени-
ето на шофьорите си. Миналата година 
бележи началото на използването на 
такъв тип устройства в застраховането 

на лични автомобили. Много компании 
предлагат тази технология, сред които 
Progressive, Liberty Mutual, Safeco, Mile 
Meter и GMAC. 

Важно е да се спомене че технологи-
ята Pay as you Drive не е свързана със 
спътникова навигация, т.е. застрахова-
телната компания няма информация за 
това къде ходите. Устройството обаче 
отбелязва времето, когато карате, което 
го прави доста подходящо за контрол 
над млади шофьори – ако често карате 
между полунощ и 4 сутринта, най-веро-
ятно ще платите повече, защото това е 
времето, когато се случват над 30% от 
тежките инциденти.

тео балев
teo@colonialis.com
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Далас

Орландо/
Тампа

Чикаго

Сан Франциско

Сан Диего

Бостън

Ню Йорк

bg Великден 2011
Къде и как българите в САЩ ще 
отбележат Христовото Възкресение

Сан Франциско
23 април, събота, 23:30 РМ
Великденска служба
Holy cross Monastery
34580 Palomares Road, castro valley, cA 
94552
24 април, неделя, 10:00 АМ - 3:30 РМ 

ВЕЛИКДЕН на Манастира
11.30 АМ Великденска литургия на старо-
български/черковнославянски език

Далас
24 април, неделя
Българска евангелистка църква, Далас
2435 east Hebron Parkway,
carrollton, Texas 75010
• Тържествено богослужение, 17:00 часа
• Прожекция на филма „Исус”, 19:00 часа

За информация: (972)-740-7935

Бостън
Българската църква „Света Петка” в 
храма на сръбската църква  
„Свети Сава”, Бостън
24 април, неделя, 10 АМ
41 Alewife brook Parkway,
cambridge, MA 02140
Празнична Великденска Литургия

За информация: (857) 205-4915

Чикаго
23 април, събота, 23:30 РМ
„Св. Иван Рилски” 
5944 West cullom Avenue
chicago, IL 60634
Великденска служба

Сан Диего
23 април, събота, 11:45 РМ
Вечерна Тържествена Литургия - съслуже-
ние от български и сръбски свещеници.  
Сръбската църква „Света Петка“
1854 Knob Hill Rd.  
San Marcos, cA 92069
 24 април, неделя 
10:00 АМ, църквата „Света Петка“ - 

съвместна сутрешна Тържествена 
литургия
11:30 АМ Великденски събор,  
Сан Диегито Park, Picnik Area 6  
1628 Lomas Santa Fe Dr.  
Del Mar, cA92014 
(ползвайте входа откъм El Camino Real)

За информация: (858)-376-7379

Ню Йорк

23 април, събота, 23:30 РМ
Великденска литургия 
катедралата „Св. Кирил и Методий”
552 West 50th St.
New York, NY 10019

Великденско парти след 12:30 АМ
vYNYL 
754 9th Avenue (@ 51st St.)

За информация: (914)-3097177

Чикаго

БПЦ „Света София”, Чикаго
404 West oakton St,
Des Plaines, IL 60018  

23 април, Велика събота 
• Св. литургия със Св. причастие, 10:00 АМ
• Тържествена литургия и причастие, 
обикаляне на храма, 11:00 РМ
• Великденско парти с DJ, 12:15 АМ
24 април, неделя 
• Четене на Св. Евангелие, раздаване на 
яйца, 11:00 АМ
• Празничен Великденски обяд с $10 куверт, 
12:30 РМ

За информация: (847)827-3201

Орландо/Тампа
23 април, събота, 11 РМ
Българската православна църква 
„Св. Георги”
St. george orthodox church
320 Heather Ave
Longwood, FL 32750
Литургия за Възкресение Христово ще 
отслужи отец Божидар (от църквата 
„Св. София”, Чикаго). Обикаляне на църк-
вата, литийно шествие и раздаване на 
благодатен огън.

За информация: (414)-367-4324
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Скъпи братя и сестри,
Отново сме пред прага на най-светлия празник на Христовата Църква – ВЪЗКРЕСЕНИЕ. Две 

нощи за нас, вярващите, са изключителни. Това са Рождественската нощ и светозарната нощ на 
Светлото Христово Възкресение. 

В първата се извършила най-великата тайна: явяването на Сина Божи, второто лице на Пресве-
тата Троица, в плът /1 Тим 3:16/. Това е началото на земния 
подвиг на Богочовека.

Във втората – Пасхалната нощ, изпълнена със светлина и 
неизмерима радост, превъзхождаща всичко, което Църквата 
прославя през цялата година – се е завършил Изкупителния 
подвиг на Богочовека, увенчан с победоносното ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 

Оттогава започва нова ера в живота на човечеството. Човеш-
ката мисъл става вече християнска мисъл. Сърцето на човека 
започва да бие по новому.

И, ето, пренасяме се мислено повече от 20 столетия назад, в 
свещения град Иерусалим, градината недалеч от разпятието – 
Голгота, пред гроба, където бе положено тялото на издъхналия 
Спасител. Виждаме отваления камък и седналия върху него 
Ангел Господен и чуваме думите, които той казва на жените 
Мироносици: „Зная, че търсите разпнатия Иисуса. Няма го тук. 

Той възкръсна, както беше казал!“ /Мат. 28:1-6/
„Няма го тук! Той възкръсна!“
Да, скъпи братя и сестри, Христос възкресе! Цялата пробуждаща се от пролетното слънце при-

рода ни вика „ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!“. В лазурния простор на пролетта църковните камбани разна-
сят своя меден глас и известяват на света най-великата и радостна вест - „ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!“.

И от век във век тази радостна вест се повтаря от поколение на поколение, от род в род и от 
народ в народ.

Нам е мил, сладък и скъп Великденският камбанен звън! Той говори на душата ни повече и 
свидетелствува за непобедимата и неизтощима мощ на Богочовека – Иисуса Христа – Сина Божи 
и Сина Човечески.

Радвайте се и се веселете, братя и сестри, на Светото Христово Възкресение и из дълбините на 
душите си, с преизпълнено от радост сърце да се молим на Възкръсналия: 

„Христе Спасителю, и нас на земята удостой с чисто сърце тебе да славим!“.
А М И Н!!!  

свещеноиконом Валентин Ноцков
Господа църковните настоятели при

БПЦ „Св. Иван Рилски - Чудотворец“ - Чикаго

Обичани в Господа, братя и сестри, Христос Воскресе!
Възсия всечестната Пасха. Дойде радостният ден на Христовото 

Възкресение, та едни други да се прегърнем и велегласно с едни 
уста да възкликнем: Радвайте се, Христос Воскресе!

Гробът нямаше сила да задържи Иисуса, защото Той беше животът. 
Гробът не можа да възпре свет-
лината, която проблясна в деня 
на Възкресението и заля цялата 
вселена. От гробния мрак изгря 
светлината—Христос. Неугас-
ващата Иисусова светлина осия 
сърцата, мислите, душите и 
живота на повярвалите в свет-
лината. Изпълниха се думите Ии-
сусови: „Аз съм възкресението 
и живота; който вярва в Мене и 
да умре ще оживее” (Иоан 11:25). 
А Св. Апостол Павел съветва: 
„Както Христос възкръсна от мъртвите, тъй и ние да ходим в обно-
вен живот” (Рим 6:14). Безчетни множества с вяра във Възкресението 
тръгнаха по стръмния и тежък път на духовното обновление, защото 
за тях, верните негови следовници, Иисус бе сила и мъдрост. Нека 
молим Победителя на света и смъртта да надари със сила и мъдрост 
всички ни.

С това се отличаваме от другите хора, че вярваме във Възкресени-
ето на Иисуса Христа и в своето лично възкресение. От тук извира и 
постоянната ни надежда, че ще успеем да се избавим от всяка скръб, 
гняв, беда и нужда - и днес, и утре, и во веки веков - чрез Възкръсна-
лия Господ Иисус Христос.

От мое име и от името на семейството ми, борда на директорите 
и църковното настоятелство поздравявам всички Ви със Славното 
Възкресение Христово! 

Христос Воскресе - Воистину Воскресе!
Christ is Risen! Indeed, He is Risen!

Протойерей Грую поп Цонков
БПЦ „Св. София”

“ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ 
МЕРТВИХЬ‘‘

ВЕЛИКДЕНСКО 
ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
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Българин затвори  
най-големите покер сайтове

„Ако бяха 
старите 
времена, вече 
да е погребан 
в пустинята 
около  
Лас Вегас”

Млад мъж от бъл-
гарски произход е 
на път да приложи 
схемата от бестсе-
лъра „Партньори” 
на Джон Гришам и 

да отърве 75 години затвор за това, че е 
ограбил най-големите интернет сайтове 
за покер. Сега затвор грози собствени-
ците на тези сайтове, а той е на свобода. 
Разменната монета – неговите знания 
за тайните операции на онлайн покер 
залите. 

28-годишният австралийски мили-
онер от български произход Даниел 
Цветкоф стои зад затварянето миналия 
уикенд на най-големите в интернет 
залагането - PokerStars, Full Tilt Poker и 
Absolute Poker. Федералната прокурату-
ра обвини собствениците им за банкови 
измами, пране на пари и организиране 

на незаконен хазарт. Искът e за басно-
словните 3 милиарда долара, съобщи 
агенция „Блумбърг”. ФБР е замразило 
общо 76 банкови сметки и затвори пет 
сайта, сред които са трите онлайн покер 
зали.

Арестувани са трима от общо 11 
обвиняеми, останалите са извън САЩ, 
но ФБР очаква преговаря с правител-
ствата на няколко държави, където са 
останалите.

Цветкоф е сътрудник на ФБР по спора-
зумение, въз основа на което вероятно 
ще отърве 75 години в американски 
затвор. Българинът в момента 

живее на тайно 
място в Ню Йорк

и съдейства на Федералното бюро за 
разследване.

Австралийската преса описва Даниел 
Цветкоф като детето-чудо, което още на 
13 години създава компанията си за 3D 
анимация и уебдизайн. 16-годишен той 
печели конкурс за анимиране на сайта 
на „Ню Йорк таймс”. Малко след това 
българинът става милионер, който може 
да се похвали с имение в Мърмейд бийч, 
Куинсленд, Австралия, на стойност $28 
млн., две ламборгинита, Bentley, Ferrari 
и няколко мустанга. По официални 
изчисления през 2008 г. богатството на 
Цветкоф възлиза на $80 млн. 

През 2006 г. роденият в Австралия 
българин създава схема за платежни 
инструменти, чрез които осчетоводява 
милиардите приходи от трите най-голе-
ми онлайн покер сайта. Той им помага 
да избегнат приетия същата година 
закон, който забранява на американ-
ските банки да обработват плащания на 

офшорни компании за интернет хазарт.
За да изчисти парите на трите сайта за 

покер и да заличи следите, че прихо-
дите идват от играчи в САЩ, бълга-
ринът Цветкоф използва своя сайт за 
интернет разплащания „Инабил”. След 
това паричният поток е прехвърлян 
към независимия финансов посредник 
„Импакт”, чийто главен офис е в Солт 
лейк сити, щата Юта. Оттам парите се 
завъртат през американски банки, като 
оригиналният им произход от онлайн 
покер залагания е вече скрит.

Според щатската прокуратура 
„обвиняемите са организирали сложна 
схема за измами, чрез която са подвели 
някои американски банки и на практика 
са подкупили други с цел изпиране на 
милиарди долари от незаконен хазарт”. 
На практика това означава, че Цветкоф 
създава фалшиви банкови сметки и 
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финансира закъсали банкови инсти-
туции, които използва за незаконните 
транзакции.

