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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
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Как заловиха Осама?
Репортаж на Ясен Дараков от Кота нула в Ню Йорк

>> на стр. 6-7

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

Заверяват дипломите на 
учениците в САЩ
>> на стр. 10-11

Правят електронните логбуци 
за камион задължителни
>> на стр. 13

Къде да намерите евтин 
зъболекар
>> на стр. 15



2

www.bg-voIce.combg voIce

Каква седмица само! Кралска сватба, торнадо-убий-
ци, почина Батето, двама министри в САЩ и накрая 
новината на всички новини – убиха терорист №1 
Осама бин Ладен. В такива моменти наистина се рад-
вам, че съм открил работата, която наистина ме прави 
щастлив. Затова ще ви разкажа как минаха последни-
те ми дни и какво научих.

В събота в Чикаго получих добрата новина от 
министъра на образованието Сергей Игнатов, че 
дипломите на над 1000 българчета в САЩ за тази 
учебна година ще бъдат заверени и така усилията им 
ще бъдат възнаградени. В BG VOICE единствени писа-
хме за проблема още преди форума на българските 
училища. Още за него на страници 10-11.

Още преди да успея да си разопаковам куфара от 
Чикаго, се наложи да хвана самолета за Ню Йорк по 
първи петли в понеделник, след като предишната 
вечер получихме новината, на която никой вече не 
се надяваше – Осама бин Ладен е намерен и убит от 
американските военни части. Хиляди хора се събраха 
в Ню Йорк, Вашингтон и на други места да празнуват 
смъртта му. 

Усещането да празнуваш, когато някой друг умре, е 
много странно. Хем съм християнин, хем съм против 
смъртното наказание. И все пак има случаи като този, 
когато чувстваш, че това е справедливо, правилно. 
Че носи някакъв край, завършек. Край на цяло едно 
десетилетие, побрало мъката на хилядите роднини и 
приятели на жертвите от атаките на 11 септември и 
последвалите войни. 

Бил съм много пъти на Кота нула в Ню Йорк, но 
усещането сега беше различно. Хората, с които го-
ворих, ми споделиха, че това наистина ще им донесе 
завършек и по-лесно ще продължат напред, след като 
виновникът за тяхното нещастие е наказан. В темата 
на този брой на страници 6-7 ви разказвам за дългого-
дишните усилия на спецслужбите да намерят Осама. 
Оказва се, че той е бил не в пещера, а в луксозна вила 
за 1 милион долара. Историята е интересна, а Барак 
Обама и най-приближените са гледали акцията на 
живо от Пакистан.

На живо няколко дни по-рано целият свят гледа 
сватбата на десетилетието – Кейт и Уилям се венчаха 

пред 2 милиарда зрители. Как е бил облечен българ-
ският цар Симеон II по време на церемонията вижте 
на страница 28. 

Внимавайте какво гледате на живо в интернет 
обаче. Двата най-големи доставчика в САЩ поставиха 
лимит колко може ползвате всеки месец и ако прека-
лявате с онлайн телевизията или свалянето на филми, 
ще ви излезе солено. Още по темата на страница 24.

Опитали сме да бъдем и полезни на нашите читате-
ли от Чикаго с информация къде все още има евтини 
кабинети за зъболекарска помощ в града (на стр. 15) 
и да се присъединим към дискусията дали електрон-
ните логбуци ще направят магистралите по-безопасни 
(на стр. 15). В новата ни рубрика „Вашите пари” на 
страница 16 се опитваме да ви дадем няколко съвета 
как по-добре да инвестирате за бъдещето.

Както всеки път и в този брой сме се постарали 
да съберем много интересни, забавни, актуални и 
полезни теми на следващите 40 страници. Ако има 
нещо, което искате да видите тук, а сте го изпуснали – 
пишете или звъннете!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

От реДАКтОрА

Новините на 
десетилетието

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
Магазин east europe Market
10699 Melody Dr 
Northglenn, CO

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

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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Торнадо погребаха над 330 души
Десетки торнадо убиха повече от 334 

души в осем щата в южните райони на 
Америка в края на миналата година. 
това е рекорд от близо 40 години на-
сам. Само за 24-те часа от 8 АМ сряда 
до 8 АМ в четвъртък 226 торнадо са 

минали на територията на САЩ, общо 312 за седмица.
Най-много са жертвите в Алабама, където властите 

увеличиха бройката на 250, след като през уикенда 
бяха открити още тела. те предупреждават, че може да 
има още убити. 

„Сърцето ми препускаше, защото виждаш неща 

като това във филмите, но никога в реалния живот”, 
разказа местен жител в градчето тускалуса, Алабама. 
торнадото, широко поне миля, погълна универси-
тетското градче. Ураганът подхвърляше във въздуха 
коли, къщи, дървета, хора... А след бурята - сринати 
със земята сгради, трески и десетки жертви.

В тускалуса жертвите са повече от 15 души, а стоти-
ци са ранени.  „В цяла тускалуса хората протягат ръка 
един към друг, доказвайки, че нашата сила и нашата 
вяра ще превъзмогнат сила дори в този тъмен час”, 
каза кметът на града Уолтър Мадокс.

Гледката  в Бирмингхам, Алабама, пък напомня на 

военна зона.
От там бурята щурмува Джорджия, където сирените 

виеха цяла нощ. Град, силен дъжд и стотици гръмоте-
вици осветиха небето.

В Мисисипи бурята повали дъбово дърво върху 
спалнята на едно семейство и уби спящо момиченце 
на 3 годинки.

На много места – от тексас до Ню Йорк - лошото 
време донесе наводнения, гръмотевични бури, град и 
свлачища. 

Само седмица по-рано бури в южните щати отнеха 
живота на други 45 души.

Сн.: АП

Сн.: АП Сн.: АП
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В неделя вечерта амери-
канският президент и 
най-близките му съветни-
ци гледат с напрежение 
екраните в Ситуационна-
та зала на Белия дом. Из-

раженията на лицата им казват всичко.
По същото време на другия край на 

света няколко момчета от елитните 
части Navy SEAL се спускат в нощта над 
скъпо имение в град Аботабад в Па-
кистан. Видео от това, което става там, 
се предава директно във Вашингтон. 
Надеждата на всички е, че в къщата се 
крие терорист №1 Осама бин Ладен.

тюлените са репетирали операцията 
десетки пъти до последния детайл в 
специално построена сграда - реплика 
на резиденцията. единият от хеликоп-
терите обаче се поврежда и планът за 
действие се променя извън сценария. 

Как намериха Осама

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

Американският президент гледа на живо операцията на морските тюлени

Барак Обама и екипът му следят операцията на живо чрез видеовръзка с Пакистан

От Кота нула в Ню Йорк
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Хиляди празнуваха в  
Ню Йорк
Хиляди американци се стекоха да отпразнуват новината за 
смъртта на терорист №1 на мястото, където преди 10 години 
се издигаха кулите-близнаци на Световния търговски център 
в Манхатън. Те се събраха спонтанно, а виковете им преми-
наваха от скандирания „U-S-A” към националния химн и “god 
bless America”.  Пожарникари, полицаи, роднини на загинали-
те близо 3000 души на 11 септември се радваха, че могат да 
сложат някакъв край, завършек на личното си страдание.
Хората носеха снимки на загиналите, развяваха знамена и си 
разказваха истории от онзи трагичен ден.
Подобни събирания имаше на Таймс скуеър в Ню Йорк, пред 
Белия дом във Вашингтон, Пенсилвания, Бостън и на други 
места в цялата страна.
 Главният редактор на bg voIce Ясен Дараков беше единстве-
ният български журналист на Кота нула и отразяваше хода 
на събитията в директно включване на новините на бТВ.

Имението е заобиколено от високи 
бетонни стени. Сградата вътре е на три 
етажа, заобиколена от допълнителни 
стени за изолация от нежелани погледи. 
Бодлива тел обгражда зидовете. Имени-
ето разполага с два изхода. 

В съседство са къщите на нищо 
неподозиращи пакистанци. Аботабад 
е гъсто населен град, с около 1 милион 
жители. Намира се на около 50 киломе-
тра северно от столицата на Пакистан  
Исламабад. там живеят предимно пред-
ставители на средната класа. 

Имението няма връзка с външния 
свят – нито телефон, нито интернет. От 
години американското разузнаване 
смята, че лидерът на „Ал Кайда” не се 
крие в пещера в трудно достъпните 
планини, а в изолирано и сигурно място 
някъде в Пакистан. такова място обаче 
със сигурност би изисквало куриер. 
Още преди 5-6 години разузнавачите се 
фокусират върху тази нишка. 

Някъде през 2008 г. един от воен-
нопленниците в таен затвор на ЦрУ в 
Източна европа, издава на разпитващи-
те го прякора на мъж, за когото твърди, 
че е куриер на Осама бин Ладен. Според 
предполагаемия терорист куриерът е 

толкова близък на лидера на „Ал Кайда”, 
че е вероятно двамата дори да живеят 
заедно. 

КУРИЕРЪТ
Години минават, преди американците 

да успеят да научат истинското име на 
предполагаемия куриер и неговото мес-
тонахождение. Но през август миналата 
година те се фокусират върху скъпото 
имение в Аботабад. Първоначално до 
него води само малка уличка, но после 
районът се разраства с нови къщи. Са-
телитни снимки показвали уникалната 
конструкция и укрепление на сградата. 
Личи си, че е построена с цел да се при-
крива терорист. това е един от първите 
сигнали, че вътре може би е Осама – той 
се е занимавал с архитектура и строи-
телство, преди да основе „Ал Кайда”.

През следващите месеци разузнава-
чите използват безпилотни самолети, 
сателитни снимки и наблюдение на 
място, за да научат повече за къщата и 
мистериозните й обитатели. Без връзка 
с външния свят, добре укрепена, а сто-
паните сами си горели боклука, вместо 
да го изнасят навън. Американците ста-
вали все по-убедени, че вътре се крие 

терорист №1.
През март тази година във Вашингтон 

започват срещи, на които да се разрабо-
ти план за действие. Висш представител 
на Белия дом казва, че президентът 
лично е водил пет такива срещи на 
комисията по национална сигурност. 
Членовете на кабинета решили да не 
споделят информацията с никого, дори 
и с властите в Пакистан.

На 29 април, петък – докато пъту-
вал за Алабама да огледа щетите от 
смъртоносните торнадо, Барак Оба-
ма наредил да се действа. Времето в 
Пакистан обаче отложило операцията с 
един ден. Същата вечер американският 
президент се смееше на шегите за мес-
тонахождението на Осама по време на 
годишната вечеря на кореспондентите 
в Белия дом.

В неделя вечерта (понеделник през 
нощта пакистанско време) Барак Обама 
и неговият екип виждат на живо как 
след 10 години преследване и мили-

арди похарчени долари виновникът за 
терористичните атаки от 11 септември 
2001 г. умира от куршум в лявото око. 
тюлените убиват и брат му, както и още 
двама мъже. Операцията продължила 
около 40 минути. Лидерът на „Ал Кайда” 
не се предал без съпротива. той живеел 
в къщата с една от жените си, както и 
с близки сътрудници. тюлените взели 
документи, снимки и компютри от 
имението, както и тялото на Осама бин 
Ладен, за да бъде идентифицирано и 
по-късно погребано според  мюсюлман-
ския обичай.

Веднага след като президентът чул 
„Geronimo-е KIA”, което е кодовото име 
за убийството на Осама, той поздравил 
своя екип по националната сигурност. 
Малко след това, в 10:30 рМ източно 
време в неделя, Барак Обама съобщи 
новината на американците и целия свят, 
наричайки убийството на Осама бин 
Ладен „най-значимото постижение до 
този момент в борбата срещу „Ал Кайда”.

marchela.c@globalairtravel.net
www.globalairtravel.net
6677 N Lincoln Av, Ste # 110, 
Lincolnwood, IL 60712

GLOBAL AIR TRAVEL

office: 224.534.3779
cell: 773.610.0920

•  Самолетни билети до цял свят
•  Самолетни билети до и от България
•  Ваканционни пакети
•  Хотелски резервации
•  Коли под наем
•  Круизи

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА 
ЗА НАЙ–НИСКИ ЦЕНИ

Вашият туристически агент: 
МАРЧЕЛА

Високи зидове, вътрешни стени и никаква връзка с външния свят - това е резиденцията където Осама се е 
криел последните години



PROTECT YOUR WORLD

(630) 468-2990
18W100 22nd St., #122
Oakbrook Terrace, IL 60181

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 

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.

Бръсначът на 
Осама

Учителят Гари Уедъл от 
щата Вашингтон дал обет 
седмица след теро-
ристичните атаки през 
септември 2001 г. да не 
бръсне брадата си, до-

като Осама бин Ладен не бъде заловен 
или убит. той смятал, че ще изкара с 
набола четина няколко дни, максимум 
месец. След 3454 дни търпеливо чакане 
Уедъл посегна към ножицата в осем без 
десет вечерта местно време в неделя, 
малко след като президентът Барак 
Обама обяви официално за смъртта на 
терорист номер едно.

Изненадата, дошла от Пакистан, 
изличи спомена за аристократична-
та сватба в Лондон, която владееше 
медиите само два дни по-рано. Дори 
страховитите торнадо в южната част на 
САЩ, които предизвикаха незапомнени 
от десетилетия разрушения и смърт, 
изчезнаха от новините тук, тъй както 
се разсеяха предизвикалите ги атмос-
ферни фронтове. Краят на Осама дойде 
като развръзка на уестърн и се вписа 
удивително добре в масовите нагласи 
на американците. Не случайно по ули-
ците във Вашингтон и Ню Йорк веднага 
след президентската реч излязоха тъл-
пи, които скандираха „Ю ес ей, Ю ес ей!“.  
телевизиите ги отразиха обилно, но 
мога да потвърдя, че вълнението бе не-
подправено и дори заразително. Малко 
бяха онези, които останаха равнодушни 
към събитието, макар и не всички да 
се отнесоха към него с патриотично 
одобрение. Междувременно уличните 
търговци чевръсто продаваха амери-
кански флагове във всякакви размери 
от 3 до 30 долара парчето.

