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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

18-24 май 2011, брой 14, година I

БИЗНЕС ПОСЛАНИЦИ
Джеймс Уорлик и Елена Поптодорова обикалят Америка 

в търсене на нови инвестиции
>> на стр. 12-13

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

7 години без правосъдие за 
убита българка в Атланта
>> на стр. 9

Тупалката помете Атланта и DC. 
Ред е на Чикаго
>> на стр. 31

Наш лекар в Чикаго 
разследван, че правел 
акупунктура с „клечки за зъби”
>> на стр. 7

САЩ отменят резултатите от 
лотарията за зелени карти
>> на стр. 6
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Преди 7 години в първия си репортаж за „бТВ 
Новините” разказах за трагичния край на едно бъл-
гарско момиче, което беше брутално убито в едно от 
предградията на Атланта – градът, в който аз живея. 
Историята тогава ме потресе не само заради безсмис-
лената смърт на Лора Николова, която беше попадна-
ла на грешното място в грешното време само защото 
си беше тръгнала по-рано от работа, но и с безхабери-
ето на българската дипломатическа служба.

7 години по-късно родителите на момичето все още 
чакат правосъдие за смъртта на дъщеря им, а делото 
започва през юни и може да сте сигурни, че аз ще 
бъда в съдебната зала. Историята припомниха тези 
дни от в. „24 часа”. Аз си позволих да добавя някои 
детайли, а текста може да прочетете на страница 9.

Тогава, преди 7 години, нямаше кой да съобщи 
трагичната вест на семейството на Лора в София. Те 
научиха новината от моя глас в сутрешния блок на 
бТВ. В посолството ни във Вашингтон никой не се ин-
тересуваше от моите 4 или 5 обаждания за убита бъл-
гарка. Факсът от американската полиция бил затрупан 
от други бумаги на дипломатическите ни бюрократи. 
Знам, че от Външно бяха оказвали натиск на бТВ да 
бъда уволнен. Това очевидно не им се получи.

7 години по-късно обаче се радвам да видя, че 
дипломатическата ни служба в САЩ е вече съвсем 
друга и еволюцията е налице. Доказателство за това 
е и новата направо революционна инициатива на 
посланик Елена Поптодорова и американския й 
колега в София Джеймс Уорлик да направят обиколка 
в няколко града тук в търсене на нови инвестиции за 
България. В програмата им са предвидени и срещи 
с българските общности. Какви фирми биха имали 
интерес да инвестират у нас и кои са предимствата на 
родината ни може да научите от темата на този брой 
на страници 12-13.

Eдин от плюсовете според дипломатите са добре 
образованите български работници. Не е ясно обаче 
кого точно ще намерят американските инвеститори 
в България, ако се вярва на последната статистика, 
според която броят на желаещите да емигрират се е 
утроил през последната година. Числата и анализа 
към тях ви предлагам на страница 6.

Иначе най-странната история в днешния брой е за 
българския лекар, който правел акупунктура с клечки 
за зъби. Или поне така твърди негов пациент пред 
полицията в чикагското предградие Найлс. Какво 
обясни за BG VOICE докторът може да разберете на 
страница 7.

И накрая, ако не сте чули – iPhone може би ще е 
достъпен и за клиентите на T-Mobile и Sprint. Кога ще 
стане това може да разберете на страница 24. Долу-го-
ре по същото време и любимият ви BG VOICE ще бъде 
достъпен като приложение за iPhone и андроид.

А дотогава – възползвайте се от новата възможност 
да се абонирате за любимия вестник и да получавате 
BG VOICE всяка седмица направо във вашия дом. Как 
става това – вижте на страница 37.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ рЕДАКТОрА

/Р/Еволюцията 
на дипломатите

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 
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това на авторите. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на 
материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Хиляди се събраха да 
гледат въвеждането на 
рам Емануел като кмет на 
Чикаго в Милениум парк 
в понеделник. „Чикаго е 
готов за промяна. Време 

е за нови правила, а не за остарели 
закони“, каза Емануел в своята реч, след 
като бе въведен в кметска длъжност.