Черешката на тортата били специално 
създадени сайтове на дъщерни компа-
нии, така че който и да си направи труда 
да проверява, не би могъл да намери 
връзка между компанията майка и ней-
ните подразделения, посочва прокуро-
рът на Южния район на Ню Йорк.

Цветкоф печели стотици милиони от 
покер компаниите и на ден личната му 
сметка набъбва с по 150 бона. Независи-
мо от това 

алчността му 
взима връх

и той започва да отклонява част от 
парите. Така през 2009 г. „Импакт” дължи 
около 30 милиона долара на четири от 

най-големите сайтове за онлайн покер, 
твърди „Блумбърг”. Близо 25 милиона 
са дълг към PokerStars - най-големият 
сайт за покер, регистриран на остров 
Ман и управляван от Исай Шейнберг, 
както и към базирания в Дъблин Full Tilt 
Poker. Цветкоф дължал други 3 милиона 
долара на Absolute Poker и още 2 мили-
она - на онлайн покер и казино групата 
Golden Palace. Заради дълговете на 
„Импакт” сайтовете за покер спират раз-
плащанията през „Инабил”. Двата големи 
в бизнеса - Full Tilt Poker и PokerStars, 
завеждат иск срещу българина за $100 
млн. Накрая не издържат и подават 
сигнал в прокуратурата срещу него.

През април миналата година тайн-
ствен глас звъни във ФБР и казва, че 
Цветкоф ще кацне в Лас Вегас на 15 ап-
рил. Агентите проследяват българина и 
го задържат в казино в града в малките 

часове на 16 април. Обвиненията срещу 
него са чудовищни - банкови измами, 
пране на пари, незаконно финансиране 
на онлайн хазарт и електронни тран-
закции през интернет. Според прокура-
турата искът срещу Цветкоф е за $540 
млн. Максималното наказание за тези 
обвинения е 75 години затвор.

Българинът прекарва в ареста цялото 
лято на миналата година. През август 
баща му Ким Цветкоф ипотекира къщата 
си в Бризбейн, Австралия, и плаща 
$1,17 млн. гаранция, за да извади сина 
си от килията и да го прати в Ню Йорк. 
По-късно следва вендетата на Даниел. 
Той сключва споразумение с щатските 
власти и предава далаверите на покер 
сайтовете. ФБР е зашеметено от успеха 
си.

 „Той има брилянтна компютърна 
грамотност и знае всякакви техниче-

ски тънкости. Веднага може да намери 
източника на дадена транзакция по 
интернет. Това е важно умение, което 
трудно се купува”, заяви пред австра-
лийския Courier Mail един от близките на 
Цветкоф.

„Той се занимава с това от дете. От 
16-годишен прави пари по интернет 
чрез онлайн транзакции и смятам, че 
PokerStars и Full Tilt го подцениха”, до-
пълни приближеният до българина.

Някои медии отбелязаха, че докумен-
тите по случая с Даниел Цветкоф в Аме-
риканския федерален съд са секретни. 
Нищо не се открива и по файловете на 
ФБР. 

„Между крадци няма достойнство”, 
пише „Бизнес инсайдър”. Австралийски-
ят „Куриер мейл” е още по-краен: „Ако 
бяха старите времена, вече да е погре-
бан в пустинята около Лас Вегас...”

Автор: Луиз Ланзано/ The Daily Telegraph

Даниел Цветков (от дясно) заедно с адвоката си Мартин Уайнбърг в залата на съдия Люис Каплан в Ню Йорк 
през 2010 г.

Съобщение на ФБР посреща посетителите на най-големите покер сайтове - PokerStars, Full Tilt Poker и 
Absolute Poker

Милионерът купил имение  
за $28 млн.
Интернет могулът от български произход 
си купи един от най-скъпите имоти в Ав-
стралия. През април 2008 г. Даниел Цветкоф 
плати 28 милиона долара за луксозното 
имение, което по план трябваше да бъде 
най-голямото на ивицата на Златния бряг 
в Куинсленд, известна още като улицата на 
милионерите.  
Цветков купи имота от Тони Смит, създател 
на хотелската верига breakfree, който през 
2008 г. е бил засегнат от срива на туристиче-
ската група MFS. 
Година по-късно обаче започнаха пробле-
мите на Цветкоф и разследванията на про-
куратурата. Бизнесменът затъна в дългове, 
а после последва арест.
В края на 2009 г. имението беше продадено 
на местен мъж за $10 милиона по-малко. 
Преди да бъде арестуван, Цветкоф е живеел 
с родителите си.
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Главният кулинар на посолството 
ни в Dc не готви вкъщи
Йордан обича италианската кухня, 
майстор е на баницата

любомира Кривулева
lubomira@bg-voice.com

България участва наскоро в кулинарно състезание между посолства-
та във Вашингтон. Страната ни бе представена от кулинарния екс-
перт на дипломатическата ни мисия Йордан Димитров. Останалите 
участници бяха от Бахамските острови, Китай, Дания, Ирак, Япония, 
Казахстан, Норвегия, Перу, Швеция, Украйна, Узбекистан, Венецу-
ела. На състезанието присъства и кметът на американската столица 

Винсънт Грей.
Галавечерта бе предшествана от първи кръг на Embassy Chef Challenge 2011 – т. 

нар. „Предизвикателство Белгия”, което се проведе на 26 март в централата на 
Световната банка. Данчо и другите готвачи имаха на разположение сьомга, миди, 
набор от подбрани белгийски продукти и два часа за подготовката на осем предяс-
тия.

Белгийската кухня е съвсем различна от това, което Данчо харесва. Извън състе-
занията той обича да готви и консумира италианска кухня, тъй като тя е натурална 
и лека. Към нея обаче кулинарят не включва пицата, която вече има свое израже-
ние по целия свят. Съветът, който той дава за добрата италианска паста, е да не я 
преваряваме. 

Победител в състезанието Embassy Chef Challenge 2011 се оказа готвачът от 
посолството на Дания Ларс Бизе.

История
Йордан Димитров е родом от София, където е завършил Техникума по хранене. 

Вече 25 години върти черпака, като кариерата му започва през 80-те в Японския 
хотел, или днешния „Кемпински-Зографски”. След това се подвизава към диплома-
тическия корпус на Министерството на външните работи, където е готвил за прие-
ми и коктейли. Попада във Вашингтон през 2008 г. Казва, че в Америка му харесва, 
но ще се върне в България, след като изтече мандатът му тук.

У дома
Данчо е известен с баничарските си умения. Той не пропуска случай да омае 

чуждите дипломати по приемите в посолството с традиционно българското ястие. 
Засега кулинарят споделя, че не е имал възможност да готви за висшестоящи поли-

тици, но е категоричен, че всички гости биват посрещнати на ниво.
Интересното е, че въпреки уменията си готвачът вкъщи е съпругата му. Призна-

ва, че на трапезата му има нормалните за българите ястия, а децата му се захласват 
по сандвичите и американската кухня.

Майстор Данчо и посланикът ни Елена Поптодорова посрещат гостите на българския щанд

Терин с българско сирене и зеленчуци, поднесен в цветовете на националния трибагреник - това бе 
предястието, с което българският щанд посрещна стотиците си посетители
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Америка посреща 
Певеца на годината
Илиян подарява „Тупалка Tour 2011” на своите 
фенове в САЩ, идва с музикант на живо

След като българската 
общност в Съединени-
те щати приветства с 
аплодисменти Певицата 
на 2010 г. Галена по 
време на нейното първо 

презокеанско турне през март, дойде 
време на американска земя да стъпи 
и двукратният победител при мъже-
те – Илиян. Съвсем закономерно през 
май страстите в българските клубове 
и концертните зали ще достигнат своя 
апогей с предстоящото турне „Тупалка 
Tour 2011”, така очаквано и желано от 
всички.

Илиян пристига в Америка в навече-
рието на един от най-големите про-
летни празници - Гергьовден, а в САЩ 
ще посрещне и друг празник – 24 май. 
Певецът на 2010 

пристига заедно 
със своя клавирист

Георги Куртев. В Америка Илиян ще 

Хари ЯнаКиев
newsroom@bg-voice.com

TUPALKA ToUR 2011
7 май, събота – Ню Йорк
www.bg-NewYork.com

13 май, петък – Тампа
www.bg-Florida.com

14 май, събота – Атланта
www.bg-Atlanta.com

15 май, неделя – Вашингтон
www.Slaviya-bg.com

25 май, сряда – Лас Вегас
www.bg-vegas.com

пее за първи път, но отдавна мечтае 
да направи свое самостоятелно турне 
тук. Българската общност в Северна 
Америка също очаква срещата си с 
талантливия музикант. Не случайно 
неговите песни се превърнаха в едни от 
най-запомнящите се хитове в попфолка 
през последните няколко години. По 
време на лятното турне на „Планета” и 
малки, и големи пеят с Илиян 

„Happy birthday”, 
„Тупалка”, „Йо-йо” 

или „Палатка”
 Специално за турнето си в САЩ пе-

вецът записа и съвсем нова песен, а за-
главието е неприкрита препратка към 
темперамента на Карибите – „Чикита – 
Бонита”. И за да бъде наистина турнето 
запомнящо се за Илиян, той е намислил 
да заснеме видеоклип на тази песен 
не къде да е, а в столицата на развле-
чението Лас Вегас. Какво точно ще се 
случи във видеото, Илиян не издава, но 

българите във Вегас ще научат първи.
„Тупалка Tour 2011” ще бъде едно 

запомнящо се турне, обещава Илиян 
на своите фенове в Щатите. Купонът 
ще бъде невероятен, а настроението 
– бомбастично. Гаранция за това са 
хитовете, подбрани специално за кон-
цертите. Освен най-емблематичните 
свои песни Илиян е подготвил най-оби-
чаните балкански парчета, без които 

не мина ни едно парти и в България. 
Няма да липсват и песни за душата, а 
всяко музикално желание на гостите 
ще бъде изпълнявано веднага, защото 
с певеца ще бъде и неговият минибенд 
в лицето на виртуоза на клавишите 
Георги Куртев, композитор на някои от 
големите хитове на певеца, сред които 
и дуетната песен на Анелия и Илиян 
„Две неща”.
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Неделя, 18:00 (BG)

Болтън - Арсенал – мач 
от английската Висша 
лига, директно

Фермери си 
търсят жени 
в риалити на 
„Нова тв”

Тази година най-желаните и преследвани 
мъже в България ще бъдат... фермерите. 
Късметлиите ще се възползват от уникалния 
шанс да намерят мечтаната половинка в 

живота си благодарение на новия риалити проект на 
„Нова тв” – „Фермер търси жена”. Шоуто ще започне 
през септември, предхождано от кастинги, които 
стартират още сега.

Световноизвестният формат е реализиран в общо 
23 държави. 

За да участва в шоуто, кандидатът преди всичко 
трябва да е фермер и да е готов да даде брачен обет. 
На възраст той трябва да е между 20 и 60 години, да 
бъде отговорен и грижовен, но също изобретателен и 
чаровен.

Кралската сватба 
на принц Уилям и 
Кейт Мидълтън – 
на живо по bTV

На 29 април, петък, зрителите на bTV ще ста-
нат свидетели на живо на най-дългоочаква-
ното светско събитие на 2011 – кралската 
сватба на британския принц Уилям и 

красивата му годеница Кейт Мидълтън. Между 12:30 
и 14:30 (BG) часа bTV ще излъчи живи връзки и преки 
включвания от Лондон. Зрителите ще видят цялата 
сватбена церемония в Уестминстърското абатство и 
процесията до Бъкингамския дворец, както и ексклу-
зивни интервюта.