една телевизионна станция в сто-
лицата на Калифорния Сакраменто 
сгафи с надпис на екрана „Обама бин 
Ладен мъртъв“. Понеже ставаше въпрос 
за мрежата на консервативния канал 
„Фокс“, грешката бе обявена от някои за 
фройдистка. А не е ли ироничен фактът, 
че голямата къща, обитавана от Бин Ла-
ден в Аботабад, станала подозрителна 
и с това, че нямала интернет и телефон? 
В ерата на „Фейсбук“, изглежда, дори 
терористите трябва да имат онлайн 
приятели, за да не предизвикват 
излишни въпроси. Добре, опростявам: 
разработването на тази следа явно е 
отнело поне 4 години, като е започнало 
с информация, изкопчена от лагерист 
в „Гуантанамо“. тепърва ще научаваме 
още детайли за акцията.

Не съм единственият, който се пита за 

значението на това събитие. една гово-
реща глава каза, че смъртта на Бин Ла-
ден не променя абсолютно нищо. Друга 
контрира, че „войната с терора“ (както 
ефектно, макар и пустословно, я нарече 
Буш) е спечелена, край. трета зае пози-
ция по средата между тези две крайни 
тези. И така до умопомрачение от неде-
ля насам, защото достоверна прогноза 
не може да има, но телевизионното 
време трябва да се пълни. Президентът 
Обама заяви, че „светът е по-сигурен“ 
сега. Амин – но не му вярвам за това. 
Знам обаче, че преживява звезден миг в 
кариерата си на държавник.

Чух една от снахите на Бин Ладен да 
казва по Си ен ен, че Осама е бил „до-
бър мюсюлманин“, след което веднага 
поздрави американците и каза, че се 
„радва с тях“. Горката жена – отдавна 
живее в САЩ и дори си е сменила фами-
лията на „Бин Ладин“, обаче журналисти 
я издирили и поставили пред камерата. 
така тя по неволя даде израз на раздво-
ението и объркването в мюсюлманския 
свят.

Интересно беше да се наблюдава 
също как децата в САЩ реагираха на 
това събитие. Земетресението в Япония 
и последвалото цунами имаха огромна 
притегателна сила за 12-13-годишните, 
които иначе следят новините предимно 
през „Фейсбук“. Явно смъртта на Бин 
Ладен притежава привидната яснота на 
стихийно бедствие, защото интересът 
е голям. Подрастващите реагират все 
едно са изгледали филм, на края на 
който лошият си получава заслуженото. 
А възрастните нека спорят дали Обама 
или Буш трябва да оберат лаврите и 
дали Бин Ладен е наистина мъртъв.

Съпругата на прясно обръснатия 
50-годишен Уедъл заяви пред медиите: 
„Сега той изглежда с 10 години по-
млад.“ Малко злобно ми се прищя да й 
отвърна, че на снимката отпреди той 
поне прилича на рок динозаврите от ZZ 
Top, а сега си е просто учител по мате-
матика. Обаче изведнъж ми просветна, 
че смъртта на Бин Ладен може да има 
точно същия привидно подмладяващ 
ефект в САЩ. Американците търсят как 
да се отърсят от бремето на последните 
10 години. Дано от това да не спечелят 
само търговците на самобръсначки.

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

Христофор караДжов
Лос Анджелис

НАБЛЮДАтеЛ
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Заверяват дипломите на 
учениците в САЩ

След публикация в BG VOICE:

Закон ще урежда статута на училищата ни зад граница

николета кравченко
nikoleta@bg-voice.com

Дипломите на децата, 
които учат в българ-
ските училища в САЩ, 
ще бъдат заверени 
тази година, каза пред 
BG VOICE министърът 

на образованието Сергей Игнатов. 
той беше в Чикаго миналия уикенд за 
първия форум на българските училища 
в САЩ и по света.  Първи за проблема 
със заверката на дипломите писахме в 
предишния брой на BG VOICE.

Министърът е изпратил писмо с ин-
струкция до посланика ни във Вашинг-
тон елена Поптодорова. тя приветства 
решението, което е временно и касае 
само тази учебна година. Поптодорова 
обаче поиска и цялостно решаване на 
проблема с нашите школа в чужбина. 

Министър обеща, че до края на 
годината и законът за легализиране на 
BG училищата извън родината ще бъде 
приет. „Всяко училище в чужбина, което 
желае да бъде признато, ще спазва 
критерии и ще получи статут като всяко 
друго българско училище“, обясни 

Игнатов.
Проблемът според Игнатов е, че не 

всички български училища в чужби-
на спазват критериите, въведени от 
българската държава. „Някои водят 
занятията в недобра база и самите те 
не са под самите изисквания, учителите 
също“, каза министърът.

Идеята на форума, който се проведе 
през уикенда в Чикаго, бе да стане ясно 
бъдещето на българските училища зад 
граница. В момента нашите школа тук 
действат извън закона. Причината е, че 
няма нормативен акт, който да урежда 

статута им. Българските училища в чуж-
бина вече са над 180, а през септември 
може да са над 200, каза министърът. 

Досега те работеха на ръба на закона, 
по една стара наредба от времето 
на комунизма, която разрешаваше 
създаването на такива школа към 
посолствата за децата на дипломатите. 
По време на първия мандат на посла-
ник елена Поптодорова изключение 
беше направено за първите български 
училища в Чикаго да работят по тази 
наредба. Последните две години обаче 
се нароиха много такива школа. „Аз 
съм ги преброила, дори съм направила 
карта. 23 са българските училища в 
САЩ, в 13 щата”, казва Боянка Иванова, 
директор на „Джон Атанасов” в Чикаго 
и организатор на форума. Контролът 
върху качеството на обучението е 
един от най-сериозните проблеми за 
представителите на държавата ни в 
чужбина.

Освен статута предизвикателство 
е и финансирането на тези училища. 
Според конституцията изучаването на 

българския език е задължително за 
всеки гражданин. ето защо Камелия Ко-
накчиева-трибулен, която е българска 
учителка във Франция, иска държавата 
да поеме издръжката на българските 
училища в чужбина.

„В образованието има един принцип 
– ако то е задължително, трябва да е 
безплатно, за да им осигуриш достъпа. 
Освен това този принцип, това, което 
не казах на г-н Игнатов, но ще му го 
кажа, е, че този принцип е написан 
черно на бяло в новоизлязлата харта 
за основни права в европейския съюз. Камелия Конакчиева от училище във Франция смята, че след като образованието по български език е 

задължително, то трябва да се издържа от държавата

[04:41:35] Ясен Дараков-Атланта: Организаторът на форума Боянка Иванова (дясно) от „Джон Атанасов” 
Чикаго е доволна от постигнатото
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Българските учители по света сега де факто са 
извън закона, защото няма закон, по който да 
работят. Как ще решите този проблем? 

С приемането на новия закон за образованието. 
Българско  училище ще бъде всяко, което отговаря 
на критериите, за да бъде признато образованието, 
което получават децата. И тези критерии ще бъдат 
подобни на критериите в сегашната програма „роден 
език”, която сега ги финансира. естествено е, че ще 
бъде процентно съотношението в изучаването на 
българските институции и българските училища. 
Законодателната промяна ще вгради едни критерии. 
Всяко училище, което желае, ще спазва тези крите-
рии и ще получи статут на училище към българското 
посолство в съответната страна, независимо къде 
се намира. Консулите, посланиците ще имат право 
да подписват удостоверенията на тези училища, 
както сега сме дали писмо на елена Поптодорова във 
Вашингтон да подписва тези документи. 

Това писмо, което тя поиска и вие сте й изпра-
тили, важи само за тази година?

то важи само за тази година, защото законът пред-
стои да влезе в парламента до края на годината. това, 
което с моя екип обсъждаме, е още преди законът 
да се приеме, да има постановление на Министер-
ския съвет, още отсега да въведем това нещо, за да 
може  преди началото на новата учебна година през 
септември хората да знаят, че има статут.

естествено е, че някои от тези училища ще трябва 
да покрият критерии. Защото някои водят заняти-
ята в недобра база или самите учители невинаги 
отговарят на самите изисквания,  а те трябва да имат 
съответното образование.

Основният мотив на посланика да започне този 

дебат за подписването на дипломите е притесне-
нието за качеството на обучението. Кой и как ще 
осъществява контрола?

Няколко екипа вече направиха преглед на дей-
ността на няколко училища в европа. тази група 
формулира и критериите. Има много модели, по 
които да се осъществява контролът – като например 
съвременните технологии. Голяма част от отговори-
те могат да бъдат представяни по този електронен 
начин. Не си го представям да натоварвам екипи да 
обикалят всички училища.

Тук идва въпросът дали бедна държава като 
България има ресурса да подпомага училищата 
на богати общности като тази в САЩ, Канада, 
Англия...

Аз мисля, че държавата подкрепя себе си по този 
начин. В днешно време имигрантската общност не е 
тази, която беше преди години. Сега всеки българин, 
воден от работа или по някакъв проект или нещо 
друго, може да отиде да живее на друго място. Него-
вото дете трябва да продължи образованието си, за 
да не се налага да почва отначало, като се върнат в 
родината. ето защо ние трябва да уредим статута на 
тези училища, тай като светът се променя динамич-
но.

Смятате ли, че като цяло българското образо-
вание отговаря на нуждите на съвременния свят, 
на бизнеса?

В момента мога да ви кажа, че нито едно образо-
вание по света не отговаря на тези нужди. Дори и 
образованието в САЩ подготвя добри изпълнители, 
но не подготвя добри работодатели. При нас пробле-
мът е, че нашето образование не подготвя и добри 
изпълнители. В България обучението е насочено 

Сергей Игнатов: Училищата ще се 
признават, ако отговарят на критерии

интервю на Ясен Дараков

към обем и съдържание. Всичко това се наблъсква в 
главите на децата. 

За да направим закона, прегледахме и Държавни-
те образователни изисквания, които не са пипани 
никога. Сега ориентираме тези стандарти към знание, 
което младият човек да може да използва. 

В последните години българското образование е 
много различно. Има много добри училища и има и 
такива, които живеят по старата схема. Затова трябва 
законодателно да направим този проект.  В момента 
се трансферира образователната система в целия 
свят. търсят се отговори на други въпроси. Сега моят 
екип се опитва да анализира какви ще бъдат младите 
възпитаници през 2024 г. Концепцията е ориенти-
рана към детето-ученик и развитието на индивида 
в интерактивна среда, за да може да прояви своите 
качества.

 И ако училищата не се погрижат за това сега, през 
2024-а ще се стовари един свят, който е непознат за 
завършващите.

то не е нещо ново. то е просто факт, че когато едно 
образование е задължително, то трябва да е безплат-
но за учениците“, казва Конакчиева.

През последните 2 години повечето училищата зад 
граница са частично финансирани от министерска 
програма „роден език и култура зад граница”. Остана-
лата част от издръжката се плаща от спонсори, роди-
тели и доброволен труд,  тъй като повечето учителки 
не получават пари или са на минимално заплащане. 

„Въпросът е, че това си остава задължение на дър-
жавата, казва трибулен. Когато се появи човек с жела-
ние да си поднови лична карта, да си изкара паспорт. 
Когато децата навършват 14-годишна възраст, идват в 
консулския отдел, за да си подадат документите. Най-
елементарно е там държавният служител да му връчи 
списъка с училищата и да каже ти трябва да учиш.“

Учителите са доволни и на сегашното финансиране Сн.: Николета Кравченко

по правителствената програма. За тази учебна година 
школата в САЩ са получили почти 450 хиляди лева за 
издръжката на около 1000 ученици тук.

Надеждата на учителите е, че министърът на обра-
зованието ще спази своята дума да приведе закона 
в сила и че до края на годината ще има и позитивен 
отговор за финансирането на тези училища.

„Има много добри училища и има и такива, които 
живеят по старата схема. Затова трябва законода-
телно да го легализираме и направим този проект.  В 
момента се трансферира образователната система 
в целия свят. търсят се отговори на други въпроси. 
Сега младите искат да се реализират. трябват добри 
ръководители и да бъде в интерактивна среда“, казва 
министърът.

По план новият проектозакон за образованието 
трябва да влезе в парламента до края на годината.



BG теЛеГрАФ
Българи арестувани за 
тероризъм в Чехия

трима българи с турски произход 
са арестувани за тероризъм в Чехия, 
съобщава бтВ.

44-годишният Ибрям Ибрямов, 43-го-
дишната Мариела рамадани и 40-го-
дишният Даниел Калчев са обвинени 
за членство в групировката „Джамаат 
шариат”, която подпомагала терористи 
в Северен Кавказ. По данни на чешката 
полиция групировката действала на 
територията на няколко страни. 

При спецоперацията са задържани общо седем души. Останалите са гражда-
ни на русия и Молдова. 

Българите набавяли фалшивите документи, с които останалите пътували и 
събирали пари за оръжие и взривни вещества. 

Първата група посланици с 
досиета са върнати в София

Първите 13 посланици от общо 35-те, 
огласени като агенти на разузнаването 
на комунистическия режим, вече са в 
София, съобщава в. „Дневник”. Сред тях 
е и представителят ни в централата на 
ООН в Ню Йорк райчо райков.

те са получили заповеди за служебно 
пътуване до София, по силата на които 
ще бъдат държани в България до изти-
чане на мандата им или до назначаване 

на нови посланици. 
До тази процедура се стигна, след като в средата на декември комисията по 

досиетата огласи резултатите си от проверка на дипломатите и се оказа, че 35 от 
действащите посланици са сътрудничили на бившата Държавна сигурност (ДС). 
Общо 45 на сто от всички настоящи и бивши посланици и генерални консули са 
работили за ДС. Сред тях беше и Валентин Дончев в Чикаго, чийто мандат беше 
прекратен в края на март.

От кабинета поискаха тези хора да бъдат отстранение, но Георги Първанов 
заяви, че няма да подпише указите за тяхното освобождаване.

Прибират болния Петър 
Константинов от Ню Йорк

екип от лекари реаниматори отпътува за Ню Йорк, за да подпомогне връща-
нето в България на проф. Петър Константинов - председател на Общонародно 
сдружение “Мати Болгария”, съобщиха 
от ВМА. Преди три месеца по време на 
посещение в САЩ професорът изпадна 
в кома, пише „24 часа”. Диагнозата е 
остра дихателна и бъбречна недос-
татъчност след тежка белодробна 
инфекция. тя била усложнение от свин-
ски грип след пътуване до Мексико. 
Има съмнение и за прекаран мозъчен 
инсулт. През цялото време пациентът 
е на лечение в медицинския център 
“елмхърст хоспитал” в Ню Йорк. Изваден е от кома, но все още е на изкуствено 
дишане и в тежко състояние. това налага и транспортирането му до България.