През следващите четири години 
основните задачи на новия кмет са 
да подобри училищната система, да 
намали училищната престъпност, да 
реформира администрацията, както 
и да подобри бизнеса и търсенето на 
работна ръка в града.

 „Нашите деца трябва да бъдат на 
първо място, затова ни трябва по-добра 
училищна система. Аз не съм търпелив 
мъж и когато стане въпрос за добри 
училища, няма да бъда търпелив кмет“, 
закани се Емануел.

В своята реч той се обърна не само 
към американските граждани, но и към 
имигрантите, които са неделима част от 
Чикаго. Той обеща, че ще въведе Illinois 
Dream Act, който дава възможност за 
образование на деца на имигранти.

 „Чикаго е град, където мечтите стават 
реалност“, каза Емануел.

Гости на събитието бяха щатския 
сенатор Марк Кърк, губернаторът Пат 

Николета кравчеНко
nikoleta@bg-voice.com

Хиляди гледаха как Рам Емануел полага клетва 
като кмет на огромни екрани в Милениум парк

Новият кмет 
обеща да 
прокара закон за 
образованието на 
имигрантските 
деца

Рам Емануел встъпи в длъжност

Куин, бившият кмет ричард М. Дейли и 
други видни личности.

След церемонията гражданите имаха 
възможността лично да се ръкуват с 
Емануел и неговата съпруга Ейми в City 
Hall. Въпреки огромната опашка около 
сградата и студеното, ветровито време 
желаещите успяха да се вместят в опре-

делените два часа.
 „Продължавайте да работите усилено 

и не спирайте да мечтаете“, отправи 
призов новият кмет на Чикаго.

Овен него в длъжност встъпиха и 
Сузана Мендоза като градски секретар 
(city clerk) и Стефани Нили като ковчеж-
ник на Чикаго.
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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

САЩ отменят резултатите от 
лотарията за зелени карти
Теглят нов жребий на 15 юли

Българите, желаещи да емигрират, са се утроили
САЩ на пето място в листата на желаните страни

Българите, които искат да 
напуснат страната зави-
наги, са се утроили през 
2011 г. според изследване 
на Българската академия 
на науките (БАН).

След влизането на България в Евро-
пейския съюз 326 хил. души са имали 
планове да емигрират. Всеки пети от 
тях е искал да напусне страната за 
постоянно. През последните четири 
години броят на българите с подобна 
нагласа рязко се е увеличил. През 2011 
г. потенциалните емигранти са над 456 
хил. души. Близо половината от тях пла-
нират да се изселят от България. Други 
изследвания показват, че едва 10% от 
потенциалните емигранти изпълняват 
плановете си, каза доц. Веселин Минчев 
от БАН.

Най-предпочитаните страни за 
живот са Великобритания и Германия. 
Испания и Гърция остават на трето и 
четвърто място. САЩ запазва петата си 
позиция. 

Търсенето на по-високо заплаща-
не и по-добър стандарт на живот е 
основната причина за желанието за 
напускане на България. „Лошата новина 

от изследването е, че над половината 
от потенциалните емигранти заявяват, 
че не желаят повече да живеят у нас”, 
коментира Минчев. Според него това 

не се дължи само на повишаването на 
безработицата и замразяването на до-
ходите през последните години, а и на 
големия брой завърнали се емигранти. 
През април 2011 г. те са 450 000 души, 
съобщи ученият. 

Голяма част от тях обаче имали наме-
рение отново да заминат и просто из-
чакват подобряване на икономическата 
ситуация. „Това са хора, които вече имат 
други изисквания и очаквания и създа-
ват подобни нагласи сред близките си”, 
обясни Минчев.

Анкетирани са българи в страната, 
както и наши сънародници в Испания и 
Германия. При предишното изследване 
от април 2007 г. по-голямата част от же-
лаещите да емигрират са отивали в чуж-
бина с намерението да печелят повече 
и да живеят при по-добър стандарт. 