Неделя, 21:00 (BG)

Литекс – Видима  – „А” 
група

Неделя, 22.20 (BG)

Мисията невъзможна 2

Неделя, 20.00 (BG)

„Бързи и яростни: 
Токио Дрифт”

Три BG сериала в битка за зрители

Три български сериала в родния праймтайм се 
борят кой да бъде номер 1. бТВ и БНТ вече се 
конкурират в най-актуалния тв жанр. „Нова” и ТВ7 
засега изостават.

Най-новият BG сериал е “Под прикритие” на БНТ1. Преми-
ерата му бе в неделя вечер, когато около 600 000 зрители 
са гледали старта му. Предварителните данни показват, че 
същата вечер БНТ1 е била на първо място по гледаемост и 
е изместила бТВ и „Нова тв”. Като брой зрители обаче епизо-
дите на “Стъклен дом” си остават на първо място.

В „Под прикритие” вниманието е фокусирано върху под-
земния свят и мафиотските игрички в България. Сюжетът 
на минифилма разказва за живота на Мартин, който цели 
десет години се обучава за агент под прикритие. Сега за-
дачата му е да се внедри в кръга на Джаро – шеф на мощна 
престъпна групировка. За да е по-интересно, Мартин слу-
чайно се влюбва в гаджето на мафиота – Съни.

Като цяло обаче идеята на сценаристите главният герой 
да се разграничи от тъмното си минало (Мартин е син на 
престъпник) и да тръгне по пътя на справедливостта (в 
желанието си да служи на полицията) печели симпатиите. 
Като добавим тук типично българския мрачен, но изне-
надващо този път непотискащ фон на действието, можем 
само да очакваме с нетърпение следващите серии на „Под 
прикритие“.

В „Стъклен дом” пък направо заложиха на прераждане. 
В третия сезон действието се развива 3 години по-късно, а 
отношенията между основните герои изглеждат оправени. 
Появяват се нови персонажи. Някои от зрителите негодуват 
срещу пропуска във времето, но други казват, че така сери-

алът става по-интересен. Критиците внимателно ще следят 
следващите епизоди и от сюжета зависи дали новият сезон 
ще се окаже успешен или... последен за сериал, който пре-
дизвика бум в този жанр у нас. 

Силата на “Стъклен дом” е повлияла на зрителите на бТВ 
да насочат вниманието си и към новото предложение - ко-
медията “Столичани в повече”.

Типично българската поредица, която обръща внима-
ние на най-дребните детайли от живота на обикновения 
българин, се превърна също в любима на зрителите. Още с 
първите три излъчени епизода “Столичани”-те се нареждат 
на второ място по гледаемост.

Драмата на двете съседски семейства успява да задър-
жи вниманието. Скорошните кметски избори, на които е 
обърнато по-голямо внимание в сценария на сюжета, ще 
покажат как действат дребните душици в малките провин-
циални градчета в страната.

В горещата битка за зрители не успяха да влязат „Нова тв”, 
които останаха със своята стара сапунка “Забранена любов”, 
която не е от най-гледаните им програми. 

Въпреки звездния състав, част от който се повтаря с оста-
налите три сериала, “Забранена любов” не успява да грабне 
с интересна сюжетна линия. В медийните среди се говори, 
че от есента и „Нова” ще предложат сериал в праймтайма, 
който вероятно ще възложат на продуцента на „Биг брадър” 
Нико Тупарев.

Промотиращата се като четвърта национална телевизия 
TV7 също остава аут засега. Екипът й не е насочил внима-
нието си към продуцирането и снимането на телевизионен 
сериал.



Фризьорката от „Стъклен дом”: 
Важно е не само какво ти е писано, ами и какво ще си напишеш сам, казва актрисата

- Стефке, какво значи Янор?
- Името на вид билка. Дядо ми е Янор 

и празнува на Еньовден. Защото Янор 
идва от Енор, който пък произхожда от 
Еньо.

- Ако те бяха кръстили Яна, как 
щеше да звучи само - Яна Янорова...

- Харесвам и сегашното си име. 
Когато бях пуберка, имах мераци да се 
прекръщавам на Стефана. Кръстена съм 
на баба си, която много обичам, дано 
заслужавам това име.

- Кажи какво ще стане с твоята 
симпатична фризьорка от „Стъклен 
дом”?

- Ще бъде голяма изненада това, кое-
то ще стане с нея.

- Ще издържи ли приятелството ти 
с Боряна Касабова, или стъкленият 
свят ще унищожи и него?

- Ще издържи. Това е приятелство, ос-
новано на обич, в което не се намесват 
интереси, както е във взаимоотношени-
ята на другите герои.

- Героинята ти Ваня е много суевер-
на. А ти?

- О, да! Особено като бях бремен-
на. До ден днешен се обръщам, ако 
ми мине черна котка път. Най-накрая 
разбрах, че има разни неща, които са 
ти дадени свише, но ти можеш да ги 
развиваш или да ги утрепеш - това си е 
абсолютно твой избор. Така че е важно 
не само какво ти е писано, ами и какво 
ще си напишеш сам. 

- В реалния живот би ли живяла с 
мъж като Ставрев - вманиачено в ох-

ранителната си служба бивше ченге, 
с лек уклон на домашен диктатор?

- На пръв поглед всички изглеждаме 
някакви маниаци. Смятам, че когато 
обичаш един човек, можеш не само да 
му простиш, да го разбереш, но и да жи-
вееш с него. И то така, че да се чувствате 
и двамата щастливи.

- Впрочем и мъжът ти е човек с 
фуражка, нали?

- Не обичам тази дума фуражка, 
въпреки че много харесвам униформи. 
Съпругът ми е военен лекар, но преди 
всичко лекар. И той е маниак по няка-
къв начин в професията си. И аз в моята 
съм такава...

- Струва ми се, че ти имаш голям 
респект от него...

- Да, така е. Защото безкрайно много 
уважавам това, което прави. Изклю-
чително е да лекуваш хората. Беше в 
Афганистан, сега пак е там.

- Освен в „Стъклен дом” в колко 
театрални представления играеш?

- В пет. И сега започнах репетиции за 
нова пиеса в Театъра на армията.

- Как успяваш да събереш в една 
кошница толкова задължения? 
Всичките тези ангажименти не те ли 
изцеждат?

- Убедена съм, че когато актьорът е 
в обращение, е много по-качествен, 
отколкото ако прави само едно нещо. 
Поне при мен е така. Много по-органи-
зирана и работоспособна съм, когато 
имам много ангажименти. Иначе съм 
мързелив човек и ми е много сложно 

да се организирам, когато знам, че в 
седмицата имам само един ангажимент. 
Когато актьорът репетира и играе, той е 
във форма и е много по-сетивен.

- Вярно ли е, че при първото ти кан-
дидатстване във ВИТИЗ на четвъртия 
кръг те е скъсал Стефан Данаилов?

- Да. Но не виждам нищо странно в 
това. Тогава в специалността куклено 
актьорско майсторство стигнах до 
последния кръг - изпита по литература. 
Обаче се успах и го пропуснах. Но както 
се казва - всяко зло за добро, следваща-
та година влязох в класа на проф. Кри-
кор Азарян и бях безкрайно благодарна 
и щастлива.

- А защо проф. Данаилов те скъса?
- Не знам, питай него. Но при нас 

всичко е много субективно. Може би 
той е преценил, че за неговия клас не 
върша работа, че вече си е бил избрал 
момичета с друг темперамент, с друго 
амплоа... кой знае. Преди време в няка-
къв жълт вестник написали, че Ламбо е 
скъсал Янорова, и той ме попита вярно 
ли е. Никога не съм му била обидена и 
сърдита. Не съм страдала.

- Може би защото Мариана Евста-
тиева-Биолчева те откри за киното?

- Да. Помня, че след като тогавашният 
ректор на НАТФИЗ Енчо Халачев отказа 
да ме допусне до изпита по български, 
се разплаках и така със сълзи на очи 
слизах по стълбите.

Срещна ме една жена от журито по 
куклено майсторство и ми каза веднага 
да тръгвам за Киноцентъра на пробни 
снимки. Отидох, направиха ми снимки-
те, харесаха ме и така изиграх главната 
роля във филма на Мариана „Племен-
никът чужденец”. Там пък изпуснах 
самолета, когато трябваше да започнат 
снимките. Въобще перипетии, важното 
е човек никога да не се отчайва.

- Била си в класа на Крикор Азарян. 
Защо актьорите толкова много оби-
чат този човек?

- Той много ни обичаше и ние му 
отвръщахме със същото. Не обичам да 
употребявам глагола беше за него. Той 

е много харизматична личност, много 
благороден. Като режисьор е страхотно 
талантлив, а в чисто човешки план - 
просто невероятен. Личност, от която се 
учехме.

- Ти игра и в „Мисия Лондон”, който 
вдигна голям шум в България, имаше 
завиден зрителски успех. Но в Ан-
глия, където по сценарий се развива 
действието, въобще не му обърнаха 
внимание. Защо е така?

- Може би защото проблемът, който 
разнищва този филм, си е типично 
български. Не знам дали е показан в 
Англия, но филмът няма и претенциите 
да бъде световен. Много се радвам за 
това, което се случи с „Мисия Лондон”, 
то отдавна ни беше нужно. Българският 
зрител да обърне внимание на българ-
ските филми. Не знам защо някои наши 
режисьори още се плашат от думи като 
комерсиален, реклама и др. Има доста 
добри комерсиални, така наречени, 
неща. Смятам, че когато нещо е напра-
вено професионално и с желание, то се 
харесва на публиката. В крайна сметка 
филмите се правят, за да се гледат, а не 
да си събереш роднините в хола...

- Завършила си френска гимназия. 
Досега имала ли си покана да се сни-
маш във френска продукция?

- Да, слава Богу. Знае се, че когато ни 
поканят в чужди продукции, обикно-
вено ни дават скромни роли. Не се оп-
лаквам за това. На мен ми е любопитен 
процесът на снимане при тях. Имах щас-
тието да участвам в “Хитмен” и тогава 
видях такава мощна продукция - с шест 
камери се снимаше, правеха се много 
дубли, имаше голяма масовка.

- Какво игра в „Хитмен”?
- Филмът нашумя с факта, че режи-

сьор му е Люк Бесон, иначе си е един 
екшън. Играх съпруга на руски новобо-
гаташ мафиот.

- На френски ли си казваше репли-
ките?

- Аз почти нямах реплики. Но преди 
снимките на епизода с покушението 
срещу „съпруга” ми попитах режисьора 

Стефка Янорова е родена в Стара Загора. Завършва ВИТИЗ в класа на 
проф. Крикор Азарян.

Снимала се е във филмите „Мисия Лондон”, „Племенникът чужде-
нец”, „Опашката на дявола”, „Валсове и танга от с. Бела вода” (награда 
на СБФД за най-добра поддържаща женска роля), както и в сериалите 
„Людмил и Руслана”, „Врабците през октомври” и „Стъклен дом”. Актри-

сата обаче нашумя с ролята си на кръстницата в сериала „Дунав мост”.
Омъжена е и има 8-годишна дъщеря - Петра е на 14 г.



Суеверна съм и в живота
на какъв език да говоря. Няма значение, 
отговори ми той. Викам си, ще говоря 
на руски. Започват снимките, убиват 
моя човек, който се казва Михаил, и аз 
започвам да крещя: „Госпади, Миша! 
Миша!” Правим много дубли, аз импро-
визирам и говоря каквото ми дойде, 
но непременно викам: „Миша... Миша!” 
В ролята на мафиота беше един датски 
актьор и след снимките ме пита: „Изви-
нявай, какво значи това Миша?” Нали 
си Михаил, на галено значи Миша...” 
Така ли - вика той - никога нямаше да се 
сетя...”