Ограбиха най-големия трезор в 
България, шефът му арестуван

Престъпна банда удари един от най-големите трезори в центъра на София. За 
3 часа в понеделник апашите опразниха напълно необезпокоявани над 500 от 
1000-та касетки там. Ден по-късно собственикът Борислав ралчев беше аресту-
ван за незаконна банкова дейност.

той е обвинен по свидетелски пока-
зания на хора, които са пострадали от 
него – за това, че са му давали големи 
суми пари с обещания за лихва, тоест 
той е извършвал и лихварска дейност, и 
съответно не са получили нито парите, 
нито лихвите, обясниха от СДВр.

Престъпниците зарязали над 100 000 
лева, разпилени по земята и оставени в 
някои от касетките, според в. „24 часа”.

Според неофициална информация 
бандитите са успели да отмъкнат пове-
че от 20 милиона в пари и ценности. 
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Правят електронните 
логбуци за камион 
задължителни
Българските шофьори не са убедени 
колко ефикасна е идеята

илина лазарова
Ilina@bg-voice.com

В края на месец март тази 
година, двама сенатори 
предложиха нов за-
кон, който ще задължи 
шофьорите на камиони 
да използват електрон-

ни логбуци (The Commercial Driver 
Compliance Improvement Act). Главни-
ят им мотив е, че това ще помогне за 
по-ефикасно прилагане на правилата 
за часовете за каране (Hours-of Service 
rules). Според проучвания, голям про-
цент от инцидентите с камиони са пора-
ди умората на шофьора причинена от 
дългите часове каране. С прокарването 
на този закон властите целят стриктно 
регулиране на позволеното време за 
каране и повишаване на сигурността по 
пътищата. Проекто закона подкрепят 
съюза за сигурност и безопасност на 
шофьора (Alliance for Driver Safety and 
Security) състоящ се от петте най-голе-
ми товарни певозвачи-- Maverick USA, 
Knight Transportation, J.B. Hunt Transport 
Services, Schneider National and U.S. 

Xpress Enterprises.
електронните устройства комуни-

кират с компютъра на двигателя като 
идентифицират шофьора, записват 
времето през което е карано и отчитат 
в реално време позицията на ками-
она. тази информация е достъпна за 
властите по време на пътна проверка. 
Предложеният закон обаче изрично 
не позволява използването на запи-
сите извън транспортната компания 
без нейното съгласие. така например, 
информацията няма да бъде достъпна 
за адвокатите на обвинението при 

евентуален процес повдигнат заради 
инцидент. това несъмнено би било от 
полза на големите превозвачи имайки 
в предвид многобройните инциденти 
причинени от шофьори на камиони.

Голяма част от българите, които рабо-
тят в сферата за запознати с електрон-
ните дневници, но не всички покрепят 
идеята за тяхното задължително въвеж-
дане със закон. Не е тайна, че много от 
шофьорите на камиони днес прекарват 
повече от задължителните 11 часа зад 
волана ,за да изминат колкото може 
повече мили за възможно най-кратко 
време. те не одобряват въвеждането 
на устройствата не само защото ще 
рефлектира върху продуктивността и 
заплащането , а и защото не смятат че 
те ще подобрят безопасността на пътя. 
Правителствени и частни проучвания, 
например, показват че 80% от инциден-
тите между коли и камиони са причине-
ни от шофьора на леката колата. 

Ангел Добрев е собственник на ками-
он от 7 госини и смята, че подобен за-
кон би рефлектирал върху заплащането 
на шофьорите. „Аз например, плащам 
на моя шофьор на базата на милите, ко-
ито е изминал за седмицата. Да предпо-
ложим, че при средна скорост 65 мили 
в час тои изминава 700 мили за 10 часа. 
това всъщност не е точно така защото 
не е възможно да се поддържа една 
скорост през цялото време-трафик, 
ремонти, почивка. Следователно ще са 
му нужни повече часове за да измине 
същите мили. електронният логбък оба-

че сигнализира и записва при надвиша-
ване на позволеното време за каране. 
Ако се съобразява с него, шофьора ще 
минава по-малко мили за същото време 
и заплащането му ще намалее.”

Потенциален негативен ефект от 
приемането на закона ще бъде намаля-
ването броя на желаещите шофьори да 
карат камион при заплащане на миля. 
тъй като часовете ще са от значение, 
много от тях ще предпочетат да им се 
плаща на база часове прекарани зад 
волана, а не на изминати мили. Подоб-
но е и мнението на Георги Лазаров, 

който кара камион от 11 години. „Като 
цяло съм привърженик на идеята за по-
стриктно прилагане на правилата. Но от 
друга страна, не мисля че електронните 
логбуци биха подобрили значително 
сигурността по путищата. Невнимател-
ните шофьори винаги ще представляват 
опасност. По-скоро ще намалее броя 
на търсещите работа в тази област или 
много от шофьорите ще предпочетат 
зашлащане на час.’’

Federal Motor Carrier Safety 
Administration също издаде ново прави-

ло през април, което задължава всички 
превозвачи, които след проверка по-
кажат 10% или повече Hours-Of-Service 
нарушения, да инсталират електронни 
логбуци (logbooks, electronic onboard 
recorders - EOBRs) за период от минимум 
2 години. Правилото ще влезе в ефект 1 
юни 2012 г. От асоцияцията на неза-
висимите шофьори (Owner-Operator 
Independent Drivers Association) обаче 
са на мнение, че не технологията, а 
добре обучените шофьори ще направят 
пътищата по-безопасни.

Ангел ДобревГеорги Лазаров

Властите смятат, че електронните логбуци ще доведат до по-малко катастрофи с тежкотоварни камиони

Повечето българи, които 
карат камион смятат, че 
изискването ще е нова 
финансова тежест за тях
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Къде да намерите 
евтин зъболекар

Кризата затвори много от 
изгодните стоматологични 
кабинети в Чикаго, но все пак 
имате опции

Липсата на финанси и недостатъчно информи-
раност се превръщат в проблем за българите, 
които имат нужда от зъболекарски услуги и 
се налага да търсят варианти като прибиране 
до родината или услугите на нелегални, но 
евтини доктори. Но невинаги това е решение 

на проблема. Понякога се превръща в част от него. такъв е 
случаят с Гергана Женда, която живее в Чикаго от 8 години. 

По време на двумесечен престой в родината миналата 
година Гергана посещава доктор Георгиева, която оставила 
неприятен спомен от работата си, след като нито една от 
коронките не била с точния размер. 

„Имах два предни зъба, които се чупеха редовно и се 
налагаше да се слагат коронки. Никой американски зъболе-
кар не искаше да ги оправи, защото не вярваха, че мога да си 
позволя високите цени тук.”

След като платила 2600 лева за лечение в България, Гер-
гана остава с горчив 
вкус от некачествена-
та изработка. Сега се 
налага допълнително 
лечение за $47 000 
(за 26 коронки), за да 
поправи работата на 
стоматолога в Бълга-
рия. 

„Независимо от 
високата цена пред-
почитам работата да 
бъде свършена тук. 
Поне мога да напра-
вя рекламация, ако 
се наложи, докато в 
България - не. Но за 
съжаление в момента 
не мога да си позволя 
необходимото лече-
ние“, споделя Гергана.  

Гергана е една от 
многото българи, 
които избират да се 
приберат до родината, 
за да си оправят зъби-
те, вместо да отидат 
на преглед в Чикаго 
заради високите цени.

„Ходя до България, 
защото е по-евтино, по-удобно и знам на какво разчитам. 
тук никъде не ходя на зъболекар, но може би ще се наложи“, 
коментира поетесата Снежана Галчева, която иска да знае 
повече за това къде би могла да ползва евтини стоматологич-
ни услуги в Чикаго.

„Много е скъпо всичко. Аз ходя при една българка, която 
взима по-евтино и ми бе препоръчана. Но въпреки че съм 
доволна от нея, пак не мога да си я позволя. Когато ми каза, 
че ще ми трябват $7000, за да ми оправи проблемите, аз пре-
бледнях толкова, че се притесниха дали съм добре“, оплака 
се евелина Петкова, която живее от много години в Чикаго. 

Калина томова, която от няколко години живее в Чикаго, 
споделя, че предпочита да ходи на зъболекар, който говори 
български или руски език, тъй като това са езиците, с които 
тя се чувства най-комфортно. 

„Имах нужда от стоматолог, когато ми падна пломба, и 
отидох на частен преглед при д-р Иваноф - много внимате-
лен, отзивчив и добронамерен, за което съм му безкрайно 
благодарна и винаги ще си спомням с признателност за него. 

той ми помогна в много труден за мен момент“, сподели 
Калина за времето, когато е живяла в Охайо и се е наложило 
лечение. 

„Прегледът струваше $60 но това беше 2008 г. Оттогава не 
съм ходила на зъболекар“, каза Калина.  

Независимо дали българите ходят до родината да си 
оправят зъбите, при познат стоматолог, или просто избягват 
срещата с такъв, посещаването на евтин зъболекар остава 
един нерешаем проблем, който засяга и жителите на Чикаго 
и околните предградия.

„Засега има 4 клиники в Cook County, които предлагат без-
платни и евтини услуги за тези хора, които нямат висок до-
ход“, каза Мишел Арнолд, говорител на кампания The Bridge 
to Healthy Smiles. „Преди години имаше 10 клиники, където 
хората можеха да ползват евтини услуги, но бяха затворени. 
Затова нашата кампания, която е създадена от Illinois Dental 
Society, спомага за разширяване на достъпните стоматоло-

гични услуги и за приемането на застраховки като Medicaid 
от повече зъболекари.“

Въпреки кризата и затварянето на безплатните кабинети 
все още има надежда. Няколко клиники в Чикаго предлагат 
услуги, базирани на дохода на пациента. В зависимост от това 
какъв е той услугите варират от $20-30 долара на преглед и 
поправка. Но пациентът трябва първо да си уговори час и да 
се запише в съответната клиника. Необходимите документи 
са доказателство за доход като чекове и две форми за само-
личност като ID и шофьорска книжка. 

„За момента местата са ограничени и се изисква първо да 
се уговори час за преглед. Не приемаме walk-ins. Часовете 
за преглед са резервирани с месеци напред поради големия 
наплив от желаещи за безплатни и евтини зъболекарски 
услуги“, е информацията, която дават от една от най-посе-
щаваните стоматологии в Чикаго – тази в College of Dentistry 
към Чикагския университет.

„Има криза, но ще я преодолеем. Затова работим в Bridge 
to Healthy Smiles”, обещава Мишел Арнолд.

Клиники, които 
предлагат евтино 
зъболекарско  
лечение:
Midwest Dental group at 
Mt. Sinai Hospital 
2720 W. 15th St. 
Chicago, IL 60608 
773.257.6485 
Приема Public Aid and Kid 
Care.
University of Illinois 
at chicago college of 
Dentistry 
801 S. Paulina St. 
Chicago, IL 60612 
312.996.7555 
Приема Kid Care and Public 
Aid; ниски цени за тези, кои-
то не са на Public Aid.
chicago Family Health 
center 
9119 S. Exchange Ave. 
Chicago, IL 60617 
773.768.6470 
Приема Public Aid, Kid Care 
и други застраховки. Ниски 
цени в зависимост от финан-
совия доход. 
communityHealth 
641 W. 63rd St. 
Chicago, IL  60621 
773.994.1515 
Запазването на час е задъл-
жително. Пациентите първо 
се регистрират в клиниката 
за безплатно лечение. 
West Town clinic 
2418 W. Division St. 
Chicago, IL 60622 
312.744.5493 
Зъболекарска помощ за 
резиденти от Chicago. 
Приема Public Aid and Kid 
Care; цените са базирани на 
доход. Пациентите трябва да 
са регистрирани в клини-
ката.
erie Dental Health center 
4751 N. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60625 
312.432.4360 
Зъболекарска помощ за 
деца, бременни и диабети-
ци. 
Приема Public Aid and Kid 
Care; цените за базирани на 
доход.
christian community 
Health center 
9718 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60628 
773.233.4100 
За пациенти без застрахов-
ка цените са базирани на 
доход.
Тaylor Dental center 
4501 S. State St. 
Chicago, IL 60609 
773.548.0600 
Намаления при плащане 
кеш.

николета кравченко
nikoleta@bg-voice.com
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ВАШИте ПАрИ

невена ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

Какъв е ключът към 
финансовото ни бъдеще?
Да изплатим заеми, да спестим за черни дни 
или да изградим добра основа за пенсия?

Всеки от нас иска да постъпи 
правилно, когато взема реше-
ния за личните си финанси. За 
съжаление понякога е доста 

трудно да преценим кой ход е най-уда-
чен в даден момент. една млада бъл-
гарка ми звънна неотдавна, чудейки се 
как да разпредели малкото пари, които 
успява да спести. тя тъкмо беше завър-
шила колеж и бе натрупала солидни 
студентски заеми наред със задълже-
ния по кредитните си карти. Плащаше 

минимума по заемите си. Все още не си 
бе намерила работа по специалността 
и се опитваше да разпредели скромния 
си доход  по възможно най-добрия 
начин, без да навлиза в допълнителни 
дългове. 

Студентски заеми
Първият и най-важен факт, който 

всеки от нас трябва да знае, е, че 
студентските заеми са единствени-
те, от които никога не можем да се 
„отървем”, дори и да обявим банкрут. 
Има няколко случая, когато част от 
студентски заем може да се опрости, 
но като правило ще трябва да върнем 
този заем, независимо колко време 
би ни отнело това. Правило №1 обаче 

гласи: „Първо атакувай дълга с най-ви-
сок лихвен процент!” В случая с моята 
позната  студентските й заеми имаха 
много по-ниски лихвени проценти от 
нейните кредитни карти. 

Заеми по кредитни 
карти

Лично за мен да изплатя 
кредитните си карти 
е въз- можно 
най-до- брата 
инвес- тиция 
на 
пари, 
осо-
бено 
ако плащам висок 
лихвен процент. Не бива да 
забравяме обаче за настоящата 
икономическа ситуация – опасността 
от безработица е не по-малко за-
страшителна през тази година в 
сравнение с миналата. това ни 
довежда до старото българско 
правило:

Бели  пари за 
черни дни

Аз гласувам за заделянето на 
малък фонд за непредвидени 
случаи, преди да започнем да влагаме 
всеки долар от дохода си за изплащане 
на кредитните си карти. Моята позната 
може да разпределя средствата си 
между спестовна сметка и разноски-
те по кредитните си карти. Но това е 
решение, което всеки от нас трябва 
да вземе за себе си – дали за вас е 

по-важно да се „отървете” от високите 
кредитни лихви час по-скоро, или пък 
ликвидните (лесно достъпните) сред-
ства в банката ви дават спокойствие да 
посрещнете утрешния ден без тревога.  