„През 2011 г. професионалната реали-
зация и семейните причини намаляват 
като мотив за емиграция, което озна-
чава, че вероятно хората са изгубили 
илюзиите си”, смята експертът.

Десетки хиляди кандидат-емигранти за САЩ, които са получили 
съобщение, че са спечелили зелена карта, бяха разочаровани 
- заради компютърна грешка резултатите се анулират и ще има 
нов жребий.

Държавният департамент на САЩ обяви, че заради грешката 
в системата ще анулират резултатите от годишната лотария за 

американски имиграционни визи - зелена карта, предаде Ар.
Близо 15 милиона души са участвали в лотарията, която всяка година дава 

възможност на 50 000 души да имигрират легално в САЩ. 
Десетки хиляди кандидати са били уведомени тази година, че са спечелили 

възможност да живеят законно в САЩ.
Заради грешка в компютърната програма при тегленето на жребия 90% от 

победителите се оказали хора, подали заявление за участие само през първите 
два дни на 30-дневния срок за регистрация.

Затова ще има ново теглене, чиито резултати ще бъдат обявени на 15 юли.

сн.: Красимир Юскеселиев „Дневник”
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Българин се оплакал в 
полицията на предгради-
ето Найлс (до летището 
„О’Хеър” в Чикаго), че бил 
прегледан от „фалшив” ле-
кар – също българин, кой-

то му направил акупунктура с „клечки за 
зъби”, дал му хапчета с изтекъл срок на 
годност и му поискал 200 долара за това.

Мъжът потърсил д-р Георги Флеминг, 
след като видял негова реклама във 
в. „България”. На 23 април той отишъл 
на преглед в кабинета на лекаря на 
Golf Road. Според полицията в Найлс 
сградата била затворена по това време 
и нямало други лекари или служители 
освен Флеминг, който бил облечен в 
бяла лекарска престилка. 

Пред BG VOICE обаче той твърди, че 
взима пациенти след 5 рМ, тъй като 
сега няма много клиенти и вечерите 
са по-удобни за тях. Д-р Флеминг каза, 
че се занимава с източна медицина от 
близо две десетилетия и е завършил по 
тази специалност в Midwest College. Тази 
година е положил 18 часа опреснителни 
курсове.

Според оплакването в полицията 
лекарят направил преглед и поставил 
„клечки за зъби” на гърдите на пациента. 

Той му дал и бутилка “Prosperous Farmer 
Dietary Supplements”, които обаче били с 
изтекъл срок на годност през февруари 
2002 г.

Д-р Флеминг казва, че използва малки 
супертънки дезинфекцирани игли за ед-
нократна употреба, а не клечки за зъби. 
”Откъде му е дошло на акъла, не мога да 

кажа”, чуди се лекарят. Пациентът не дал 
бутилката с хапчета обратно на доктора, 
за да може той да се увери, че е с изте-
къл срок на годност. Флеминг твърди, 
че предписва само билкови медика-
менти, които са безвредни, и веднага е 
предложил да замени лекарството. Тези 
хапчета не можело да създадат никакви 

проблеми дори и да са с изтекъл срок на 
годност, защото са на билкова основа, 
твърди той.

На 26 април пациентът се обадил на 
номера в клиниката, но оттам му казали, 
че не знаят за такъв лекар. Според 
Флеминг обаче е възможно новата 
секретарка да не го познава, тъй като 
той отново започвал практика там след 
5-годишно прекъсване. „Мениджърката 
на офиса обаче добре ме познава. Аз 
съм бил там много години преди това”, 
обяснява той.

На 30 април българинът се върнал 
лично в кабинета, но този път със сина 
си. Според тях, когато ги видял, докто-
рът побягнал и заключил вратата. Но 
Флеминг твърди, че те са го заплашвали 
и понеже нямало други хора в сградата, 
той заключил от страх да не изпотрошат 
кабинетите на другите лекари. „Те бяха 
двама души, заплашваха ме, мен ме 
достраша”, обяснява Георги Флеминг „ Аз 
мисля, че искат да направят някой лев. 
Не съм ги виждал никога през живота 
си тези хора и не съм им направил нищо 
лошо”, казва лекарят. В момента той 
изчаква резултата от разследването на 
полицията, преди да започне отново да 
приема пациенти.