Много се забавлявам, когато снимам 
в чужди продукции, защото нямам на-
прежението и притеснението, че някой 
ме познава, и съм доста освободена.

- На едно място прочетох, че си 
една от най-лъчезарните съвремен-
ни български актриси?

- Така ли?!
- Вярна ли е тази оценка за тебе?
- Радвам се, ако изглеждам така. Аз 

съм доста тъжен човек, но се стремя 
да не съм такава, опитвам се да се 
променям.

Защото вярвам в добрата енергия. И 

когато човек е усмихнат, много по-ве-
роятно е да му се случат добри неща, 
отколкото ако е навъсен и непрекъсна-
то някой му е крив.

- Защо си тъжна?
- Не знам, така съм се родила. (Смее 

се.) Нямам представа.
- Какво в работата ти може да те 

отчае най-бързо?
- Посредствеността, когато видя 

нещо направено лесничко. И с оправ-
данието, че, видите ли, хората това 
искат - някаква евтиния, нещо лесно 
смилаемо. Абсолютно не съм съгласна с 

това. Днешният зрител е много рефлек-
тиран, защото има много информация. 
И той бързо усеща качеството, което 
му поднасяш. И пак ще цитирам нашия 
учител Азарян - трябва да си честен на 
сцената, не може само да маркираш, 
да се преправяш евтино и да лъжеш 
хората. Просто не бива.

- Кажи си девиза?
- Е, чак девиз... Но има една мисъл, 

която се опитвам да си припомням по-
стоянно. „Утре е ден първи от остатъка 
на твоя живот.” Животът е много крехко 
нещо... („24 часа”)
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Понеделник, 15.40 (BG)

„Закони на привлича-
нето“

Стоянка 
Мутафова най-
накрая проговаря 
в “Столичани в 
повече”

Въпреки войната между Чеканови и Люто-
ви и факта, че Мария Чеканова (Виолета 
Марковска) е сгодена, Андрей Лютов (Иван 
Юруков) е решен на всяка цена да намери 

път до сърцето на своята съседка. На първо време той 
успява да намери път до терасата на Мария, но една 
сцена, която се разиграва там посред нощ, предизвик-
ва такъв шок у баба Марийка, че тя проговаря. Какво 
точно се случва на балкона, ще стане ясно в епизода 
от сряда,  21.00 (BG) часа, по bTV или на запис от TRIO 
Television.

След като кметът Чеканов (Любо Нейков) се заканва 
да отнеме геоскенера на Спас (Руслан Мъйнов), има-
нярят от Лютови се натъква на полицаи в гората. Тази 
среща му създава доста неприятности, но за щастие 
поне отношенията му с Йовка (Ева Тепавичарова) 
изглежда, че ще се подобрят. Междувременно става 
ясно, че младата съпруга на Спас има голямо желание 
да напусне Извор и да заживее в центъра в София.

Рангел Чеканов разбира, че Йордан Лютов (Кръстю 
Лафазанов) много сериозно се е заел с предизбор-
ната кампания, и това силно го притеснява. Оказва 
се, че въпреки стабилните позиции на кмета Йордан 
също има своите поддръжници в Извор и най-вече 
безценната помощ на жена си Славка Лютова (Силвия 
Лулчева). Тя се добира до силно оръжие, с което да 
контраатакува предизборните ходове на Чеканов.

Хитовият Glee 
с премиера 
на 30 април по 
bTV Comedy

Един от най-добрите комедийни сериали за по-
следното десетилетие, превърнал се в абсолютен 
хит по целия свят - „Клуб „Веселие” (Glee), ще от-
бележи българската си премиера по bTV Comedy. 

От 30 април всяка събота и неделя от 19:30 часа (BG) зри-
телите ще проследяват невероятно забавните опити на 
един гимназиален преподавател да възроди училищния 
хор и да вдъхнови група изпаднали изпълнители да стиг-
нат до националните финали. Епизодите може да гледате 

и в удобно за вас време на запис от TRIO Television.
Първият сезон на „Клуб „Веселие” е номиниран за 19 

награди „Еми” и 4 награди „Златен глобус”, като през 2010 
г. печели награда „Златен глобус” за най-добър телевизи-
онен сериал – музикален и комедиен, награди „Еми” за 
Джейн Линч и Нийл Патрик Харис. През 2011 г. отново 
печели „Златен глобус” за най-добра телевизионна поре-
дица. 

Премиерата на поредицата е на 19 май 2009 г.

Понеделник, 22:00 (BG)

Американски нинджа 2

Понеделник, 15:50 (BG)

„Последният екшън 
герой”

Четвъртък, 21:00 (BG)

Астерикс на олимпий-
ските игри

Четвъртък, 15:00 (BG)

Славия – Пирин – Купа на 
България

Петък, 20:30 (BG)

Ако някой те обича 
/България, 2010 г./

Петък, 16:30 (BG)

„Вечно млад”

Петък, 21:00 (BG)

„Батман в началото”

Събота, 17:00 (BG)

Ливърпул - Бирмингам 
– мач от английската 
Висша лига, директно

Събота, 21:00 (BG)

„Троя”

Събота, 15:00 (BG)

Локомотив Сф – Акаде-
мик Сф – „А” група

Събота, 13.10 (BG)

„Хвани ме, ако можеш”

Събота, 20.00 (BG)

„Звезден прах”

Събота, 14:45 (BG)

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

Неделя, 13:00 (BG)
Великденско послание и 
благословия „Урби ет Орби“ 
на папа Бенедикт ХVI - пря-
ко предаване от Ватикана

Неделя, 15:00 (BG)

Берое – Левски  – „А” 
група
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Великденско меню
Емануела Дойчинова от Атланта започва 
своя кулинарна рубрика в BG VOICE

Аз имам много грижовна майка, но тя въобще не можеше да готви, 
казва Емануела Дойчинова. Тя живее в Атланта и от този брой 
ще ни показва как да приготвим интересни рецепти за всякакви 
поводи и случаи. „Когато ходехме на гости на наши приятели, 
постоянно имаше разни вкусотии. Веднъж дори така преядох, че 
трябваше да викат „Бърза помощ”, смее се на детските си спомени 

Емануела. Но именно така започва нейното увлечение по кулинарията. Когато 
преди близо 20 години решава да емигрира в САЩ, единственият начин за нея е 
през границата с Мексико. „Спомням си тогава трябваше да изглеждам като една 
от многото работници, които живеят в Тихуана, но отиват на работа в Сан Диего. 
Бях с една лачена чантичка и освен фалшивата зелена карта вътре носех един 
стар тефтер с рецепти”, разказва Емануела. Тефтера пази и до днес, но рецептите, 
които знае, са много повече. Ето защо тя планира да издаде и готварска книга. 
Но преди това да стане, българката има малък бизнес и приготвя вкусотии за 
различни частни партита и събития в Атланта и предградията. 

Като доказателство на поговорката, че любовта на мъжа минава през стомаха, 
е фактът, че нейният съпруг Жоро е решил да прекара живота си с нея заради 
страстта й в кухнята. От любовта им те имат две деца – Вайълет и Андрю. 

В първото издание на кулинарната 
си рубрика Емануела предлага едно 
специално празнично великденско 
меню, което е лесно, но много вкусно 
и ефектно.

Предястия
Доматчета с чедър - 

пименто сирене
Патладжани с  
доматен сос

Зелена салата с нахут

Основно ястие
Агнешки бут с пресни 
картофчета и млечен 

сос

Десерт
Кисело мляко с мед и 

гранола микс

Патладжани с  
доматен сос

Продукти:
4 големи патладжана 
8 големи добре узрели 
домата (плюс вътреш-
ността на издълбаните 
доматчета от  пре-
дишната рецепта)
сол  
черен пипер
10 скилидки чесън
5 с.л. зехтин

За ваше улеснение това предястие 
може да го направите още предиш-
ния ден.

1. Патладжаните се измиват и се 
разрязват на две по дължина, режат 
се на филийки, поръсват се със сол и 
се оставят да престоят 30 мин., за да 
отделят горчивия си сок.

2. Посолените патладжани се 
измиват, подсушават се и се пържат 
в сгорещена мазнина на висока тем-

пература, докато придобият златис-
токафяв цвят.

(За пърженето на патладжаните 
използвам универсална по размер 
тенджера, пълна до половината с 
олио)

3. Доматите се нарязват на малки 
кубчета, прибавят се запазените 
вътрешности на малките доматчета. 
Слагат се в голям тиган със зехтина и 
нарязаните на едро скилидки  чесън. 
Посолява се със сол и черен пипер.

4. Доматите се запържват на среден 
огън, докато се получи гъст сос (око-
ло 1 час)

5. С този сос се заливат изпърже-
ните вече патладжани. Ястието се 
сервира студено в по-дълбока салате-
на чиния.

За празничната 
трапеза предлагам 
традиционната зелена 
салата, но гарнирана 
с нахут (chick peas), 
българско сирене, 
маслини и варени 
яйца. Може да използ-
вате напукани при 
варенето яйца, които 
не  сте боядисали.

Доматчета с чедър 
- пименто сирене

Продукти:
10 малки доматчета
1 кутия Pimento Cheese 
Spread
1 с.л. нарязан на ситно 
магданоз
10 маслини

На доматите се отрязва капачето и с остър нож се издълбава вътрешност-
та, която се запазва за приготвяне на доматения сос за следващото предяс-
тие.

Доматчетата се пълнят със спреда.
За декориране се използват маслините, които се поставят в средата на 

вече напълнените доматчета. Поръсват се с нарязания на ситно магданоз.

Агнешки бут с 
пресни картофчета
Продукти:
1 агнешки бут – обез-
костен, около 5 паунда
10 скилидки чесън
2 лимона
2 пакетчета (sticks) 
масло
1 чаша зехтин 
3 паунда малки пресни 
картофчета
розмарин
сол  
Seasoning salt
черен и червен пипер

1. От чесъна, сока на лимоните и 
зехтина се приготвя марината.  

2. Агнешкият бут се поръсва с 
всички подправки и с предварител-
но приготвената марината. Месото 
се завива плътно в найлонов плик, 
оставя се престои в хладилника за 4 
часа (или от предишната вечер).

3. Фурната се загрява до 425o F и 
маринованият бут се поставя в голя-
ма тава. Добавят се две чаени чаши 

вода, а бутът се намазва с единия 
пакет масло. Тавата се покрива 
плътно с фолио. Пече се около 3 
часа.

4. На третия час в тавата се доба-
вят добре измитите, но небелени 
картофчета (цели). Те се поръсват 
със същите подправки, които 
използваме за агнето. Картофките 
се поливат с малко зехтин и втория 
пакет масло, нарязан на малки 
парченца.

5. Ястието се пече без фолиото на 
същата температура 425 o F, докато 
картофите придобият златист цвят 
(около 1 час).

6. Великденското агне се сервира 
с млечен сос.

Зелена салата с 
нахут

Продукти:
4 марули
1 връзка  лук - пресен
2 големи краставици
1 консерва  нахут
българско  сирене 
олио 
оцет
сол



Да ви е сладко! 
Христос Воскресе! 

 
Емануела

Млечен сос
Продукти:
2 чаши гръцко  
кисело мляко (0%  
масленост)
2 чаши майонеза
6 скилидки чесън
черен пипер 
сол

Млякото и майонезата се разбъркват много добре. Добавя се много на сит-
но нарязаният чесън (или счукан) и се разбърква отново. Сосът се изстудява 
в хладилника.