Пенсия
Стандартният съвет е да изплатим 

своите дългове и да започнем да 
спестяваме за „златните” години на 
живота си. Не е тайна, че американ-
ската държавна пенсионна система 
(Social Security)  е в много затруднено 
положение. Дали ще имаме средства 
да се наслаждаваме на „златната есен” 
на живота си зависи от нас самите. За 

млад човек като моята позната 
е най-добре да отвори 

Roth IRA сметка или 
да внася пари в 

Roth 401(k), 
който 

работо-
дателят й 

предлага. 
За някой по-бли-

зо до пенсионната 
възраст - тraditional 

IRA или Traditional 
401(k) биха били по-по-

лезни.
Но... всичко това – сту-

дентски заеми, дълг по 
кредитни карти и различните видове 
пенсионни сметки – ще обсъдим в 
следващите броеве.

За въпроси към Невена Георгиева и рубри-
ката „Вашите пари” пишете на money@
bg-voice.com
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Илиян пристига с американското 
знаме на главата
„Тупалка Tour 
2011” започва с 
концерт в Ню 
Йорк на 7 май, 
събота

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
3 юни, петък - Сейнт Люис
(314) 662-2625

С нарисувано американ-
ско знаме на главата 
Илиян пристига за сво-
ето първо турне в САЩ 
тази седмица. Певецът 
на годината си направи 

много специална прическа, с която ще 
изненада своите фенове тук. това стана 
в студиото на телевизия „Планета” по 
време на снимките за новото токшоу на 
румънеца и енчев. 

„Много мислих по какъв оригинален 
начин да се появя пред българската 
публика в Америка и как да зарадвам 

Ню Йорк, Атланта, Вашингтон, Флорида 
и да посетя Лос Анджелис, откровен е 
Илиян. Да пея в Америка е голямата ми 
мечта и се радвам, че само след някол-
ко дни тя ще стане реалност. Може би 
затова през последните дни често се 
пренасям в сънищата си в Америка и 
усещам невероятна тръпка от това.”

той ще пътува до САЩ с Жоро – не-
говият

музикант на живо
с когото са готови да изпълнят всяко 

музикално желание на своите почита-
тели.

Освен с концертите си Илиян се на-
дява да се зареди с много положителни 

емоции и по време на разходките си в 
Америка. Певецът вече обяви желание-
то си да разгледа „Невърленд”, просло-
вутото имение на един от неговите идо-
ли, Майкъл Джексън, както и да влезе в 
някои от филмовите студиа в Холивуд. 
Със сигурност ще отдели няколко дни 
за Лас Вегас и Маями, където планира 
една много емоционална ваканция.

Но за да бъде наистина запомнящо 
се турнето, Илиян е решил за първи път 
да пее и новата си песен „Чикита” пред 
сънародниците ни в Щатите. И не само 
това. В Лас Вегас той ще снима и виде-
оклипа на песента, която по неговите 
думи ще се превърне в един от големи-
те хитове в попфолка това лято.

Хари Янакиев
newsroom@bg-voice.com

феновете си там, сподели Илиян пред 
BG VOICE. Исках да е нещо щуро, нещо 
запомнящо се, нещо, което напълно 
да отговаря на името на моето турне 
- „тупалка Tour 2011”. Затова с удоволст-
вие приех предложението да изрисуват 
знамето на САЩ върху косата ми.”

Илиян не крие, че вече няма търпе-
ние да кацне в Ню Йорк и дори поня-
кога

сънува Америка 
„толкова желая това турне, че вече 

не издържам да се срещна с хората в 
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Събота и неделя, 21:00 (BG)

„Боговете сигурно са 
полудели“ 1 и 2 част

Събота, 20:00 (BG)

„Денят на 
независимостта“

Неделя, 23:15 (BG)

„Комарджии“

Неделя, 15:00 (BG)

„Източни пиеси“ - Бълга-
рия, 2009 г.

10 години „Стани богат”
Предаването 
събра отново 
най-добрите 
си играчи

На 12 май 2001 
г. за първи 
път в българ-
ския ефир се 

излъчва една от най-ин-
тересните и вълнуващи 
телевизионни игри в цял 
свят – „Стани богат”. Точно 
на тази дата водещият 
Ники Кънчев посреща 
първия участник в исто-
рията на предаването у 
нас – Людмила Иванова, 
и изрича емблематичната 
и досега реплика: „Нека 
играта в „Стани богат” 
започне сега.” 

10 години по-късно 
„Стани богат” има зад 
себе си впечатляваща 
история – общо 2073 
участници, минали през 
стола на богатството, 1094 
излъчени предавания, 105 
специални издания и обща 
сума, раздадена за всички 
епизоди, над 6,8 милиона 
лева. През годините играта 
многократно се ангажи-
ра с различни социални 
каузи, за които благотво-
рително играят известни 
личности от всички сфери 

на обществения живот. 
Благодарение на тяхното 
участие средствата, съ-
брани за добри каузи през 
тези 10 години, надхвърлят 
милион и половина лева. 

През май „Стани богат” 
ще бъде посветен изцяло 
на своя 10-и юбилей. По по-
вод годишнината в играта 
ще се завърнат 15 от най-
добрите участници. Този 
път обаче те няма да седнат 
на стола на богатството, 
а ще бъдат в ролята на 
специален четвърти жокер. 
Участниците ще могат да 

разчитат на техните знания 
в рамките на един въпрос 
след спечелването на втора 
сигурна сума. На всичките 
15 жокера Ники Кънчев ще 
връчи специален плакет 
с надпис „Топ играч на десе-
тилетието”.

В сряда (4 май) специа-
лен жокер ще бъде един от 
емблематичните участници 
в историята на „Стани бо-
гат” – протодякон Любомир 
Братоев. През март 2006 г. 
той печели 50 000 лв., част 
от които дарява за постро-
яването на параклис в бъл-

гарската база на Антаркти-
да. Венелин Каравичев ще 
е третият четвърти жокер 
през предстоящата седми-
ца. От участието си в „Стани 
богат” през 2008 г. той си 
тръгва със сумата от 20 000 
лв. Още тогава смята да 
използва спечелените пари 
за построяването на памет-
ник на кан Тервел в Стара 
Загора. Днес в каузата вече 
са въвлечени много негови 
приятели и граждани на 
града, като вече е избрано 
мястото, където ще бъде 
издигнат паметникът.

Първата забранена целувка в 
„Столичани в повече” по bTV
Въпреки „усилията” на Йордан Лютов да разреши 

проблемите със семейния хотел по време на 
партийния купон, неизбежното започва да се 
случва. В новия епизод на „Столичани в повече” 

(сряда, 21.00 часа BG или на запис от TRIO Television) зри-
телите на bTV ще видят как се справя кандидаткметската 
фамилия със ситуацията, в която хотелът остава без ток и 
вода, а осъмва срещу багер и заповед за отстраняване на 
незаконния етаж. След тежката нощ в партийната цен-
трала Йордан трябва да дава обяснения и за необичайно 
късното си прибиране.

В следващия епизод чувствата между Мария и Андрей 
се задълбочават. Какво кара Мария да забрави за годени-
ка си и какво ще се случи след целувката между Чеканова 
и Лютов?

Богаташът Константин Цеков отново се появява в 
Извор, след като получава обезпокоителна информация 
за своите дела. С него отново е красивата Елена (Ромина 
Андонова), която вече е обект на тотално обожание от 
страна на кметския син Радко. Ще продължат ли братя Це-
кови и Рангел Чеканов да „работят” заедно - зрителите ще 
разберат в седми епизод на „Столичани в повече” по bTV.
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Седмата среща ще бистри 
финансирането на медиите

- Г-н Минчев, каква е темата на срещата на българските медии от цял свят 
тази година?

- “Медии и пари”. И това предизвика изключително голям интерес. Въпросите, 
свързани с икономиката на медиите, са важни не само за тези у нас, а и в чужбина.

- Щекотливо! Но какво повече от поговорката “Който плаща, той поръчва 
музиката”?

- О, има и допълнителни теми: връзката с България, двупосочният трафик на 
информация, защита на национални каузи, социални проблеми на българските 
общности в чужбина… И още – оцеляването на българските медии в условията 
на криза, конкурентоспособност на медиите, каузата – новина или пиар, медии и 
европари. Доста интересен е панелът “Медии и собственост” – за т.нар. медийни 
империи, за видимите и невидимите неща в медиите. Пъстра е тематиката и през 
трите дни на срещата ще стане още 
по-пъстра, защото заявките за участие 
са много.

- А защо избрахте тъкмо Холандия?
- По няколко причини. Първо, Холан-

дия е държава с утвърдени медии и 
опит в областта на свободното слово. 
тя е и лидер в електронните медии, 
които в последно време завладяват 
света. Втората причина е, че в Холан-
дия имаме българско малцинство, 
по неофициални данни около 15 хил. 
души. те имат популярен сайт „емигрант.
бг”, нашата колежка Даниела Горчева 
издава и списание “Диалог”. т.е. имаме 
и медийно присъствие, и диаспора. Не на последно място Холандия като държава 
е инвеститор номер 1 за 2009 г. в България. Същевременно е сред онези членки 
на еС, с които имаме неизяснени казуси, свързани с членството в Шенген и пазара 
на труда. Затова мисля, че всяка възможност за нас като медии и за България като 
страна да направим нещо позитивно като събитие там ще бъде оценена добре.

Седмата световна среща на българските медии ще се открие в Хага от минис-
тър-председателя Бойко Борисов. Потвърдили са участие много български мини-
стри, депутати, представители на деловите среди и най-важното – много медии. 
работните заседания са в едно градче близо до Амстердам – Хилверсум. то е 
известно като един от най-големите медийни центрове в европа. там са базирани 
повечето редакции на най-големите радиа и телевизии, има медиен бизнес парк 
и музей на медиите… Въобще един медиен град. А в Холандия всичко е близко, 
комуникациите са прекрасни.

Не случайно наш партньор е холандската агенция ANP, която се ангажира и 
откриването, и заседанията, и интересните събития да бъдат отразени от холанд-
ските медии.

- Срещата още не е минала, но мислите ли за следващия “адрес”?
- Истината е, че има дълъг списък от желаещи да бъдат бъдещи домакини. След 

София, Чикаго, рим, Мадрид, Варна/Бургас и Виена на опашка чакат Прага, Киев, 
Москва, Монреал, Атина, Никозия, Париж… радостното е, че проектът се развива 
и участват все повече и повече хора. И с всяка година се поставят все повече и 
повече важни въпроси за медиите.

Ще отворя една много важна скоба: през последните няколко години за съжале-
ние престанаха да съществуват някои от емблематичните медийни форуми. Отиде 
си ежегодната конференция на Медийната коалиция в Банско, замря фестивалът 
в Албена и нашата среща се превърна в единствения журналистически форум. 
Казвам го със съжаление, защото на нас ни липсват местата, където можем да си 
говорим за нашия занаят.

Може би затова очакваме над 70-80 медии от България и чужбина. Като от 
странство държавите са повече от 20 с над 30 медии. При това географията ни 
се разширява. Ще дойдат участници от САЩ, Испания, Чехия, Великобритания, 
Австрия, Гърция, Швеция, Унгария, Ватикана, Молдова, Сърбия, Кипър, Украйна, 
Израел… В Южна Африка, където има голяма диаспора, се появи български сайт. 
Имаме и българско радио в Китай. И още наши медии в Ирландия, Исландия и 
Португалия, в Бразилия и Полша, на банатските българи и в Швейцария… Според 
различни източници голямата българска диаспора по света е между 1,5 млн. и 2 
млн. души. Досега сме идентифицирали над 120 нашенски медии.

- Как ще балансирате между поканените, защото и българските медии в 
чужбина са се разделили на “два синода”, типично по нашенски?

- Ние просто ги каним и сме над ежбите. Давам пример – в Чикаго имаме някол-
ко вестника и сайта. Някои от тях може би са в по-сложни отношения, но всички 
присъстват на нашата среща. Ние не правим политика, важното е всеки да дойде и 
да си каже болката.

Коефициентът на полезно действие е трудно изчислим, но още от първата сре-
ща в София досега много от медиите по света и у нас се сдобиха с кореспонденти, 
започнахме да реализираме национални каузи. На срещата в рим всички издания 
у нас и в чужбина отразиха еднакво добре апела ни да освободим медиците ни в 
Либия.

- Значи сте нещо като социална мрежа – свързвате хората?
- Много ми е приятно да виждам по вестници, телевизии и радиа имена на хора, 

които са участвали в нашите срещи. Задачата ни е да съберем българските медии 
у нас и в чужбина, да ги свържем с българските политици, с бизнеса, с институ-
циите. Убеден съм, че в тази изборна година голямо значение ще имат гласовете 
на нашите сънародници в чужбина. Затова на срещата ще има въпроси къде да 
бъдат разкрити изборни секции, за електронното гласуване и т.н. Отначало имаше 
упреци защо на тези срещи присъстват политици. И парадоксалното бе, че тези 
упреци идваха от България. А колегите от чужбина искат да се видят с президент и 
премиер, с министри, да установят контакт с тях.

Българските политически лица, които не вземат участие в срещата, а са само 
гости, са подложени на доста въпроси, атаки и упреци и невинаги се чувстват 
уютно. Но това е един от начините да разберат какво мислят и чувстват българите 
зад граница.

Нашите сънародници в 40-50 държави 
изпращат годишно в България над 2 
млрд. лева (а това са само парите, ид-
ващи по официални канали). така че не 
можем да подценяваме и този икономи-
чески момент.

- Имате ли наблюдения в човешки 
план? Доста утвърдени колеги потър-
сиха щастие в странство, а е трудно 
да се реализираш там професионал-
но.

- реализираните в международните 
медийни институции са малко – Ники 
Антонов, ралица Василева, Сашо Андре-
ев… Но повечето от колегите, търсей-

ки ново поприще, се захващат с това, което могат. Може би затова се появяват 
български медии. Нашата диаспора е жива и по-различна. Досега тя се разделяше 
на икономическа емиграция преди войната, на политическа и нелегална до 1989 
г. и нова, икономическа, която в повечето случаи е законна. В началото се гледаха 
доста подозрително и бяха разделени.