В клиниката казват, че не са виждали д-р Георги Флеминг от години
сн.: Николай Кръстев

Български лекар в Чикаго разследван, че 
правел акупунктура с „клечки за зъби”
Сънародници се опитвали да „изкарат някой лев” според доктора



BG ТЕЛЕГрАФ
Бившата на Бойко си купи нова 
банка

Бившето гадже на 
Бойко Борисов Цве-
телина Бориславова 
вече има нова банка. 

Няколко месеца след като 
продаде дела си в СИБАНК на 
белгийската КВС за 141 млн. 
лева, бизнес дамата придоби 
49,99% в Българо-американ-
ската кредитна банка (БАКБ). 
Тя влезе чрез инвестиционно-
то дружество Clever Synergies 
Investment Fund (CSIF Jsc.), 
което подписа договор със собственика на БАКБ - Allied Irish Bank. 
Сделката ще стане факт, след като бъде одобрена от БНБ и от Комисията за 
защита на конкуренцията. Собственици на основаното през 2005 г. CSIF са Бо-
риславова и фондацията й Credo Bonum.  
Дружеството инвестира предимно в екоенергия, туризъм и земеделие. 

Откриха Стефчо убит и напъхан 
в чувал

Изчезналото в събота 
6-годишно момче от Ва-
рна беше открито убито 
и  натъпкано в чувал. 

На зловещата находка попаднал 
клошар, който се мотаел в дерето 
на канала на варненската улица 
„Струга”. Направил му впечатление 
огромен чувал, който преди това 
го нямало, и решил да провери 
какво има в него. Когато надник-
нал, изпаднал в ужас от гледката 
на мъртвото дете. 

Последно малкият Стефан Станиславов Стефанов си играел пред дома на 
баба си. 

родителите на момчето са на гурбет в Германия. Съседите на семейството пък 
си шушукаха, че майката всъщност се занимавала с най-древната професия, а 
бащата бил също в бизнеса, твърди в. “Монитор”. 

След откриването на трупа говорителят на полицията във Варна Калинка 
Пенчева заяви пред репортери, че 10 съдебните медици отказват да извършат 
аутопсия заради бойкота за неизплатения им труд. 

270 залагания само за ден в 
черно тото

Само за един ден - 9 
май, организаторите на 
черното тото направили 
270 залагания на спортни 

срещи, и то в един интернет клуб, 
съобщава в. „Труд”. Това се разбра 
във вторник, след като миналата 
седмица антимафиоти удариха 
близо 30 нелегални букмейкърски 
пункта в няколко града в страната. 
Някои медии съобщиха, че хората, 
дърпали конците на нелегалните 
залози, били бившият футболен национал Георги Бачев, вуйчо му Димитър 
Стойчев от Благоевград и Стоил Яков от Петрич. Няма да потвърдя и няма да от-
река, отговори вътрешният министър Цветан Цветанов на въпрос дали ексигра-
чът на „Левски” е замесен в черното тото. 

Бивш граничар съблече жена си 
пред цял град

Бесен от ревност съпруг измъкна жена си чисто гола от хотел и я прину-
ди да прекоси в този вид цял Ивайловград. 

Според в. „Монитор” случката се разиграла вчера сутринта пред очи-
те на десетки очевидци. Бившият граничар от ГКПП Капитан Андреево 

Христо Пърлакчиев изкарал насила съпругата си Иванка чисто гола от хотел 
„Ахрида”. След унижението я закарал в полицейския участък както майка я е 
родила. Двамата били разделени от известно време, а жената не пожелала да се 
върне при мъжа си, което  предизвикало гнева на бившия граничар. 

Скандалът обаче станал причина агресивният мъж да бъде задържан за 24 
часа в полицейското управление на Харманли и да му бъде издадена ограничи-
телна заповед да не се доближава до жената.
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намерение да го обере. Той ги кани, като 
по това време Лора е в спалнята си. Тя 
се прибира по-рано от обикновено от 
работа. Момичето е била сервитьорка в 
„Мариета дайнер”.