Кисело мляко с мед 
и гранола микс

Продукти:
1 голяма кофичка  
гръцко обезмаслено  
кисело мляко  
(35,3 oz/1000 г)
1 чаша мед 
3 чаши гранола микс

1. Млякото се разпределя в стъклени чаши с голям отвор (чаши за марти-
ни са особено  подходящи), в които предварително на дъното се слага малко 
мед.

2. Отгоре млякото се посипва с гранола микса и останалата част от меда.
3. Изстудява в хладилника до сервирането на безмасления, нискокалори-

чен десерт.

Емануела и нейният съпруг Жоро посрещат гости с отрупана трапеза
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Премиерата на „Криворазбраната 
цивилизация” хит в Сиатъл

Два български 
филма на 
фестивала  
в Кан

Самодейна българска 
трупа представи първата 
си пиеса – комедията 
„Криворазбраната 
цивилизация” (на Добри 
Войников), пред препъл-

нена зала с над 300 души в Сиатъл, щата 
Вашингтон. Ентусиастите са кръстили 
трупата си „Малък театър зад граница” 
и премиерата им се радваше на смях и 
овации. „Имаше сълзи от умиление, въз-
торг и чисто патриотична гордост. Все 
още не можем да осъзнаем значимостта 
на това, което се случи, но определено 
е нещо голямо, нещо, което идва да ни 
покаже, че българският дух зад граница 
е силен и има нужда от истинска бъл-
гарска духовна храна”, разказа за BG 
VOICE Невена Луканов, която играе в 
спектакъла. 

Актьорите вече са получили предло-
жение за гастрол в Портланд, Орегон, и 
Ванкувър, Канада.

След края на представлението наред 
с безбройните похвали, благодарности 
и цветя повечето хора искаха да знаят 
кога ще е следващото представление и 
даваха идеи и предложения за обичани 
български пиеси.

Два български филма ще 
бъдат показани по време на 
престижния кинофестивал в 

Кан, съобщава „Дарик радио”. Дъл-
гоочакваната нова лента на Камен 
Калев „Островът” ще е част от т.нар. 
петнадесетдневка на режисьори-
те. Филмът с участието на Летисия 
Каста ще бъде внимателно наблю-
даван както от критиката, така и от 
обикновените зрители във френския 
град. Именно в Кан преди две години 
Калев направи дебюта си с „Източни 
пиеси”. Сега на френската Ривиера 
ще е премиерата на „Островът”, кой-
то се очаква в българските киносало-
ни през октомври.

Другото българско заглавие е 
„Аве” на режисьора Константин 
Божанов. Лентата с участието на 
Ованес Торосян и Анжела Недялкова 
ще бъде прожектирана по време на 
Седмицата на критиката, за която са 
селектирани само още шест пълно-
метражни филма. „Островът” и „Аве” 
са единствените представители на 
източноевропейското кино в своите 
програми. 64-ото издание на фести-
вала в Кан започва на 11 май и ще 
продължи до 22 май.
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Проф. д-р Донка Байкова:   
Водата е нужна за всеки по-важен  
процес в организма 
30 мл на 
килограм тегло 
трябва да пием 
дневно, съветва 
известната 
диетоложка

Водата е много важен 
фактор за здравето. Тя е 
нужна за всеки по-важен 
процес в организма. В 
тялото трябва да има 
средно 60% вода, а кога-

то се дехидратираме, този процент на-
малява и рискът за живота ни и външ-
ния ни вид се увеличава многократно. 
По отношение на водата специалисти-
те са категорични - 30 милилитра на 
килограм човешка маса. В проучвания-
та на хранителния модел на българина 
виждаме как все по-малко се сещаме 
за водата. Когато усетим жажда, това 

вече е късен симптом на дехидратация. Затова пиенето на вода е много важно. 
Трябва да се пие минимум литър и половина вода на ден. По толкова губим с 
урината, а отделно от това и по половин литър с потта и дишането.

Вода трябва да се пие между храненията. Водите да не са еднотипни, да има 
разнообразие. Всяка вода има свой химически състав. В никакъв случай само 
минерална вода. Никой от нас, експертите, не би казал: „Пийте само минерална 
вода! Напротив, бихме казали, пийте изворни води!” Това са балканските води - 
витошката вода, панчаревската вода.

Водата е изключително важна и в процеса на отслабването като силно сред-
ство в борбата с глада, който го съпътства. След вечеря, когато сте гладни, в пър-
вия период на редукция на теглото, пийте две чаши вода и след десет минути ще 
ви мине.

Водата при диета
Специалистите съветват да не пием газирани и подсладени напитки, богати 

на консерванти, оцветители и захари. В режим на хранене с цел намаляване на 
теглото водата е изключително необходима и се препоръчват минимум 1.5-2 
литра вода на ден. Препоръчителната дневна доза е различна за всеки и се 
равнява на 30 мл на килограм от теглото. Добре е да се избягва и високата кон-
сумация на сол. Това е важно, тъй като по-високата консумация на сол води до 
задържане на течности в организма, което забавя разграждането на ненужните 
мазнини. Когато мислим за солта обаче, често забравяме за напитките. Склонни 
сме да се лишим от сол, но ако изпием 2 литра минерална вода, в която има соли 
и минерали, реално не помагаме на организма си в процеса на отслабването и 
очистването от токсините, а напротив. При диети е важно да пием вода, бедна на 
минерали и соли. Такива вода е изворната вода. Добре е да си дадем сметка и за 
това каква вода пием и да изберем най-добрата вода за нас, но за това е важно 
да познаваме видовете води.

Не всички води в бутилка са еднакви
Много често срещана грешка е да мислим, че всички води в бутилка са мине-

рални. Те могат да бъдат минерални, изворни или трапезни. Минералните води 
се добиват от 300-700 м дълбочина, те са термални – обикновено над 20С, и са 
с по-висока обща минерализация. По-известните минерални води в България 

(които се продават и по родните магазини в Чикаго и онлайн) са с обща минерали-
зация 200-450 мг/л и е добре да се редуват с изворна или трапезна/чешмяна вода. 
Такива са „Девин”, „Горна баня”, „Банкя”, „Хисар” и др. При диети обаче се препоръч-
ва да се консумират води, бедни на минерали и соли, за да се избегне излишно 
задържане на вода. Изворната вода, представена в България от „Девин - изворна”, 
се добива от по-малко от 200 м дълбочина и е с много ниска минерализация – 82 
мг/л, и много ниско ниво на натрий/сол – 5.4 мг/л (при норма от 200 мг/л). От друга 
страна, трапезната вода (която продават в американските магазини) също е с мно-
го ниска минерализация, но това е в резултат от обработка с цел дезинфекция или 
отстраняване на нежелани микро- или макроелементи или лош мирис/вкус.

Околната среда
Водата е много деликатна и изключително много се влияе от околната среда. 

Най-добре е водата да идва от екологично чист район, без индустриално про-
изводство, далеч от големите градове – и в идеалния случай от планината. За да 
разберете откъде идват водите, четете етикетите им – минералната и изворната 
вода задължително носят името на извора или мястото на бутилиране.

Чашата на здравословната хидратация
Вода можете да си набавите по много начини, но не всички напитки се отразяват 

еднакво на организма. Чаят и кафето доставят вода, но съдържат алкалоиди, което 
може да повлияе на хидратацията, затова не трябва да се прекалява с тях. Напри-
мер бременните жени не бива да консумират повече от 200 мг кофеин на ден. Това 
е еквивалентът на около две чаши кафе или около две чаши и половина  черен 
чай. Млякото съдържа много от основните хранителни вещества като протеини, 
витамин Б и калций, а също е и източник на вода. Въпреки всичко то съдържа наси-
тени мазнини, затова е добре юношите и хората в зряла възраст да избират нис-
комаслено или обезмаслено мляко. За деца на възраст между една и две години 
препоръчителното мляко е пълномасленото. Плодовите сокове и шейковете могат 
да съдържат плодови пюрета, което добавя фибри и това е добре. За съжаление, 
тъй като плодовите сокове и шейковете съдържат захар (следователно и калории) 
и могат да бъдат киселинни, те представляват потенциална опасност за вашите 
зъби. Безалкохолните напитки често съдържат захар, което добавя към калориите, 
и могат да представляват заплаха за зъбите ви при честа употреба. Единствената 
течност, която можете да приемате обилно без притеснения, е водата. Тя е един-
ствената течност, от която се нуждаете за своята хидратация, а другите напитки 
просто ви доставят вода и... още нещо. (сп. „Жената днес”)

Когато усетим жажда, вече сме дехидратирани, 
обяснява диетологът проф. д-р Донка Байкова.



30

www.bg-voIce.combg voIce

През изминалия уикенд холивуд-
ската звезда прекара най-ужасните 
си дни. Той лежа зад решетките в 
Ню Орлиънс заради обвинение в 

домашно насилие.
Никълъс и жена му Алис Ким спорели къде 

да отседнат, докато племенникът на Франсис 
Форд Копола снима новия си филм „Medallion” 
в града. Скандалът прераснал в насилие.

За съжаление на актьора събитията се 
разиграли на публично място и свидетел на-
бързо информирал властите за гледката. При 
намесата на униформените Кейдж провокирал 
полицаите и логично бил задържан в местния 
участък.

Според изнесения полицейски доклад 
звездата бил мъртво пиян, но по съпругата му 
нямало белези от насилие.  Часове по-късно 
Никълъс Кейдж беше освободен срещу гаран-
ция от 11 000 долара.

Арестуваха 
Никълъс Кейдж 
за домашно 
насилие

Николета Лозанова няма амбиции за музикална кариера, 
въпреки че наскоро влезе в студиото, за да запише парче 
с Ванко 1. За нея дуетът със скандалния рапър е по-скоро 
експеримент и забавление, призна самата тя в интервю за 

avtora.com. „С Ванко сме от един град и се познаваме отдавна. Идеята 
за песента дойде спонтанно и е негова. Аз нямам амбиции за музикал-
на кариера. Плановете ми са да се развивам като фотомодел”, заявява 
сексапилната пловдивчанка. 
Тя разкрива и любопитни подробности около живота си с Валери Божи-
нов в Италия. Неотдавна нападателят на „Парма” се похвали, че любимата 
му е „ненаситно девойче” и „голяма чистница”. „Правя секс всеки ден 
по няколко пъти”, казва Николета, като в същото време се защитава от 
нападките, че откакто е с Валери, той се отдава повече на нея, отколкото 
на футбола. 
„Това са злобни коментари. Всички знаем, че един футболист невинаги 
може да бъде в отлична форма. Просто сега периодът на Валери не е 
толкова силен и изявен. В кариерата на всеки от нас има спадове и апо-
геи, за съжаление е невъзможно да бъдем постоянно на върха. Така че е 
много лесно да се отправят критики…” 
Лозанова не крие, че харесва повече живота си в чужбина. „Като че ли 
все повече искам България да остане място само за работа, макар че 
семейството и приятелите ми много ми липсват. Така си организирам ан-
гажиментите тук, че идвам за няколко дни и нямам търпение да се върна 
обратно в Италия. Там се чувствам по-спокойна, по-уютно е. А и медий-
ният интерес в България, интригите и псевдоскандалите създават едно 
неприятно напрежение, което в Парма го няма. Там всичко е прекрасно 
и толкова спокойно!”, категорична е тя.