И както се гледат подозрително, живеят общо. Не случайно в Чикаго има църк-
ви, училища, музеи, магазини. Сега вече няма “ортодоксални” български емигран-
ти. Факт е, че навсякъде по света има точки, които излъчват, пишат и говорят на 
родния ни български език. В Испания се издава вестник с 10 000 тираж! Прави 
го Богдана Мараджийска и се справя толкова добре, че, парадоксално, нашият 
екип издава и вестника на румънците, които са половин милион в Испания, и на 
еквадорците.

- Променя ли се “инфраструктурата” на медиите?
- Пред очите ни. С настъпването на интернет, с предизвикателствата на техноло-

гиите много голяма част от медиите следват процесите и вестниците преминават 
в сайтове. Но пък в Атланта (САЩ) сега излезе български вестник, който има и 
хартиено издание, и електронен вариант (бел. ред. - Максим Минчев визира BG 
VOICE, който е част от една медийна група с www.BG-Atlanta.com).

Седмата среща на българските медии от целия свят ще се 
проведе в края на май в Холандия. Над 70 български медии 
от цял свят ще се включат във форума тази година. bg voIce 
ще изпрати свой екип, за да представи новия вестник на бъл-
гарите в САЩ пред колегите от целия свят.
Организатор на срещата са Българската телеграфна агенция 
(БТА) и Асоциацията на българските медии по света (АБМС). 
С генералния директор на БТА Максим Минчев разговаря 
Магдалена Гигова от в. „Труд”



Цветанов: 
Имигрантите 
ще се върнат

Очаква се в близко 
бъдеще българите, 
емигрирали от 
страната преди 
1989 г. и в начало-
то на годините на 

прехода, да се завърнат в родината 
си. това прогнозира вицепреми-
ерът и министър на вътрешни-
те работи Цветан Цветанов на 
конференция в столичния хотел 
„Шератон“.

На нея бяха представени Страте-
гията за национална сигурност на 
република България (2011-2020) и 
Националната стратегия в облас-
тта на миграцията, убежището и 
интеграцията (2011-2020).

„Убеден съм, че на българите, ко-
ито изпитват носталгия от това, че 
са напуснали родината си, ще им 
се даде възможност да се върнат и 
да работят тук“, допълни той.

След приемането й в европей-
ския съюз Испания е възвърнала 
близо 2 милиона от гражданите си, 
емигрирали в предишни години, 
изтъкна Цветанов.

„трябва да се създаде среда за 
връщане на българите от чужбина, 
но това не може да стане само с 
административни актове, но и с 
политики“, категоричен бе минис-
търът.

той даде пример със зърнопро-
изводителите, на които ще бъдат 
дадени 320 млн. евро за купува-
нето на селскостопанска техника, 
както и разкриването на работни 
места в цеховете на „Луфтханза“.

В момента към България не се 
наблюдава увеличаване на мигра-
ционния натиск. Въпреки това в 
стратегията в областта на миграци-
ята е заложен кризисен план, кой-
то да спомогне за бърза реакция 
при голям поток от емигранти.

Предвижда се създаването на 
Национален съвет за миграционна 
политика, който ще бъде ръково-
ден от министъра на вътрешните 
работи и ще се събира два пъти 
годишно. Членовете на съвета 
няма да получават допълнителни 
възнаграждения, нито ще се отва-
ря допълнителен щат за секрета-
риат, а ще се използват свободните 
щатни бройки.
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Първият анимационен водещ 
у нас - магарето Марк 
О’Селски, и бендът на Дани 
Милев стартират инициати-

ва в подкрепа на българската музика в 
началото на май по „Нова тв”. 

Триизмерното магаре ще обедини в 
една кауза любими наши изпълнители, 
които ще загърбят враждата и суетата 
в гилдията, за да покажат на зрителите, 
че с малко повече позитивна енергия, 
вяра и уважение един към друг можем 
да създаваме по-стойностни неща, да 

се радваме на по-хубава музика и на 
повече успехи. 

Графа, Янка Рупкина, БТР, Мариана 
Попова, Орлин Павлов, Любо от „Те” и 
Рут Колева са само част от изпълните-
лите, които ще закриват вечерното шоу 
„На инат” всяка делнична вечер от 2 
май до 12 май след 23.00 ч. по „Нова тв”. 

С тази инициатива водещият Марк 
О’Селски ще изпрати българския пред-
ставител на „Евровизия” тази година 
- Поли Генова - в Дюселдорф. Поли е 
част от екипа на вечерното шоу „На 

инат” още от неговото създаване. 
В първата седмица от май в студиото 

на магарето едни от най-обичаните 
български певци и музиканти заедно с 
гостите на шоуто - Миглена Ангелова, 
Георги Коритаров, Джоко Росич и Да-
ниел Вълчев, ще се опитат да докажат, 
че ако ние, българите, загърбим дреб-
навостта, злобата и завистта, ще успеем 
да открием и задържим талантите си у 
нас, ще работим по-успешно заедно и 
ще се чувстваме по-щастливи от начи-
на, по който живеем.

Магаре в 
подкрепа на 
BG музиката

Светла Петрова и “Сеизмограф” 
се разделиха с bTV

От тази събота, 30 април, 
„Сеизмограф” отпада от 
програмната схема на 
bTV. Предаването беше 

програмирано в нов слот - от 
17.00 до 18.00 часа - в отговор на 
зрителските очаквания, изразени 
в последните проучвания на тв 
аудиторията. Светла Петрова не 
прие предложението на bTV за 
промяна на часовия слот с един 
час напред, а избра да се раздели 
с телевизията. 

„Искрено съжалявам, че Светла 
Петрова, която в продължение на 
10 години развиваше „Сеизмог-
раф”, не прие поканата, защото 
вярвам, че предаването щеше да 
постигне успех с новия си час на 
излъчване. Благодаря й за профе-
сионализма и всеотдайността в 
работата й досега и й пожелавам 

Понеделник, 20:00 (BG)

„Късметът на Слевин“

Понеделник, 22:00 (BG)

„Фулъм - Ливърпул“ 
– мач от английската 
Висша лига, директно

Вторник, 21:00 (BG)

„Бащата на булката“

Понеделник, 21:00 (BG)

„Мемоарите на една 
гейша”

Понеделник, 15:45 (BG)

„Запознай ме с вашите”

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Меден месец във Вегас“

Сряда, 02:00 (BG)

„Страх в мрака“

Петък, 21:00 (BG)

„Умирай трудно“

Петък, 15:15 (BG)

„Бетовен 2“

Петък, 20:45 (BG)

„Лачените обувки на 
незнайния воин“ -  
България, 1979 г.

Румънеца 
и Енчев със 
супершоу по 
„Планета тв“

Рапърите Румънеца и Енчев започват свое 
предаване по попфолк телевизията „Планета”. В 
него двамата рапъри обещават да бъдат скан-
дални, да бъдат непредвидими и да изтръгнат 

откровения от звездите. Дали в студиото ще падат дрехи 
и задръжки зависи единствено от подхода на водещите 
към гостите и техния усет за шоу. „Супершоуто на Румъ-
неца и Енчев“ ще радва зрителите на „Планета тв“ всяка 
неделна вечер от 20 часа (BG) или на запис в удобно за 
вас време от TRIO Television.

Междувременно добре познатата музикална класация 
„Планета Хит 50“ ще отиде в историята и вместо нея ще 
стартира нов чарт – „Планета Топ 20“. Нови са и някои от 
рубриките в предаването, свързани с историята на най-
емблематичните песни във фолка, както и с най-горещи-
те хитове на месеца.

успех. Вярвам, че тя ще остане приятел на bTV”, 
коментира Вики Политова, генерален директор 
на bTV Media Group.

Според проучване на телевизията зрителите 
искат в 18.00 часа да гледат развлекателна про-
грама за по-млада аудитория, затова и премести-
ха „Море от любов” тогава.
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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 $$$ 

AT&T слага 
таван на 
интернета
Ако гледате онлайн 
телевизия или теглите 
филми, месечната 
дажба няма да ви стига

от месечната връзка. За сравнение, филмите в стандартна дефиниция ви костват 
от 300 мегабайта до гигабайт. Въпреки това от AT&T заявиха, че след въвеждането 
на ограниченията само 2% от клиентите им ще бъдат засегнати, тъй като средно 
на месец абонатите харчили не повече от 18 гигабайта. Не така обаче стоят нещата 
за клиентите на компанията от българската общност, които използват връзката за 
гледане на онлайн телевизия, за теглене на музика и филми. те ще трябва много 
внимателно да изберат от какво да се ограничат, ако не искат да плащат повече 
всеки месец.

В скоро време ще започнем да се ограничаваме и от интернет услуги-
те, които ползваме, тъй като от Ат&т слагат таван за използването на 
интернет за домашните си потребители. 

Вторият по големина интернет доставчик в САЩ планира да 
ограничи DSL абонатите си до 150 гигабайта на месец. Всеки, който 
надвиши това число, ще плаща по $10 за всеки 50 гигабайта отгоре. 

За U-verse клиентите (тези, които ползват пакетите за интернет, телевизия и теле-
фон на AT&T) ограничението ще е 250 гигабайта на месец. 

Засегнати
Въвеждането на тези мерки определено ще ограничи интернет времето, с което 

разполагаме. Например един HD филм, гледан онлайн, ще ви коства 2 гигабайта 
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Социалната мрежа се превръща 
в най-голямата технологична 
компания в света

Времето, в което Марк Зукърбърг и компанията му ще се съпоставят 
с тази на идола му Бил Гейтс, наближава по-бързо от очакваното. 
Около $100 млрд. ще е стойността на Facebook напролет догодина, 
прогнозираха специалисти на социалната мрежа пред „Уолстрийт 
джърнъл”. 

тази година компанията на Марк Зукърбърг спечели близо $2 
млрд., като $1,5 млрд. дойдоха от договори с Goldman Sachs и руската инвестици-
онна фирма Sky Technologies. Икономистите изчислиха, че тези споразумения ще 
донесат полза за Facebook в размер на $50 млрд., макар че от „Уолстрийт джърнъл” 
смятат, че ако компанията се развива със същите темпове, догодина тя ще кацне 
на борсата със себестойност $100 млрд. Според изданието няколко големи банки 
вече преговарят с компанията на Зукърбърг за първичното борсово предлагане. 

Много икономисти смятат, че да се изчисли точната себестойност на Facebook е 

любомира кривулева
lubomira@bg-voice.com

сложна работа, но анализаторът Лу Кернър се нае да прогнозира, че догодина по 
това време социалната мрежа ще „се търгува” за $112,9 млрд. 

В числа
От януари тази година Facebook може да се похвали с 600 млн. потребители. 

Въпреки че в началото Зукърбърг отказва да се занимава с реклама, днес компа-
нията държи 31% от този пазар в САЩ. Ако догодина по това време стойността 
на социалната мрежа удари $112,9 млрд., това означава, че личното богатство на 
Зукърбърг ще стигне сумата от около $30 млрд., което му гарантира място в топ 10 
на най-богатите хора в света.

Обвинения
Междувременно се намери и кой да очерни постиженията на Зукърбърг. Според 

създателя на „Уикилийкс” – Джулиан Асандж, „Facebook е най-противната шпионска 
машина, измисляна някога”. В интервю за „русия днес” британецът отбеляза, че 
социалната мрежа е един от топ инструментите на американското правителство да 
шпионира гражданите си.

„това е най-всеобхватната база данни за хората, техните връзки, имена, адреси, 
кореспонденции”, споделя Асандж, според когото Google и Yahoo също са в играта 
на американското разузнаване.

От Facebook отговориха на Асандж чрез писмо до „Ню Йорк дейли нюз”. В него се 
посочва, че компанията не прави нищо незаконно и никога не са се поддавали на 
натиск да предоставят данни. Не е тайна обаче, че на крака при Марк Зукърбърг са 
ходили шефът на ФБр робърт Мюлър и дори лично президентът Барак Обама.

$100 млрд. за 
Fаcebook догодина
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Цветан Цветанов – Foxy 

Футболистите - последен 
пристан на златотърсачките

Златотърсачката е млада и 
наперена девойка, която 
обикаля скъпи заведения и 
светски партита в търсене 
на богат мъж.

това на пръв поглед 
е нова професия, която е на път да 
измести по популярност тази на фолк 
певицата. Обикновено „кариерата” 
на такова девойче започва от връзка 
с кварталния гъзар, преминава през 
градския ербап и като обиколи някакви 
никому неизвестни самозвани столични 
гангстери, приключва в постелята на 
най-тъпите парчета - футболистите!

В последно време сапунените 
сериали около популярни златотър-
сачки като Николета Лозанова и Ася 
Дойчева (Алисия) от Ихтиман, с която 
си размениха най-котираните родни 
„ловъри” във футбола - нападателя на 
италианския „Парма” Валери Божинов 
(„Николери”) и вратаря на холандския 
шампион „твенте” Николай Михайлов 
(„Малката перука”), са класически по 
рода си. И степента на медийна истерия 
не е случайна, защото е подклаждана 
съвсем съзнателно и целенасочено от 
девойките. Причината - бързат да се 
хванат за нещо „на пари”, че може да 
останат „капо” след време. И Николета, 
и Алисия са част от матрица, която 
съществува в България от доста години, 
но се коментираше вяло в медиите. 
Около златотърсачките имаше прелю-
бопитни индивиди от подземния свят, 
около които се въртяха по 20-ина гарда, 
няма как.

Всъщност никого няма да изненада-
ме, ако припомним за драмите, раздуха-
ни в пресата, около предишната връзка 
на Николета с Георги Славов, син на 
взривения в асансьор бивш шеф в гру-
пировката СИК (Стоил Славов), и на Али-
сия с друг популярен представител на 
същата групировка, Георги Пехливанов, 
за които има цели глави с подробно 
описани събития в книгите на застре-
ляния писател Георги Стоев. На фона на 
този жалък за битието и мегаамбициите 
на подобни момичета край на техния 
„къртовски труд” към големите банкови 
сметки ми се струва доста комично да 
припомням какво пишеше в книгата си 
за прохождащата, скромна и свенлива 
Николета бившият главен редактор на 
сп.”Плейбой” Георги Неделчев. А пък 
да се спираме на истеричния рев във 
всякакви медии от изпуснатата „златна 
кокошка” (Валери Божинов) от Алисия е 
загуба на време.