Николета Лозанова: 
Правя секс всеки 
ден по няколко пъти
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Нашата родина. Вел. Лай. Лонжи. Наиби. Тим. Таити. Чертог. Габе. Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Свине. Основа. Ореол. Нар. Ток. Коран. Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. Гега. Хисар. 
Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. Пирели. Нарин. Кри. Нен. Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псета. Кекс. Шашарми. Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. Тал. Колов. Стрик. Балами. 
Аналитика.
Отвесно: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. Вал. Чай. Барок. Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тлаки. Илици. Мерки. Роидис. Орхит. Изпит. Конте. Аорти. Анфас. Ясла. Джинс. Ра-
иса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. Тасева. Черво. Ириси. Цанов. Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. Рекет. ТТ. Свити. Ендрю. Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. Алигаторът албинос. Кука.
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Съ п ру га та пра ви за бе ле ж ка:
- Пи еш ве че тре та та ра кия.
- За що? - чу ди се мъ жът й. - 

Ни ма ти мо жеш да за по ч неш 
на п ра во от че т вър та та.

  
Ал ко хо лик се хва ли:
- Мо я та же на е на п ра во апа-

рат за ал ко хол ни про би.
- За що?
- Още щом ме ви ди, и кон с-

та ти ра: „Ти си пи ян, бре!”

  
Иван чо се съ бу ж да с ужа сен 

ма х мур лук. Об ли ча се ед вам и 
тръ г ва за ра бо та. Ка то вър ви 
по ули ца та, му е кри во и га д-
но. По ед но вре ме се об ръ ща 
и ви ж да, че го сле д ва тъл па 
хо мо се к су а ли с ти. Ед вам се 
из мъ к ва от тях и ти че ш ком се 
при би ра вкъ щи. В ку х ня та же-
на му Пе на мие чи ни и те. 

- Же но, аз ка к во, да ти при-
ли чам на хо мо се к су а лист?

- Не, раз би ра се!
- Ами, за що ме пре с ле д ват 

хо мо се к су а ли с ти?
- Що то си тъ пак и ка то се 

на по р каш ня коя ве чер, на 
дру гия ден ви на ги си обу ваш 
пан та ло ни те с дю кя на от зад,... 
е за то ва!

  
Се дят три ма при я те ли в кръ-

ч ма та и си пи ят ра кий ка та. По 
ед но вре ме еди ни ят ка з ва:

- Хей, при я те ли, пре д с та-
ве те си, че зна ем, че дру га та 
се д ми ца ще ста не по топ и ще 
ни из да ви вси ч ки те. Ка к во ще 
на п ра ви те за ед на се д ми ца?

- Аз на при мер ще оби ко ля 
вси ч ки кръ ч ми и ще пия до 
при па дък.

Вто ри ят от го ва ря:
- Аз ще си от жи вея с же ни - 

ще чу кам на ля во и на дя с но.
Тре ти ят от го во рил:
- Аз пък бих за ми нал за ед на 

се д ми ца на го с ти при тъ ща та...
- ???
- Ми, да бе! Тря б ва да ви ка-

жа, че та зи се д ми ца ще ми се 
ви ди ця ла ве ч ност!

  
- За що не си по чи с тил по не 

мал ко, до ка то пра вех но во-
го ди ш ни те по ку п ки? - пи та 
съ п ру га та. - Все пак мо же ше 
по не на Но ва го ди на да ми 
по мо г неш!

- Не мо жех, скъ па! През ця-
ло то вре ме те ча ках с раз т во-
ре ни обя тия!

  
В но во го ди ш на та ве чер де-

ца та си иг ра ят око ло ел ха та.
- Пе д ро, как раз ли ча ваш 

сво и те бли з на ци?
- Мно го про с то! Ка рам ги да 

бро ят. Еди ни ят мо же да брои 
до 2000, а дру ги ят до 3500.

  
- Же на та ка за, че ако от Но ва 

го ди на не за ре жа пи е не то, ще 
ме на пу с не!

- Си гур но ще ти бъ де дя вол-
с ки тру д но!

- Да, ве ро я т но ще ми е ску ч-
но по ня ко га без нея.

  
- Съ ну вах, че за Но ва го ди на 

си ми ку пи л мно го скъп по да-
рък! - ка з ва Ирен на мъ жа си.

- Ви ж даш ли, а ти по с то ян но 
го во риш, че съм бил сти п ца.

  
- Как пре ка ра ко ле д ни те 

пра з ни ци?
- Чу де с но. На Ко ле да ни го-

с ту ва ха един ад во кат, зет ми, 
един по ли тик и един бан кер. 
А на обяд ма ма сер ви ра още 
един пу як.

  
Сни ма се филм, свър зан с 

жи во та на дре в ния Рим. Ре-
жи сьо рът кря с ва на ак тьо ра, 
из пъл ня ващ гла в на та ро ля:

- Ве д на га сва ле те ча со в ни-
ка си! 

- Не се при те с ня вай те! - 
от го ва ря той. - Ня ма ни що 
стра ш но. Ци фер б ла тът на моя 
ча со в ник е с рим с ки ци ф ри...

  
Съ п ру зи са би ли на го с ти 

при свои по з на ти. На връ ща не 
же на та ка з ва на мъ жа си:

- Не сти га, че за с па, до ка-

то до ма ки ня та пе е ше опер на 
ария, ами се съ бу ди то ч но 
ко га то тя взе ма ше гор но „си” 
и ка за: „Ос та ве те ку че то на 
ми ра!”

  
- Как бих мо г ла да те на пу с-

на ня ко га?
- С ав то бус, с влак, на ко ле-

ло, на ро ле ри...

  
- Що е то? - от въ т ре си во, 

от вън жъл то?
- Слон, ма с ки ран ка то ба нан.

  
- Къ де тан цу ват кра ви те?
- В дис-муу-те ка.

  

- Как спа ся ва ед на кра ва жи-
во та на дру га?

- Чрез об ди ш ва не - му-у-ус та 
в му-у-ста.

  
- Как се по г ре б ват кра ви те?
- Ка то муу-мии.

  
Хен ри к сън и Мар тен сън са 

на сим фо ни чен кон церт. По 
ед но вре ме Мар тен сън из ва ж-
да от джо ба си но с на кър па и я 
за вър з ва на въ зел. 

- За що ти е то зи въ зел? - пи-
та Хен ри к сън.

- За да не за б ра вя ме ло ди-
я та.

  
- Та т ко, ка к во е то ва си зи фов 

труд?
- Ще раз бе реш, ка то за по ч-

неш да се бръ с неш.

  

- Ка к ва е раз ли ка та ме ж ду 
ши зо ф ре ник и не в ра с те ник?

- Ши зо ф ре ни кът знае, че две 
по две е пет, и е спо ко ен, а не-
в ра с те ни кът е си гу рен, че две 
по две е че ти ри, но не р в ни чи...

  
- Бо же го с по ди - ка з ва ле ка-

рят, - ни що не мо га да от к рия! 
Вие сте съ в сем здрав!

- А ако ви ка жа от ка к во бо-
ле ду вам - от го ва ря па ци ен тът, 
- ще си раз де лим ли хо но ра ра?

  
- Ка з вам ви, че ня ма ни що 

стра ш но! Аз съм бо ле ду вал от 
та зи бо лест.

- Да, но вас ви е ле ку вал 
друг ле кар!

  
Раз го ва рят две при я тел ки:
- До к то рът ми пре д пи са очи-

ла - ка з ва ед на та. - Пре ду п ре-
ди ме, че не пре мен но тря б ва 
да си ги сла гам, ко га то че та.

- Дай да ги ви дя!
- Ама ти ка к во - на и с ти на ли 

ми с лиш, че ще но ся очи ла! По-
ско ро ще спра да че та...

  
- До к то ре, мно го съм обе-

з по ко е на! Мъ жът ми мно го 
че с то го во ри сам на се бе си! 

- Ня ма мя с то за тре во га, го с-
по жо! В на шия не р вен век то ва 

се слу ч ва мно го че с то.
- Да, но той го во ри сам на 

се бе си по те ле фо на!

  
- Чу х те ли? Мо рис е по чи нал.
- Да, оба че ка к ви ви д ни про-

фе со ри го ле ку ва ха!

  
Из ве с тен ко з ме то лог вни ма-

тел но ог ле ж да ли це то на ед на 
па ци ен т ка и ка з ва, че ко з ме ти-
ч на та опе ра ция за раз к ра ся-
ва не ще стру ва де сет хи ля ди 
до ла ра.

- Но то ва е мно го скъ по!
- То га ва мо га да ви пре д-

ло жа ед но сре д с т во за три 
до ла ра.

- Ка к во е то!
- Плъ тен во ал.

  
На въ п ро са ко го смя та за 

ис тин с ко чу до в из ку с т во то 

Пи ка со ка зал:
- Ру бенс.
- За що?
- За що то от 2000 кар ти ни, 

ко и то е на ри су вал през жи-
во та си, до се га са за па зе ни 
око ло 4000.

  
Хайн рих Хай не бил те ж-

ко бо лен. Не гов при я тел го 
на ве с тил в бол ни ца та. Той 
при с ти г нал то ч но в мо мен та, 
ко га то са ни тар ки те пре на ся ли 
бол ния на дру го ле г ло.

- Ви ж даш ли? - ус ми х нал се 
Хай не. - Же ни те все още ме 
но сят на ръ це...

  
Ве д нъж ед на по се ти тел ка в 

ате ли е то на Пи ка со раз г ле ж-
да ла кар ти ни от ку би с ти ч ния 
пе ри од на ху до ж ни ка. На к рая 
тя не ре ши тел но по со чи ла ед-
но кръ г ло пе т но и за пи та ла:

- То ва око ли е?
- Не - от го во рил Пи ка со, - 

ча со в ник.

  
Ба ща ос та ва сам с не в ръ с-

т на та си дъ ще ря за ня кол ко 
дни. Ве чер та тръ г ва да я сла га 
в ле г ло то, оба че тя не ис ка да 
си ля га. Про б вал вси ч ки на чи-
ни, не ста ва и не ста ва. Най-на-
к рая де те то му ка з ва:

- Ще си ле г на, ако ми ше-
п неш в ухо то, ка к то пра виш 
ве чер с ма ма!

За по ч нал ба ща та да ше п не в 
ухо то на де те то. След ня кол ко 
ми ну ти, ве че за с пи вай ки, тя 
ка з ва:

- Не, не! Умо ре на съм ка то 
ку че!

  
На чу к ча му по да ри ли ва гон. 

Да си на п ра ви къ ща. След 
един ме сец оти ват да про ве-
рят как се чу в с т ва в но во то 
жи ли ще.

- А, чу де с но е, са мо де то на 
вра тата на то а ле т на та пи ше: 
„Да не се из по л з ва по вре ме 
на пре с той”, та ка че, ко га то на 
ня кого му се при пи кае, се на-
ла га ця ло то се ло да бу та ва го-
на на пред-на зад из тун д ра та.

  
Мъж ска ча с па ра шут. Ле ти и 

се въз хи ща ва в раз го вор но то 
ус т рой с т во:

- Ка к ва кра со та! Ка к во чу в-
с т во за сво бо да! Кол ко е кра-
си во! А хо ра та до лу са та ки ва 
мал ки, мал ки, ка то мра в ки...

В то зи мо мент се чу ва гла сът 
на ин с т ру к то ра по па ра шу ти-
зъм:

- Дър пай въ жен це то бе, тъ-
пак - то ва са ис тин с ки мра в ки!

  
Стой чо е се д нал пред кръ-

ч ма та, за г ле ж да ком ший ка та 
си, ко я то ми на ва край не го, и й 
по д х вър ля:

- Пе т ра но ма, мно го ху ба ва 
Ита лия имаш!