„Пуританката” Ася Дойчева от Ихти-
ман не губеше време и бързо плю на 
всичко, което говореше в продължение 
на година за прелюбодейците Николе-

та и Валери, като хвана „за шлифера”, 
бившето гадже на Николета - Ники 
Вратарчето.

Друга птица от този кафез е моделът 
Паулина, днешна съпруга на капитана 
на националния отбор по футбол Сти-
лиян Петров. В едни книжки, коменти-
ращи житието и страданието на родния 
ъндърграунд, тя бе представена като 
бързо узряла девойка от столичния 
квартал „Хаджи Димитър”. И след като 
проверила креватните умения на доста 

представители на този бранш, кацнала 
при Стенли. Ама не веднага, а когато 
той подписа многомилионен договор 
с шотландския „Селтик”. Преди това 
имало мерак момчето, но сигурно е 
нямал нужния сексапил - малка му е 
била заплатата в ЦСКА. Стенли и до днес 
не дава интервюта за български медии 
именно заради описания в книги бивш 
живот на своята половинка Паулина, 
която е известна с това, че искала съвет 
от подземен бос дали да пристава на 

Стилиян Петров.
Подобно на Паулина сходна кариера 

направи и друга представителка на 
модната индустрия - елеонора Манчева. 
тя скачаше от цвят на цвят, но един ден 
стигна до заплатата на Владо Манчев 
във Франция и Испания.

Освен Алисия в раздела „чалга” е и 
първата уж във всичко Глория. Нейните 
романи с подземни босове, които бяха 
големи инвеститори във футбола, са 
описани много подробно в няколко 

книги. Към златотърсачките от чалгата, 
преминали по цялата горепосочена ве-
рига, са още Деси Слава, която бе гадже 
на бившата звезда на „Славия” - Галин 
Иванов (преди това омъжена за друг 
Галин – производителя на вафли „Боро-
вец”). Сред тях е елена Паришева, която 
в момента го раздава много влюбена в 
звездата на националния ни отбор по 
футбол Ивелин Попов.

Анелия и емилия пък народиха по 
едно дете на един от големите инвести-

тори в българския футбол и собственик 
на „Локо” (Пд) - Коко Динев. Коко пък от 
своя страна се оказа в основата на връз-
ката между Алисия и Валери Божинов 
едно време така, както и на тази между 
национала по футбол Благой Георгиев 
(Благо Джизъса) и „лекоатлетката” в чал-
гата Лияна. Лиянчето пък преди Джизъ-
са бе с някакъв хазартен бос Махмуд и 
като типична златотърсачка ни обясня-
ваше как Махмудчо толкова я обичал, 
че даже временно я пуснал на Благо. 
След това обаче направил компромис 
и я приютил отново, иначе момичето 
няма да има джобни за харчене.

Общо взето, едни и същи сеири, целта 
на които, разбира се, е проста - арни 
девойки без увереност в собствените 
качества опитват да се продадат успеш-
но с цел лична и най-вече материална 
изгода. И когато квартални гъзета, град-
ски ербапи и мними гангстери станат 
ниска топка за тях, те правят финален 
опит на последния възможен пазар - 
футболистите и хората около футбола. 
Явно в това последно пристанище те 
често пускат котва. Сигурно е, защото 
футболистите са най-лесни, а и парите 
са им честно изкарани.

За сметка на това такива госпожи-
ци трябва да знаят нещо от немския 
опит. едно изследване на асоциацията 
на професионалните футболистите в 
Германия показва, че 30% от ритни-
топковците след края на кариерата си 
обявяват фалит. А основната причина 
за това са именно златотърсачките, 
които просто са им стопили спестява-
нията, събирани по време на активната 
кариера. Честито на труженичките и 
да внимават как харчат, че неизбежно 
идват по-млади, по-хубави, по-нови и 
по-гладни... златотърсачки.
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23 млн. американци гледаха 
сватбата на Уилям и Кейт

любомира кривулева
lubomira@bg-voice.com

23 млн. американци бяха заели 
позиции пред телевизорите ми-
налия петък, за да гледат на живо 
бракосъчетанието на британския 
принц Уилям и Кейт Мидълтън. 
Общо по света зрителите на 

кралската сватба се изчисляват на 2,4 млрд.
ей Би Си е приютила 8,7 млн. зрители, вдигайки рей-

тинга сутрешния блок, воден от Даян Сойър и Барбара 
Уолтърс, до невиждани нива от 20 години насам. Си Би ес 
са привлекли 8,6 млн. американци, а останалото число 
отива за ен Би Си. 

Сватбата на Уилям и Кейт стана шестото по значение 
събитие в историята на интернет. По време на церемони-
ята във Facebook е имало ъпдейти 74 пъти в секунда, а в 
Twitter – 67 пъти в секунда.

Общо 2 млн. британци излязоха по улиците в центъ-
ра на Лондон, за да зърнат част от бракосъчетанието. 
Няколко огромни екрана бяха инсталирани в центъра 
на британската столица, за да могат поданиците на крал-
ството да гледат сватбата на живо.

Парти
За сватбената церемония бяха поканени 1900 гости, 

сред които и Симеон Сакскобургготски, който е братов-
чед на елизабет II, и съпругата му доня Маргарита. Сред 
останалите поканени бяха цялото британско кралско 
семейство и тези на Испания, Дания, Холандия, Швеция, 
Монако, елтън Джон и съпругът му Дейвид, Дейвид и 
Виктория Бекъм, певицата Джос Стоун, британският 
министър-председател Дейвид Камерън и съпругата му 
Саманта, вицепремиерът Ник Клег и съпругата му Мири-

ам и много други.
През сватбения ден бяха организирани няколко 

партита от различни благородници. На последното, 
организирано от принц Чарлз в Бъкингамския дворец, 
присъстваха 300 подбрани гости, сред които и младо-
женците. Купонът продължил до зори, като младоженци-
те се оттеглили към 3 часа сутринта. След церемонията 
Уилям и Кейт получиха титлите дук и дукеса на Кембри-
дж. Двамата отложиха медения месец, тъй като Уилям 
трябваше да се върне на работа във вторник. На Острова 
обаче върви мощно залагане за мястото, където ще се 
състои почивката на младоженците. Сред състезаващите 
се места са: Кения, Шотландия, Йордания, Южна Африка, 
Карибите, танзания, Сейшелските острови, Сен тропе, 
Австралия, Монако, Малдивите, Уелс и дори Холивуд. Да-
тата и място обаче кралският двор пази все още в тайна.

Българският цар Симеон II и неговата съпруга Маргарита също бяха сред гостите

Сн.: Ройтерс, ПА и АП
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силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Кое ни прави по-добри хора? 
Нашето собствено нещастие? Или 
чуждото? 
Може би чуждото, но само това, към 
което сме съпричастни по лични 
причини… Лошо ли е?

Станахме ли по-суеверни? Или по-
праведни? По-вярващи? Разбрахме 
ли, че с помощ към нуждаещите се 
можем да откупим собственото си 
крехко щастие и спокойствие?

Защо започнахме да си помага-
ме? За да спим спокойно? Или за да 
можем да кажем „аз съм добър човек 
и на мен това няма да ми се случи”?

Или защото разбрахме, че ако ние 
не си помогнем, няма кой друг да ни 
помогне…

Станахме ли по-благородни и 
състрадателни? Или правим всичко 
заради „общественото мнение”?

…Имам още десетки въпроси 
като тези в главата си…

Имам и отговори. Разбира се.
Ако поискам вашите отговори на 

горните въпроси на прима виста, 
какви ще бъдат те? Искам ги. Моля.

Знам, че ви звуча абстрактно. 
Нарочно е.

Сигурна съм, че четейки въпро-
сите, част от вас не остават рав-
нодушни. Вероятно този трепет 
е проява на новото, по-доброто, 
което носим в себе си напоследък.

Да, носим. Напоследък сме стана-
ли много по-добри хора. Не всички. 
Част от нас. Малка част. Но доста-
тъчна, за да спасява човешки живо-
ти и да държи надеждата наблизо.

Знам, че ви звуча крайно. Нарочно 
е.

Въпреки че помощта обикновено 
е облечена в пари и „винаги става 
дума за пари”, тук не става дума 
просто за пари. Става дума за пари, 
дадени от сърце и душа. Малко пари. 
Твърде малко. Споделени с много 
искреност, отзивчивост и състра-
дание.

Като стигнем до парите и магия-
та изчезва, нали?

Не. Парите са добър измерител.
И да. Не става дума за пари.
Знам, че ви звуча объркващо. 

Нарочно е.
Всяко начало е абстрактно, край-

но, понякога объркващо…
Това е началото на една нова 

рубрика в блога, която съм кръстила 
„Нова надежда”. Вътре ще събирам 
разкази за добрината на хората. 
И силата. И смелостта. И упори-
тостта. И усърдието… Разкази, в 
които ще откривате отговорите 
на горните въпроси.

За начало съм ви приготвила две 
впечатляващи истории за силата 
на човешкия дух, за магията на 
любовта и състраданието. Две ис-
тории за оцеляването. Две истории, 
които са показателни с това, че 
когато хората искат – могат! Ама 
трябва да искат! От душа!

*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

Нова надежда

тОКЧетА

Плюсове и минуси на 
натуралната козметика

1. Най-често срещаната натурална козметика е фи-
токозметиката. това са всички продукти, приготвени на 
основата на отвари, емулсии и 
екстракти от треви, цветове, кори, 
плодове и други видове флора. 
Във фитокозметиката може да се 
разделят две направления - „връ-
щане към корените” и „екзотика”. 
трябва да отбележим обаче, че 
с течение на времето „тревите” 
от второто направление плавно 
преминават към първото. Напри-
мер екзотичната жожоба - от нея вече се прави какво ли не, 
а потребителите фамилиарно си купуват продукти с жожоба 
като че ли са израснали сред нея. Всъщност виждали ли сте 
някога жожоба?

Плюсове: Ясно е от какво се прави фитокозметиката. Мно-
го от растенията се използват и като лекарствени средства, 
така че тя може да бъде и лечебна.

Минуси: екзотичните растения обаче могат да подействат 
по непредвидим начин на организма. Ползата от растенията, 
с които сме отраснали и познаваме, никой не оспорва.

2. Аромакозметиката. тя е разновидност на фитокозме-
тиката, но направена с ароматични масла и други ухаещи 
вещества. Някои козметици смятат, че ароматичните масла 

действат по-силно от обикно-
вените отвари или екстракти от 
растения, понеже молекулата 
на маслото по-бързо прониква-
ла в кожата.

Плюсове: Главната особе-
ност на аромакозметиката е в 
миризмата. Поради тази причи-
на се смята, че ароматерапията 
е вид психотерапия.

Минуси: Въпреки че същест-
вува примерна таблица как 

реагира организмът на ароматите, това е доста индивиду-
ално - възможно е някои да ги заболи глава от определени 
миризми. Освен това ароматите не са задължително приятни 
- например мускусът дразни с миризмата си, но на съзнание-
то действа като мощен афродизиак.

3. Минерална козметика. Главното „действащо лице” при 
нея са различните камъни, минерали, соли, съдържащи мно-
го полезни химически елементи, които разрешават различни 
кожни проблеми. Към нея се отнасят и различните продукти 
на основата на вода - термална, минерална, със сребърни 
йони и т.н.

Плюсове: Доколкото болшинството минерали са с твърда 
субстанция, те са идеалната основа за различни скрабове. 
Освен това те прекрасно абсорбират кожната мазнина. 
Съдържащата се в каменната пудра активна киселина пък 
действа като лек химически пилинг.

Минуси: твърдото вещество трудно се съединява с меко, 
за да се получи крем или тоник. Ако ползвате течен продукт, 
винаги го разклащайте добре преди употреба.

4. Козметика аюрведа. това също са треви, ароматни 
масла и минерални добавки, но съчетани според древната 
система за здраве и красота аюрведа. При това здравето е 
повече от красотата - изобщо аюрведа е народна индийска 
медицина. Думата се превежда от санскрит като „знание 
за естествения образ на живота”. Като цяло съчетанията са 
проверени от времето, а някои съдържат стотици компонен-
ти – всеки, усилващ ефекта на предишния. Най-добре е да се 
консултирате с компетентни специалисти, преди да използ-
вате тази козметика.

5. Органична козметика. това е най-безкомпромисната 
натурална козметика - в нея не трябва да се съдържат ни-
какви компоненти, изведени по химичен път. Ако е мазнина, 
трябва да е от животни, които са отгледани, без да им се 
дават антибиотици или хормони; ако са растения - без хими-
чески торове. 

Дори опаковката на 
тези продукти трябва да е 
безопасна за природата. 
Проблемът тук е краткият 
срок на съхранение и почти 
хирургическите изисквания 
за чистота при използване 
на продуктите. Малко неясно 
е какво би се случило, ако 
отворите ампула, произведе-
на в чисти лабораторни ус-
ловия, и в нея веднага попадне бактерия от външната среда...

Търсенето на природни продукти е нормална реакция 
срещу стреса, замърсяването и технологиите

Това твърдят психолозите и добавят, че натуралната козметика е съвременният вариант на животворната 
вода от приказките. От друга страна, традицията да се ползват естествени продукти за разкрасяване може 
да се проследи от ваните с магарешко мляко на Клеопатра през пиявиците на Средновековието до мами-
ните рецепти за маска с кисело мляко, мед и краставици.

Доколко предлаганата в магазините натурална козметика е „натурална” - трудно може да се каже. Не 
защото може да е менте (въпреки че у нас и това може), а защото, за да се създаде една трайна субстанция, 

тя трябва да се стабилизира, да й се сложи консервант, за да издържи определен срок. А за това без химия не може. едва 
ли вярвате, че краставичният крем, който ви предлагат, съдържа току-що набрани и настъргани краставици. Нека обаче 
сериозно да разгледаме видовете натурална козметика.
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ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а
Празнична вечеря или щуро парти до сутринта - чудесно! Но на сутринта 

какво по-впечатляващо от празнична закуска!
Всички вкъщи се събуждат от вкусен мирис на тестени вкусотии. 

Убедени са, че домакинята е прекарала ранните зори в приготовления 
на топлите понички и банички. Но домакинята си има скрита тайна. разкривам я за 
вас!

1. разрязвам всеки лист тесто 
на малки правоъгълници или 
квадрати. В средата слагам 
малко от настъргания кашкавал 
(тестото трябва да е размразено, 
но студено).

2. Загъвам всяко парченце, 
като леко притискам с пръсти 
краищата.