По ла с ка на, Пе т ра на му от в-
ръ ща:

- Их бе, Стой чо, не ми хвър-
ляй та ки ва кон ти нен ти!

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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Попфолкът среща 
метъла в „Манастир”-а 
на Камелия

Ани Хоанг раздели  
режисьора Люси и 
манекенката Преслава

Зукърбърг сам чисти 
след кучето си

Цветелина Янева 
снима в апартамента 
на Джузепе Верди

В новия клип Камелия изненадва приятно всички попфолк фено-
ве, че и отгоре. Вероятно на мнозина от онези, които плюят по 
стила, „Манастир“ ще им се стори като лъч светлина. Продъл-
жителните китарни рифове през цялата композиция напомнят 

на метъл музиката, а Камелия доказва, че ефект може да се постигне без 
прекомерен кич. Клипът е правен от екип кинаджии, а режисьор е Нико-
лай Нанков.  
Изчистена ърбън визия, без голотии и невероятно осветление поднася 
най-провокативната BG звезда. 
Миналият уикенд беше троен празник за певицата. Тази година по щастли-
ва случайност Цветница съвпадна и с рождения ден на любимия мъж на 
Камелия – Цветин. Двамата пък празнуват и имен ден тогава.

Прохождащата певица и фолк режисьорът са заедно. Това 
признаха самите те. Двамата толкова се сближили по време на 
работата си, че в един момент се влюбили.
Новината дойде като гръм от ясно небе, защото неотдавна 

Люси се врече във вярност на манекенката Преслава. Той дори я снима 
в негов клип. Двамата обаче са се разделили заради новата тръпка на 
певеца режисьор. 
Ани Хоанг е с доста по-малка от Люси, но не смята, че това ще им попречи 
да бъдат щастливи. Двамата дори живеят заедно.

Пловдивчанката се завърна от Милано, където снима видеоклип 
на новата си песен “Притеснявай ме”. Тя отново е дело на хит-
мейкъра от Румъния Кости.
Песента има две версии – бавна и бърза, като първо ще се 

появи дискотечната.
Екранизацията на парчето е направена в апартамента на Джузепе Верди в 
известен хотел, където той е живял много време. Сега там се намира негов 
музей. Това, разбира се, е станало с помощта на неин приятел, защото е 
много трудно да се добереш да снимаш на такова място.

Въпреки че при-
тежава $14 млрд., 
Марк Зукърбърг не 
се притеснява да 

върши мръсна работа като 
да чисти изпражненията на 
кучето си.
Папараци хванаха 26-годиш-
ния основател на „Facebook” 
да върви след кучето си 
Бийст край дома си в Пало 
Алто, Калифорния. Облечен 
в обикновена сива тениска и 
дънки, милиардерът трудно 
се различаваше от обикно-
вен собственик на домашен 
любимец.
Според „Дейли мейл” мал-
кото куче правило не една 
и две поразии и в новия 
дейта център на „Facebook” 
– в Пайнвил, щата Орегон, 
и отново лично Зукърбърг 
чистил след него.
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Мюсюлманка се снима 
за „Playboy”

Ирина Шейк се 
съблече в кампания 
срещу рака на кожата

Германката от турски про-
изход Сила Сахин, която 
участва в един от най-попу-
лярните тв сериали в Герма-

ния, се снима за „Playboy”. Снимките 
на голото й тяло накараха мнозина 
турци да настръхнат. Други пък са 
във възторг, отбеляза „Дойче веле” 
За Сила Сахин снимките за „Playboy” 
са акт на освобождаване от кул-
турния натиск, упражняван върху 
мюсюлманките. Като първа туркиня, 
позирала за еротичното списание, 
тя иска да покаже на младите жени 
от турски произход, че „е в реда на 
нещата да бъдеш такъв, какъвто си”.  
По този повод германският таблоид 
„Bild” направи анкета сред млади 
турци, живеещи в Германия. Мнени-
ята бяха противоречиви. Половината 
от мъжете смятат, че всеки сам тряб-
ва да решава дали да се снима гол. А 
депутатът от либералната Свободна 
демократическа партия Серкан 
Тьорен, който е от турски произ-
ход, дори се възмущава, че на случая 
се обръща толкова много внимание. 
Той казва, че снимките му харесват и 
че не вижда никакъв проблем.

Доста секси и с голямо сърце се оказа половинката 
на Кристиано Роналдо – Ирина Шейк. Тя се включи в 
рекламната кампания на дизайнера Марк Джейкъбс 
в подкрепа на борбата срещу рака на кожата.

Тялото на 25-годишната рускиня е най-голямото й преиму-
щество и тя не се посвени да го покаже цялото, за да бъде 
заснет промо кадър за кампанията “Protect the Skin You’re In”.
Секси фотосесията ще краси новата линия тениски на дизай-
нера, които се разпространяват благотворително. Приходите 
от продажбите отиват в института за изследване на болестта в 
Ню Йорк.
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Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

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.

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

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

РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер спешно търси шофьор за 
собствен камион. Добро заплащане и 
постоянна работа. Димитър. Тел: 224-
875-1119

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

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

Ресторант Авангард търси сервитьо-
ри/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 приветливи 
и усмихнати момичета и момчета за 
Valet Drivers, Калин, 312-927-6310 

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

Търся шофьор на лимузина за работа в 
Чикаго. Кандидатът трябва да прите-
жава Limousine Chauffeur License, да 
знае добре английски, да има приличен 
driving record, поне малко опит и да же-
лае да работи поне 6 дни в седмицата. 
За повече информация: 773-827-7827 

Набираме owner operators. Лоялност, 
коректност. Добри мили – добри $. тел 
847 378 8917

ST transport търси шофьори и owner 
operators. Добро заплащане. Корект-
ност. Тел 800.893.0124

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

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, маникю-
ристка 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 заплащане. 773 807 
4440

Търся шофьор с опит/CDL - 1 год. мини-
мум 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 изваждане на 
CDL. 40 цента на миля, около 5000 на 
месец. 708 515 8017

Търся team drivers за steady в Fedex 
Ground; 4500 мили на седмица. Всеки 
ден връщане в Чикаго с престой. От 
понеделник до петък. 630 915 3738

Owner Operator търси шофьори /тим - 
doubles Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 
23 цента за миля. За контакт 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 работни-

ци за разнасяне на рекламни матери-
али, 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

Apollo transport търси да наеме кон-
трактори с автовози. Добро заплаща-
не. 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 повече информа-
ция обадете се на тел. 630 706 1481 Тони

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

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

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

construction company търси ра-
ботник с английски език. Опит в 
plumbing е предимство. Добро за-
плащане. Старт веднага. 630 802 8286

Rockford, Illinois

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 

Teл. 773-563-2803 EUROFASHION 
clothing alteration & restoration - ко-
рекция и реставрация на облекло. 
Търси дизайнер/крояч(ка) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

New York, New Jersey,  east coast

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

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

orlando, Florida

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

Las vegas

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.

Под наем
chicago + suburbs

Обзаведена стая под наем в Prospect 
Heights, подходяща за truck driver или 
жена на living. Teл:224-425-3336

Давам стая под наем в тих и спокоен 
комплекс в Schaumburg. На разположе-
ние е до 9.30.2011г. Безплатна кабелна 
и интернет. Има фитнес и басейн в 
комплекса. Плаща се само ток. $300 на 
месец. Тел.: 312 5933923

Давам под наем етаж от къща в Дес 
Плеинс за 2 момчета шофьори по $400. 
2 спални, хол, кухня, трапезария, баня 
и тоалетна. Паркинг за 2 коли. 847 693 
0790 или rinobato@yahoo.com

Едностаен под наем Шилер Парк на 
Lawrence Ct, Цялостно обновен, нова 
кухня, миялна машина, електроуреди 
инокс. Тел за контакт: 773-968-4389

I have a room for rent for truck driver in 
Des Plaines. The rent is 350+350$ deposit. 
All utilities are included. Very close to the 
big truck parking lot on I-90/Elmhurst rd. 
No smoking, No drinking,No drugs,No 
Parties,No pets. Please  call at 617 319 
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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. Възможност за 
товарене на контейнери. 312 
730 2085 – Мартин

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

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 поме-
щения 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 балкон, 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. На-
емът започва от $800. 630 964 
6811

Стая под наем в напълно 
обзаведена къща в Niles - $499, 
и под наем 1 bdr apt. in Niles 
за $695. Удобно място, голям 
двор и безплатна пералня и су-
шилня. 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 апарта-
мент 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 апарта-
мент в Des Plaines. Наем $400. 
847 648 8988

Под наем 1 Bdr apt in Addison. 
Наем $725. 630 918 5336

Давам стая в района Foster & 
Kedzie. Наем $300 на месец. 773 
510 4553

Truck driver търси 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

Atlanta, georgia

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

Услуги
chicago + suburbs

Компютри-поправка, консул-
тации, уроци-word, exel, power 
point, internet, email; Граждан-
ство-подпълване на документи 
и уроци за тест; Англииски 
за начинаещи; Driver licence-
писмен тест. Обадете се/ос-
тавете съобщение за повече 
информация. Елена и Frances 
773-3660700/847-2171289.

Изчуквам и боядисвам ка-
тастрофирали коли без застра-
ховка. Цени като в България. 30 
години опит в занаята. Пламен 
773 383 2846

Ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони 
и др. Отключване на iphone. 
Инсталиране на софтуер, пре-

махване на вируси и др. Тел: 
773 253 5986

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. Обадете се на 847-288-
9398

Безплатен estimate за покриви 
и къщи, повредени от градуш-
ки. Ние можем да ви сменим 
покрива,  без да плащате нищо. 
Всички разходи се поемат от 
застрахователната ви компа-
ния. 224-425-8060

Поправка, ремонт, продажба и 
рента на електрокари, мото-
кари 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. 
Търсете Jesse 630 364 98 60 

Уроци по пиано, пеене, ear 
training и солфеж във вашия 
дом. Повече от 20 години 
професионален опит. Всякак-
ви 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 

Home inspector. Казвам се Дей-
вид и приемам апойнтмънти 
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 отоп-
лителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, 
boilers. Инспекция по закупу-
ване на жилище. Замерване на 
СО. 847 840 6347 – Тодор

Електричарски услуги: инста-
лиране на standby  генератори 
за вашето спокойствие, ако 
електрическото захранване е 
прекъснато. 773 988 2324

Кеш преди банкрут от кредит-
ни карти дотолкова, колкото е 
кредитната линия на картата. 
За повече информация потър-
сете 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. Път-
на помощ. 773 563 1200 Пламен

Грижа се за деца в просторна 
къща в Bensenville, IL (първото 
предградие на запад от O’HARE 
– Irving ParkRd & York/Elmhurst 
Rd) Предоставям на децата 
разнообразни занимания 
през деня, както и домашно 
приготвени две закуски и обяд. 
Дългогодишен опит. Предоста-
вям и препоръки при молба от 
родителите. 773 931 8516

Гледайте безплатно най-добри-
те 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. Екс-
пресен сервис. Митко. 773 875 
2689

Учителка с опит и сертификат 
за Илинойс може да се грижи 
за детето ви в дома си в Пала-
тайн. 708 2533 3383

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

DRIVING SCHOOL Кормуване. 
Бързо и евтино. Тел. 773-807-
2422

coast to coast

Математика за студенти, реша-
ване на задачи по имейл. Уро-
ци по Skype. Skype ID: zadachite.
com.  email: ave_maria_tania@
yahoo.com. Tел за контакт +359 
52 738090

ПРОДАВАМ
chicago + suburbs

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

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

Продавам камион VOLVO 
Cummins 2004. Тел. 630 915 
3177

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

Продавам апартамент в София, 
1 ет, кухня, стая,хол, баня с 
тоалетна, парно, тел., в близост 
до Централна гара, трамвай, 
автобус, училище. За контакти 
1 917 238 2454 или оставете 
съобщение.