3. Подреждам в предварително 
намазана с масло тава.

4. С малка четка намазвам всяка 
от кашкавалките със смес от раз-
битото с малко вода яйце.

5. Пека в предварително загрята 
фурна на 400oF за около 15 мин. - 
до златисто.

БЪРЗА ЗАКУСКА

Да ви е вкусно,
Емануела

1. В средата на всяка бискет 
правя малка дупка и оформям 
геврече.

2. В среден по големина тиган 
загрявам олиото на умерена 
температура.

3. Пускам внимателно понички-
те и пържа от всяка страна около 
минута и половина, като внимавам  
да не загорят.

4. Изваждам в подходяща чиния 
и поръсвам обилно с пудра захар.

Понички
ПРОДУКТИ:3 кутии (с по 10 бр. всяка) тесто за buttermilk biscuits 2 чаени чаши фъстъ-чено масло1/2 чаена чаша пудра захар

Време за приготвяне: 20 минути

Банички- кашкавалки
ПРОДУКТИ:1 кутия puff pastry (490 г)
1 чаена чаша настър-ган кашкавал или мо-царела 
масло за намазване на тавичката1 яйце
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Някои хора твърдят, 
че дотолкова чувст-
ват липсата на своя 
iPhone или Blackberry, 
че това предизвиква у 
тях сходни усещания 

на синдрома на фантомния крайник, 
присъщ на хората с ампутирани ръце 
или крака. Изследване на учени от 
университета в Мериленд показва на-
растващото разчитане на технологиите 
сред младото поколение и как техноло-
гичните устройства са се превърнали в 
централен фактор в техния живот.

Обсесията по технологичните 
джаджи започва да става болезнена

Макар телефоните да са обявени в из-
следването за устройството, без което 
младежите абсолютно не могат, други 
технологии като компютри, MP3 плеъри 
и телевизори също са обявени за задъл-
жителни, за да може човек да издържи 
в рамките на ежедневния си живот.

Представители на днешното поколе-
ние разказват за психически и физиче-
ски симптоми на стрес и „използват из-
разите за пристрастеност, зависимост и 
депресия”, обсъждайки своите усеща-
ния при опит да изкарат цял ден без 
никаква електроника около себе си.

„Студентите разказваха колко 
плашещо е това усещане и доколко 
всъщност са пристрастени”, коментира 
проф. Сюзън Мьолер, ръководител 
на проекта. „те очакваха да изпитват 
подобно неудовлетворение, но не бяха 
готови за допълнителните психологи-

чески ефекти, усещането за самота, за 
паника и безпокойство, за сърцебиене 
в буквалния смисъл.”

Зависимостта от телефоните 
и източниците на информация е 
навсякъде

Изследването, озаглавено „Проект 
за световно изключване”, е призовало 
над 1000 студенти от 10 страни по цял 

свят да издържат без каквито и да било 
медии и източници на информация в 
продължение на 24 часа. експертите 
са проследили тяхното емоционално 
състояние през този период. Докла-
дът е публикуван от Международния 

център за медии и обществени тенден-
ции.

Мьолер казва, че над 50% от студен-
тите не са успели да издържат без из-
точници на информация пълни 24 часа 
и всички от тях са обявили, че изпитват 
някакъв вид симптоми на абстиненция. 
райън Блондино, студент в университе-
та в Мериленд, който е сред участници-

те в проучването, сравнява усещането 
от оставането без цифрови технологии 
с ампутацията на крайник.

„Имах някакво много сходно усещане 
на това за фантомен крайник, само че в 
моя случай ставаше дума за фантомен 

мобилен телефон”, разказва Блондино. 
„Все още чувствах сякаш телефонът 
ми вибрира и получавам съобщения, 
въпреки че той не беше у мен.” Британ-
ски студент допълва: „Медиите са моята 
дрога. Без нея се чувствам изгубен. Не 
ме е срам да го призная: пристрастен 
съм.”

Мобилният телефон очевидно 
служи като психологически „прехо-
ден обект”

Изследването констатира, че има 
твърде малко различия в начина, по 
който студентите от различни страни 
използват цифровите технологии и 
разчитат на тях въпреки огромните 
разлики в икономическото развитие, 
културата и политическото устройство 
на тези държави.

Според данните повечето студенти в 
колеж или университет - без значение 
дали в развита или развиваща се стра-
на, са шокиращо сходни едни с други по 
начина на употреба на медии и степен-
та си на „пристрастяване” към тях.

Почти всички участници използ-
ват идентични думи за описване на 
реакциите си от лишаването от мо-
билни устройства: раздразнителност, 
объркване, безпокойство, избухливост, 
несигурност, нервност, обезумяване, 
пристрастяване, паника, завист, гняв, 
самота, депресия, уплаха и параноя. Де 
факто според изследването мобилните 
телефони са се превърнали в нама-
ляващия стреса „преходен обект” на 
съвременното поколение.

Без gSM? Като без крак...
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Понеделник сутрин. Карека. Соаре. ра. Камед. Старт. Гонг. Лалор. Нефуд. Кокили. Алино. ема. Век. Сплит. Люсид. Хан. Стоик. Пижами. Астор. Орион. Зефир. Оскар. Явка. ръчка. тинка. Нефове. 
Маане. Лам. Кюп. Шхуни. Шкоди. Бтр. Имами. Ураган. реотан. Касик. Ми. торта. Квант. Асос. Плисе. Фагот. Мемоар. Нрави. ОКр. Нар. Иктус. Биела. Син. Идиом. Колвиц. Старик. Баани. Ни. Стопанин. Сви-
рачи.
Отвесно: Коканова. електроженист. Нам. Кенаф. Фюрер. Манто. Перелик. Сироп. Отпор. Ап. Дедал. Стръв. Итала. Ира. Гек. Листо. Чешма. Иридин. Ласо. Порок. Ханкс. Кики. трали. Самум. Венто. Ниса. Ли-
кок. Аника. румб. Корнит. ратаи. Анфас. Ас. Сатен. Пирин. Устав. Кав. рур. Фолио. Нешри. Гибони. тегу. Южняк. Какао. Илир. Одеса. Валог. Стоев. Фирн. Мимик. Адамо. Клинч. Награди. Администрации.
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Нане и Вуте пикаят край 
един стобор. Нане казал:

- Вуте, га фанах, се сетих - що 
прави сестра ти?

  
Две приятелки си говорят:
- Вчера си купих вибратор с 

гаранция.
- Каква гаранция?
- Продавачът каза, че ако 

вибраторът се счупи, той 
лично ще дойде да свърши 
работата...

  
Най-сетне отговор на фило-

софско-богословския въпрос 
къде се намира душата на 
човека.

- Под пикочния мехур. Изпи-
каеш се, и ти олеква на душата.

  
По статистика девет от всеки 

десет мъже предпочитат жени 
с големи гърди, а десетият 
предпочита останалите девет.

  
- Ако бяхте джентълмен, 

нямаше да ме карате да правя 
такива неща!

- А вие, ако бяхте дама, 
нямаше да говорите с пълна 
уста!

  
На една опашка за крастави-

ци имало много жени и само 
един мъж. Жените се надвик-
вали една друга:

- На мене по-дълга!
- На мене по-дебела!
- На мене оная с пъпчиците!
Мъжа се ядосал и казал:
- На мене едно кило, аз ще 

ги ям!

  
- Какво е това онанист?
- това е човек, на когото 

сексът му идва отръки.

  
Според резултатите от ня-

кои социологически изследва-
ния 53% от жените между 16 и 
26 години поне веднъж на ден 
си мислят за секс.

Интересно е, че резултатите 
от изследването на мъжката 
аудитория са показали анало-
гични числа - мъжете прекар-
ват 53% от всеки един ден в 
мисли за секс с жена между 16 
и 29 години.

Въпрос: Как може истински-
ят мъж да разбере дали жена-
та е стигнала до оргазъм?

Отговор: Абе какво му пука 
на истинския мъж за женския 
оргазъм?

  
Бащата на Иванчо е на 

родителска среща. Учителят 
по физика се оплаква дълго 
от сина му. Накрая бащата не 
издържа и казва: 

- Нищо не мога да направя, 
господин Петров, Иванчо си е 
такъв - от едното ухо му влиза, 
а от другото излиза. 

Учителят по физика го 
прекъсва: 

- Не може да бъде. Звукът 
не се разпространява във 
вакуум...

  
Блондинка звъни на мъжа 

си в работата му: 
- Скъпи, днес нали ще имаме 

гости?  Ще приготвя Патица по 
пекински. К`во ще кажеш? 

- Отлично, скъпа. 
След пет минути: 
- Аз съм. Абе, тука в готвар-

ската книга пише, че това е за 
четири човека, а ние ще бъдем 
осем. И к`во да правя сега, а? 

- Какъв ти е проблемът, ма? 
Удвояваш всичко и готово. 
разбра ли? 

- разбрах. 
След половин час: 
- Не мога, не издържам вече! 
- Какво има сега? 
- Ами в книгата пише една 

патица - аз взех две. Пише 1 
кг ябълки - аз взех 2 кг, обаче 
накрая пише да се готви при 
300 градуса, а на нашата печка 
максимумът е 500 градуса...

  
- Ало, Народното събрание 

ли е? 
- Да. 
- Искам да попитам какво 

ми е необходимо, за да стана 
депутат? 

- ти луд ли си?! 
- Да. Някакви други изисква-

ния има ли?

  
Село. Нощ. На вратата се 

чука: 
- Извинете, дърва трябват 

ли ви? 
Отвътре се чува: 
- Не! 
И на сутринта дървата в 

двора ги нямало...

  
Майката: 
- е, Иванчо, как се държа 

баща ти с теб, докато бях в 
командировка? 

Иванчо: 
- Много добре, мамо. Всяка 

сутрин татко ме взимаше с 
него на езерото, ние плувахме 
с лодка до средата на езерото 
и след това аз се прибирах с 
плуване до брега. 

Майката: 
- О Боже! Ама това е много 

голямо езеро! 
Иванчо: 
- А, не се впечатлявай, мамо. 

Аз си плувах много добре. 
трудното беше само докато се 
измъкна от чувала... 

  
Крокодилът Гена и Чебураш-

ка пекат палачинки. Изведнъж 
едната палачинка пада през 
прозореца на улицата. Кроко-
дилът Гена казва:

- Който пръв стигне до пала-
чинката, той ще я изяде. 

Чебурашка побягнал по 
стълбите надолу, а Гена като 
по-дявол скочил през про-
зореца. Стига Чебурашка на 
улицата и вика:

- Гена, Гена, а коя палачин-
ка да взема бе, жълтата или 
зелената?

  
едно джудже отива в един 

бар. Барът бил висок. Почнало 
да подскача и да вика:

- една фанта, една фанта.
Никой не му обръща внима-

ние. Отишло от другата страна 
на бара и от другата страна на 
бара видяло друго джудже, 
което подскачало и викало:

- Портокал или лимон? Пор-
токал или лимон?

  
Баба и дядо гледат анимаци-

онен филм.
- Каква хубава приказка! 

- възхитила се бабата. - В на-
чалото тя беше грозна жаба, а 
накрая се превърна в красива 
принцеса.

- Да, така е в приказките - 
въздъхнал дядото. - А в живота 
винаги става обратното.

  
Въпрос: 
„Каква е приликата между 

жената и жабата?” 
Отговор: 
„И двете имат голяма уста и 

ги е страх от щъркела.”

  
По време на закуската съ-

пругата казва: 
- Сигурна съм, че не помниш 

какъв ден е днес. 
- Глупости, много добре знам 

какъв ден е днес! - отговаря 
съпруга и тръгва за работа. 

В 10:30 на вратата се звъни. 
Жената отваря и вижда на пра-
га букет от прекрасни рози. 

В 13:00 отново се звъни. 
този път на прага намира 
кутия с любимите си шокола-
дови бонбони. 

В 15:00 отново се звъни. 
този път страхотно кожено 
палто. 

Вечерта съпругът се приби-
ра и тя му казва: 

- О! Скъпи! Първо цветя, 
после бонбони, после кожено 
палто! това е най-страхотния 
Ден на Военновъздушните 
сили в моя живот...

  
Процес. Даден е ход по 

същество. Съдията изслушва 
пледоарията на адвоката на 
ищеца и кимва замислено: 

- Прав си! 
После говори адвокатът на 

ответника. Пледоарията му е 
дълга и убедителна. Съдията 
изслушва и него и отново 

кимва: 
- Прав си! 
Съдебният секретар, усетил 

конфузната ситуация, прошеп-
ва на съдията: 

- Господин съдия, това е 
съдебен спор - не може и 
двамата да са прави!... 

Съдията мисли, мисли и 
накрая казва: 

- И ти си прав! 

  
Скъп курорт, известен с уни-

калните си кални бани, които 
лекуват всички болести. По 
улиците се разхождат най-из-
вестните личности. По средата 
на платното върви мутра и с 
цяло гърло крещи: 

- Чудо! Случи се чудо! Аз 
ходя отново! 

Към него се приближава 
друга мутра и пита: 

- К`во бе, авер? Излекува 
ли се? 

- Не бе, откраднаха ми 
джипа... 

  
В лудницата посетител виж-

да един луд да бута количка, 
но обърната с дъното нагоре. 

Посетителят го пита: 
- Защо бутате количката 

наопаки? 
- Да не съм луд да я обърна. 

Вчера направих тази глупост и 
ми я напълниха с тухли... 

  
Циганче пита баща си къде 

излиза. 
- Отивам да си купя яке - 

отговаря бащата. 
- тате - ухилва се циганчето, 

- ако не те видят, купи едно и 
на мен...

  
Съдията: 
- Следващият, който прекъс-

не заседанието, ще си отиде 
вкъщи! 

Подсъдимият: 
- Ура!

  
Четирима корабокрушенци 

седят на един сал и играят 
белот. 

По едно време излиза една 
нимфа и им казва: 

- Сега ще ви изпълня по 
едно желание. 

единият казва: 
- Искам да съм на Хаваите! 
Нимфата щракнала и оти-

шъл на Хаваите. 
- Аз искам да съм на на 

Карибите - казал вторият. 
третият също си пожелал 

да отиде на Хаваите и станало 
всичко. 

Четвъртият казал: 
- Я ги върни ония да си 

довършим играта! 

  
- Ало, центърът за управле-

ние на полетите! Обадете се, 
имам проблем! 

- тук центърът. Какъв е 
проблемът? 

- Към нашата станция се 
приближава някакво НЛО и 
ни фотографира! Какво да 
правим? 

- Усмихвайте се, драги, 
усмихвайте се!

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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ТВ водещата Албена Вулева блъсна човек в центъра на София, 
съобщава bliasak.bg. 

Неприятният инцидент станал в понеделник на столичния 
булевард „Александър Стамболийски”, където устата телевизио-

нерка отнесе случаен минувач с колата си. 
За щастие човекът се измъкна само с леки наранявания. Димитър Бербатов е българинът в клуба на най-богатите 

спортисти. С 6,7 млн. долара годишна заплата голмайсторът на 
„Манчестър Юнайтед” представя страната ни в класацията за 
най-добре печелещите в спорта за 2010 г. на американското 

списание ESPN.
Изданието публикува кои са най-богатите спортисти в 184 държави 

според заплатата и заработените пари от наградни фондове, без да се 
включват спонсорски и рекламни приходи.

По тези критерии в 114 от изследваните страни футболисти са спечели-
ли най-много пари, в 18 са баскетболисти, в 12 - бейзболисти, в 6 - състеза-
телни пилоти, в 5 - голфъри.

Шампион по заплата в класацията е бейзболистът Алекс родригес (САЩ, 
„Ню Йорк Янкис”) с $35 млн. и боксьорът Мани Пакиао (Филипините) с $32 
млн., спечелени само с 2 боя през 2010 г.

Парадоксално - иконата в спортния риболов Кевин ван Дам с $910 хил. 
е заработил от наградни фондове двойно повече от най-добрия скиор в 
алпийските дисциплини Ивица Костелич - $464 000.

Футболният бог Лионел Меси не е финансов пророк по отношение на 
заплатата. В класацията „най-оборотният” аржентински спортист за 2010 г. 

е Карлос тевес (Манчестър Сити) с 19 млн. долара.

Албена Вулева 
блъсна човек

Кейт Мос 
предизвиква 
новата принцеса

Бербатов в клуба на 
най-богатите спортисти

Станишев черпи на 
„Позитано” за Дария

Еуфорията от кралската сватба постепенно отминава 
една от най-известните манекенки в света и горда ан-

гличанка Кейт Мос реши да провокира съименничката си 
и евентуална бъдеща кралица, като се съблече за марката 
бельо „Agent Provecateur” в леко шокираща и скандална 
реклама.

На снимката Кейт е гола, прикрила интимните си части със сватбен 
букет от бели рози, а от главата й нежно се спуска булчински воал. Пос-
ланието е ясно и категорично „There is only one Kate in London” (Има само 
една Кейт в Лондон). Постерът е лека закачка по повод кралската тема и 
манията по Кейт Мидълтън, защото сега Лондон си има нова любимка. 

Добре знаем, че мис Мос е позната предимно с наркоманските и пиян-
ските си изцепки в миналото, независимо колко успешен  модел и муза на 
световните дизайнери е тя. Кейт Мидълтън засега бие по точки съграж-

данката си, ако не с друго, то поне с примерно поведение и класа.

Лидерът на БСП Сергей 
Станишев ще опъне трапеза 
за първородна щерка на 
„Позитано”. Съпартийците му 

чакат от него да каже дали ще изчака 
рождения си ден в четвъртък, за да 
черпи 2 в 1, или ще бърза и по-рано ще 
мине днес през партийната централа, 
за да се похвали със снимки на Дария. 
От „Позитано” 20 обмисляли да избе-
рат красив медальон, с който да дарят 
малкото момиченце. Колегите от пар-
ламентарната група пък са натоварили 
с важната задача по избор на подарък 
най-пресния татко сред червените 
депутати - Атанас Мерджанов. 

Станишев стана татко точно на Деня 
на труда 1 май. Малката красавица тежи 
3,300 кг и е висока 50 см. тя и майка й 
Моника Йосифова са в отлично състо-
яние.
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Пиарът на плейбек №1 на републиката фолк звездата Андреа 
безпардонно съобщил неотдавна час преди интервюто й за 
известна радиостанция, че певицата няма да може да дойде в 
студиото им, защото имала... диария.

Блондинката Нина Никол, която се подвизава като пиар на напориста-
та сексбомба, вместо да лъска и пудри имиджа на шефката си Андреа, я 
поставила, разбира се неумишлено, в доста конфузна ситуация. разкрила 
натуралистични подробности за певицата, а поводът не изисквал чак 
такава конкретика, пише kliuki.bg.

единствената задача на Нина Никол била да оправдае шефката си 
поради невъзможност да изпълни ангажимента си към радиото. Всъщност 
чревни неблагополучия тормозели Андреа в момента, в който била пока-
нена да гостува във фолк радиото.

Малко преди уговорената среща по телефона в студиото на екипа по-
звънила не лично Андреа, а пиарката й Нина Никол. Съпругата на Митьо 
Крика обяснила, че чалга изпълнителката няма да може да дойде, като 
разяснила най-подробно ситуацията със стомашното разстройство на 
звездата:

„Цяла сутрин е с разстройство, през 5 мин. влиза в тоалетната, натро-
вила се е със салата с риба тон”, оправдала певицата личната й пиарка. 
Служителите в радиото се почудили дали казаното е плод на глупост, или 
е просто една несръчно измислена лъжа. След което споделили конфуза с 

близки и познати.

Очарователната актриса с български корени Нина Добрев 
настръхвала само при мисълта за духове 

Доскоро тя не вярвала, че те съществуват, но след нещата, 
които й се случили по време на снимките на един от епизоди-

те на сериала „Дневниците на вампира”, тя вече сериозно се притеснява от 
свръхестествените явления.

За една от сериите на сериала трябвало екипът да отиде до Ковингтън, 
Джорджия. това място от мнозина се смята за едно от най-страшните мес-
та в цяла Америка, хората са на мнение, че къщата, където били заснети 
сцените, е обитавана от зли духове и често се случват странни неща, на 
които човек не може да даде смислено обяснение.

Въпреки че никой от екипа не вярвал на тези легенди, по време на 
снимките се случило нещо наистина странно - пианото започнало да сви-
ри само. режисьорите постоянно правели забележки да се спре музиката, 
защото в момента се снимат сцени, но се оказало, че музиката идва от 
пианото, на което нямало никого.

Оттогава Нина вярва в свръхестествените явления и изпада в ужас само 
като се сети за тази злокобна къща.

Плеймейтката Светлана Василева, която иска да изчисти 
имиджа си на Гонзовица, не пожела да признае в ефира 
на „Нова тв” дали е бременна. Подобен слух плъзна преди 
дни, а за баща на бъдещото й отроче беше посочен бивша-

та звезда на Левски Гонзо.
Светлана нито потвърди, нито отрече бременността „от суеверие”, 

както каза, което моментално наклони везните към това, че Гонзовица 
крие нещо.

Василева отрече мъжът до нея да е футболист или футболен треньор, 
но не пожела да издаде тайната на голямата си любов. Светлето призна, 
че заради наложеното мнение за „Златките” като „лесни момичета” тя 
много трудно намерила мъжа до себе си.  
Василева обаче не се свени да признае на висок глас, че много обича 
да язди коне и за да позамаже двусмислието на изречението, след 
кратка пауза допълни „а, карам и ATV-та”.

Светлана 
Василева 
много 
обича да 
язди

Разстройство секна 
интервю на Андреа Нина 

Добрев 
виждала 
духове
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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

търся жена за 5 дневен live-in да се 
грижи за две деца (2,5 год. и 7 год.) тел. 
773 983 0585

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

Trucking company се нуждае от човек 
за работа в офис. Accounting/ safety. Elk 
Grove Village. 773 744 5725

Hiring people for cleaning. Hoffman 
Estates – call 240 354 9082

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

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

енергична българка над средна възраст 
търси работа като детегледачка или да 
се грижи за възрастен човек. Има опит 
в отглеждане на малки деца. Препоръки 
до поискване. 718  541-9701

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

Фирма набира бояджии и помощници – 
(718) 938-3600 Вальо 

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

Под наем
chicago + suburbs

Apartment for rent inArlington Heights. 
2 bedroom/1bathroom. $1000/month. 
Central heat and central air conditioning. 
Washer & dryer inside the unit. 1603 
Windsor Dr. Arlington Heights.  Contact 
George(224)659-0628

Дава се под наем стая за шофьори на 
камиони в Des Plaines - тел# 6173193461 

Обзаведен етаж от къща в Buffalo 
Grove.1 спалня, кухня, баня, всич-
ко включено + интернет и кабелна 
тв. Наем $700. Phone: 2245957923  
markalof@yahoo.com 

Давам под наем изгодно стая в къща в  
Des Plaines. Truck drivers wellcome. 312 
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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 разположение 
е до 9.30.2011г. Безплатна ка-
белна и интернет. Има фитнес 
и басейн в комплекса. Плаща 
се само ток. $300 на месец. тел.: 
312 5933923

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

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. 

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

Услуги
chicago + suburbs

DishNetwork, DirecTV. решение 
на всеки проблем. Обслужване, 
ремонт. тел. (773) 510-0592 

За партито във вашият дом; 
готвене, сервиране и чистене 
773 318 5568 

търся момиче за брак с цел 
документи, 27 годишен съм. 
Плащам много добре! Контакт: 
birben666@gmai.com

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

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

Изработване на уеб сайтове, 
оптимизиране за търсачките 
на вече съществуващи сайтове 
- достъпни цени! търсете Крис - 
тел. 773-249-0525

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

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.

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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България се сбогува с 
Иван Славков
Батето: „Аз закрих САЩ. Те вече са само военен 
полигон и производствено предприятие”

На 1 май България 
остана без една от 
най-колоритните си 
личности за послед-
ните 50 години. Дни 
преди да навърши 71, 

в Правителствена болница почина Иван 
Славков-Батето.

Смъртта е настъпила вследствие на 
проблеми с белите дробове, съобщиха 
в неделя негово близки. Според някои 
медии в България неволите на Славков 
започнали още на тодоровден, когато 
се напил мъртвешки и едва не получил 
инфаркт. Бившият шеф на БФС бил приет 
тогава в болница. Подобно на Уинстън 
Чърчил, който отговарял, че тайната 
на дълголетието му се крие в „уискито, 
цигарите и никакъв спорт”, и Батето беше 
популярен с нездравословния си начин 
на живот. той ще бъде запомнен и с лоши-
те си чувства към САЩ, по адрес на които 
на няколко пъти е подхвърлял лафове. 

„Не ми говорете за САЩ! такава държа-
ва не съществува. Аз закрих САЩ. те вече 
са само военен полигон и производстве-
но предприятие.” 

„Повече няма да стъпя в САЩ. те са 
едно предприятие, а не държава. Пък и 
ми се ходи там, колкото на американския 
посланик в село Лиляче. Нека да дойде 
тук да ме интервюира, няма да му искам 
виза.” това си изказване Батето прави по 
повод отказа на американската кон-
сулска служба в София да даде виза на 
Славков, който от своя страна не отишъл 
на интервюто. Шефът на БФС трябвало 

любомира кривулева
lubomira@bg-voice.com

да пътува за Ню Йорк през 2002 г. за кон-
тролна среща между българския нацио-
нален отбор по футбол и този на еквадор. 
В деня, когато било насрочено интервю-
то, Батето бил в село Лиляче, Враца.

История
Иван Борисов Славков е роден на 

11 май 1940 г. Като студент във ВМеИ 
спортува водна топка за отбора на 
„Септември”, София. Жени се млад – за 
стюардесата Светла Маринова, но на 25 
години остава вдовец, след като съпру-
гата му загива в самолетна катастрофа на 
път за Братислава. През 1968 г. се жени 

повторно – за Людмила Живкова, дъщеря 
на генералния секретар на БКП тодор 
Живков. В периода 1967-1969 г. работи 
във вестник „труд” като икономически 
репортер. Малко след като се ражда 
синът му тодор през 1972 г., е назначен за 
генерален директор на Българската теле-
визия, като по време на 10-годишното му 
управление каналът се развива изключи-
телно много. В своите мемоари „Батето” 
Славков споделя, че е успял да развие Бт 
благодарение на наблюденията му върху 

британската телевизия, докато пътувал 
до Острова с Людмила, която защитавала 
дисертация в „Кембридж”. 

Кариерата му в спорта започва на 5 
март 1982 г., когато е избран за председа-
тел на Българския олимпийски комитет. 
Пет години по-късно става пожизнен 
член на Международния олимпийски 
комитет. През 1995 г. Иван Славков става 
председател и на Българския футболен 
съюз, като се задържа на двата поста до 
2005 г.  

Падение
Голямото падение на Иван Славков се 

случва през 2004 г., когато от Би Би Си 
го заснемат със скрита камера в софий-
ския хотел „радисън”, скалъпвайки му 
историята, че са лобисти за лондонското 
домакинство на олимпийските игри 
през 2012 г. и търсят гласове от членове 
на МОК. Скандалният филм „Да купиш 
игрите” е излъчен на 4 август. три дни по-
късно президентът на Международния 
олимпийски комитет Жак рог обявява, че 
всички права, привилегии и функции на 
Иван Славков като член на МОК са отне-

ти. След като Батето отказва доброволно 
да напусне заеманите постове, на 7 юли 
2005 г. на гласуване, състояло се на сесия 
на МОК в Сингапур, Славков е изключен 
от редиците на комитета, което автома-
тично го сваля и от поста му в БОК.

Памет
Въпреки всичко Иван Славков ще 

бъде запомнен като бохем и любимия 
шегаджия на медиите. Никой не отрича 
и спортните заслуги на България, докато 
той е начело на БФС и БОК. Докато заема 
различните държавни длъжности, той 
има честта да се среща с личности като 

Фидел Кастро, папа Йоан Пaвел II, Хер-
берт фон Караян, последния шах на Иран, 
рей Чарлз, Андреас Папандреу, Алека-
сандър Квашневски, сър Боби Чарлтън, 
Муамар Кадафи и др.

Поклонението пред паметта му е пла-
нувано за 5 май, четвъртък, във фоайето 
на Националния стадион “Васил Левски“. 
Близки до Славков обаче обявиха, че ве-
роятно няма да има погребение, тъй като 
приживе Батето е поискал тялото му да 
бъде кремирано.

Освен на пиенето и пушеното Батето бе фен и на 
хубавото хапване (от ляво на дясно) Иван Славков, Тодор Славков, Людмила Живкова, Жени Живкова и Тодор Живков.

Сн.: Frog news



•  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