Продавам mercedes 300e, 1990 
г, перфектно състояние с много 
екстриi, $1500, cell: 773 709 
6670 търсете Николай

Приготвяне на домашни хляб, 
баници, торти, сладкиши и др. 
на конкурентни цени. 773 318 
5568 Живка

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: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

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

Моля всички които проявя-
ват интерес към основава-
нето на фен клуб на ЦСКА-
София в Чикаго да се обадят 
или оставят съобщение на 
Галин Кунев, тел.: 773-600-
6216. Само ЦСКА!!!
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Или от мен ще стане 
нещо, или ще четеш 
по вестниците

диана саватева
в. „24 часа”

Съмнения за престъпление витаят около 
инцидента с българката, която скочи  
от 19-ия етаж в Канкун

Снимката, която Еленка и 
Чанко Чаневи са постави-
ли на секцията в жилището 
си в Карнобат, не е на Галя, 
която загина в Мексико в 
нощта срещу 2 април.

Момичето с открит невинен поглед, 
току-що завършило гимназията в малкото 
градче, няма нищо общо с Galia Chaneva - 
предизвикателна красавица от профила й 
във „Фейсбук”.

“Гледам я преди и сега - все е хубава, уж 
едно и също момиче и същевременно на-
пълно различно”, признава неин приятел, 
един от най-близките допреди време.

В последната година от живота си Гали-
на Чанева претърпява пълна промяна - 
това е видно и от снимките й в социалната 
мрежа, и от разказите на хора. Момичето 
залага на нова визия, избира нова среда.

Най-чувствително го усещат приятели-
те й от Бургас, които я познават отпреди. 
Преди да потегли за Мексико, била в Тур-
ция, прекарала и известно време в Ибиса, 
казват приятелите й. Всички са категорич-
ни, че тя не би посегнала на живота си.

Макар че през последната година Галя 
рядко си идва от София, има своя среда и 
по морето. От Бургас е и бившият й прия-
тел, с когото се разделили преди година с 
аргумента, че търси промяна в живота си 
и иска да се отдаде на учене.

“Трябваше да прекъсне за 2 години, 
но остана в столицата. Миналата година 
възстанови следването си, предстоеше й 
да се дипломира”, разказва майката Елена. 
Момичето кандидатства в СУ психология 
и философия, приемат го във втората 
специалност.

Галя е от скромно учителско семейство. 
Родителите й живеят в едни от блоковете 
на централна улица в града, има по-го-
лям брат, който е завършил висше, сега 
работи.

“Познавам лично Галя, беше ни ученич-
ка и съученичка на дъщеря ми от V до XII 
клас. Скромно дете, завърши с отличие. 
Какво се е случило после с нея, не знам. 
Много жалко, че едно 25-годишно отгле-
дано дете си отиде така нелепо. Съчувст-
вам на Чанко, Лена и брат й Велико за 
голямата загуба. Поклон!” Това е един от 

Вестник  „Респуеста” публикува на първата си страница 
графична снимка от размазаното тяло на Галина Чанева

коментарите във форума на “24 часа” след 
публикациите за инцидента в Канкун.

Едно телефонно обаждане в 18 ч в 
неделя, 3 април, преобръща завинаги 
живота на Чаневи. От другата страна на 
жицата е Гергана, приятелка на дъщеря 
им, която родителите познават бегло. Тя 
им съобщава, че Галя е паднала от 19-ия 
етаж на хотел в Мексико.

Карнобатските учители дори не знаят, 
че момичето им не е в България. Първо-
начално приемат казаното с резерви. За 
10-ина дни от инцидента близките на Галя 
са провели с Гергана още няколко разго-
вора. При второто обаждане тя изразила 
готовност да се види с тях в Карнобат, да 
им разкаже подробности. На следващия 
ден дори им предложила да донесе урна-
та с праха на Галя.

По непотвърдена информация тя вече 

се е върнала в България, но е отказала 
среща с роднините. Обяснила, че се чув-
ства зле и има нужда от психолог.

Пътуването до Америка явно е било 
общо вълнение на двете приятелки. По 
ирония на съдбата дни преди да заминат, 
Гергана изтеглила електронно късмет-
че във „Фейсбук”: “Куфарите приготви, 
за чужбина тръгваш ти.” Галя Чанева е 
кликнала “Харесвам” под него. А послед-
ващият коментар на Гергана е: “Мексико 
ни зове...”

Според юристи Гергана и останалите 
от компанията, с които Галя Чанева е 
пътувала до Мексико, трябва да бъдат 
разпитани по следствено дело, което 
би трябвало да бъде образувано и у 
нас. Другото, което би трябвало да се 

направи, е чрез съдебни поръчки да се 
изискат всички събрани от мексиканските 
власти материали. По закон такова дело 
се образува по местоживеене на лицето, 
уточни шефът на Бургаската апелативна 
прокуратура Емил Христов. Ако получим 
сигнал от близки за съмнение за насил-
ствена смърт, ще започнем проверка, каза 
говорителят на окръжната прокуратура 
Станимир Христов.

Според шефа полицията в Бургас Ми-
лен Димитров случаят трябва да се поеме 
от Софийската градска прокуратура и 
НСС. Властите в Мексико потвърждават, 
че случаят е самоубийство. Това обаче 
едва ли може да спре близки и приятели 
да задават въпроси.

Съмненията се подхранват от куп про-
тиворечия. Мексиканските медии пишат, 
че Галя е скочила от 19-ия етаж след 

скандал и опит да си пререже вените. В 
разговор с родителите Гергана отрекла 
да е имало скандал. По-късно пред друг 
човек от семейството е казала, че във 
фаталната вечер са били в заведение, на 
Галя й прилошало, отвели я до стаята, 
но когато се върнали по-късно, открили 
вратата заключена. Трябвало да минат 
през съседен апартамент и в този момент 
я видели да виси през парапета.

Неизяснен е и съставът на компани-
ята. Както “24 часа” писа, първоначално 
родителите са останали с впечатление, 
че момичето им е тръгнало към Мексико 
с Гергана, нейната дъщеря и приятеля й 
Минчо, който купил билетите. Оказало се, 
че Гергана няма дъщеря, а Минчо е напъл-
но неизвестна част от пъзела.

В няколко коментара във форумите 
се появява още едно мъжко име, което 
подхранва съмненията, че мексиканската 
компания е включвала двама мъже и две 
жени. Единият от тях звучи страховито:

“Иван написа есемеса и я хвърли пияна 
да я “самоубие”. Той е под статията в “24 
часа”, от която става ясно, че Галя е напи-
сала съобщение на баща си часове преди 
инцидента.

Бургаските приятели на момичето зна-
ят, че тя е имала връзка със семеен мъж в 
столицата.

Страницата на Галя, която е била 
активна в социалната мрежа, няма архив 
отпреди декември м.г., както и в периода 
януари-март. Последната й активност е от 
1 април в 3,55 ч.

“Или от мен ще стане нещо, или ще ме 
четеш по вестниците”, казала Галя на свой 

приятел преди няколко месеца. “Беше 
много объркана. Искаше да преживее 
много и различни неща, но може би си 
даваше сметка, че това може да й струва 
скъпо”, разказват познатите й от Бургас.

Междувременно стана ясно, че от 
семейството са дали официално съгласие 
останките на загиналата да бъдат кре-
мирани. Транспортирането на урната до 
България ще струва около 2000 долара. 
Това е един от трите варианта. Служебно 
погребение в далечната страна, което да 
бъде организирано от нашата консулска 
служба, и транспортиране на тялото в 
затворен ковчег са били другите две 
възможности. Последната струвала 8000 
долара и изисквала близък да съпровож-
да тялото.

Последното фото от 28 март - дни преди да загине Галя на плажа в Лозенец през август 2010 г.

Сн.: Личен архив/ „24 часа”



силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Тя иска да знае всичко, да владее мислите 
му, да знае с кого е бил след работа, с кого 
колко е пил, къде ще бъде в командировка, в 
кой хотел и как  ще я изкара? Иска да се от-
говаря навреме на мейлите и задължително 
да  й се харесват постингите  във „Фейсбук”. 
Бясна е, когато не й вдига  телефона или не 
връща обаждане, не праща есемес.

Иначе, ако не е наясно с всичко, драмата 
е тотална и жестока, следват срив, нервни 
кризи и кардинални изводи за него, живота, 
връзката им (ако я има) и тяхното бъдеще.  
Всичко е подчинено на мотото: „Искам тук, 
всичко, веднага и сега.”

Да, би било чудесно да контролираме хо-
рата с дистанционно управление. Дори да 
степенуваме най-честите команди, които 
бихме искали противоположният пол да 
изпълнява безотказно и безапелационно.  
Друго би било, ако можеше да използваме 
само няколко основни бутона, но тогава 
пък и те биха могли да контролират нас.  

Нужен ли ни е тотален контрол над 
живота на човека до себе си, защо все 
искаме да сме наясно с всичко? Не е ли по-
добре нещо да остава неизказано и къде е 
границата между загриженост,  заинтере-
сованост, обсебване и дори отблъскване?  
Слабост ли е желанието ни за контрол или  
дълбоко и неосъзнато чувство на неудо-
влетвореност от самите нас и стремеж 
към съвършенство?  Корида ли е връзката 
ни, едно вечно и неосъзнато доказване не-
ясно пред кого и защо? Не е ли най-важната 
тактика уважението между двете страни 
и запазването на личната свобода?  

Казват, че хората сами са си виновни за 
начина, по който другите ги третират, и 
наистина е така.  Не даваме ли ние поводи 
за раздразнение и отдръпване с телефон-
ния звън в стил „ей така, да те чуя”. Сигурни 
ли сме, че ако Той ни звъни по 6 пъти на ден, 
това не му пречи да върти друга връзка под 
носа ни? Не идва ли тази ни потребност 
да го чуваме по телефона, да си пишем в 
скайп и проверяваме неговата лоялност от 
нашата несигурност, параноичност на мо-
менти и прекалената ни чувствителност, 
дори ранимост?  Почти винаги търсенето 
на драма и адреналин е начин да се чувст-
ваме по-съществени.  Обичаме да казваме, 
че при нас е сложно, а всъщност може би 
нямаме нужда от това, но  получаваме 
драматизма, защото сме го пожелали. 

Не си мислите, че на тях - контрольор-
ките и контролираните, не им се иска да 
е простичко и да няма нищо дразнещо в 
цъкането на есемеси или получаването на 
имейли на другия, тогава, когато това е 
жест на внимание, необходимост за бли-
зост... все нормални неща за хора във връзка 
и без гримаси. А каква е разликата дали ще 
чуеш гласа му/й/, прочетеш текста в скайп 
или по пощата? 
Не виждам нищо лошо в това да се интере-
суваш какво прави другият, както и да му 
разкажеш как е минала срещата ти (напри-
мер) или оперативката, успеха или неуспеха 
от нещо си там. Достатъчно е да сте си 
близки и обичащи се, че да се „вълнувате” и 
двамата за нещата на другия.  
Не виждам нищо обсебващо. И, да, естест-
вено е, че като сте заети, ще  затворите 
телефона или  ще кажете „имам работа, 
чао, до после”.

*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

Дай ми 
дистанционното

ТОКЧЕТА

Или за жените 
контрольорки