 Подробните свидетелски показа-
ния за кървавото престъпление дава 
непълнолетната американка Мелиса, 
която няма представа, че приятелят й е 
въоръжен и възнамерява да убива. Два-
мата обаче знаят, че Андрю е изтеглил 
30 000 долара за пътуване, а може би и 
за сватба в България. И тъй като Мелиса 
и Джошуа са прогонени от семействата 
си, а младата жена има и дете, но и се-
риозни проблеми с дрогата, решават да 
направят обира. Андрю става да сипе по 
нещо на гостите си и на път за кухнята, 
в гръб, нестабилният Джошуа стреля. 
Андрю пада покосен от един-единствен 
куршум. Лора чува изстрел, става и 
вижда тялото на годеника си на пода. 
В пристъп на истерия се хвърля върху 
убиеца и той я прострелва в гърлото.

Младата жена се свлича на земята. 
Наркоманите 
претърсват 
къщата, 
намират кре-
дитните карти 
на Андрю и 
бягат с един 
от неговите 
автомобили. 
След като се 
регистри-
рат в мотел, 
решават да 
се върнат за 
още ценни 
вещи от дома 
на мъртвия 
Андрю и все 

още борещата се за живота си Лора. Така 
три пъти, като последния път вземат го-
дежния пръстен с диамант от ръката на 
Лора и евтиния й мобилен телефон. Тя е 
жива и се дави в кръвта си. Доубиват я с 
куршум в главата.

“Щастливото птиче каца един път на 
рамото, нали? Ето, сега е кацнало”, пише 
Лора в едно от последните писма до ро-
дителите си. Преди по-малко от година 
младата жена среща Андрю по време 
на студентска бригада в Атланта. Тя 

7 години без правосъдие за 
убита българка в Атланта
Обвиненият за престъплението е в затвора на Cobb county

ЯсеН Дараков и  
кристиНа Цветкова, „24 часа”

Преди повече от 7 годи-
ни направих първия си 
репортаж за новините 
на бТВ. На 9 април 2004 
г. Българката Лора 
Николова попада на 

грешното място в грешното време.
По-късно разбрах, че семейството й 

научава страшната вест от моя глас в 
новините.

рано сутринта в България Никола 
Николов гледа в телевизионния екран, 
когато чува изречението: “25-годишната 
студентка Лора Николова е била убита 
в американския град Атланта.” Тиши-
на. Шок и последвала паника. После 
ярост. Ярост пред затворените врати на 
Министерството на външните работи, 
чиито служители не могат да погледнат 
в очите почернения баща и да му кажат, 
че факса с трагичната вест за смъртта 
на детето му 
стои забравен 
под купчина 
други бумаги.

Трагедията 
на семейство 
Николови 
започва 
четири дни 
по-рано, ко-
гато в тихото 
предградие 
на Атланта 
- Мариета, 
25-годишният 
наркоман 
Джошуа Дръ-
кър застрелва 
българката Лора Николова и приятеля й 
Дейвид Андрю робъртсън.

Детайлите около престъплението са 
шокиращи. Джошуа се познава с Андрю 
(така го наричали близките му) от го-
дини, но в последните месеци пробле-
мите му с дрогата стават по-сериозни. 
Непрестанно иска пари и се превръща 
в нежелан гост в къщата на робъртсън. 
Въпреки това във фаталната вечер 
Джошуа, придружаван от 20-годишната 
Мелиса, влиза в дома на Андрю с ясното 

Лора с приятеля си Андрю и техен близък на разходка в САЩ

Лора била сервитьорка в „Мариета дайнер”

работи като спасител на басейн и вече е 
наясно “с нещата”, тъй като е в Щатите за 
втора поредна година. Лятото е толкова 
прекрасно и обнадеждаващо, любовта 
между двамата пламва и тя решава да 
остане, макар и нелегално, в Амери-
ка. След края на трудовия си договор 
Лора се мести и заживява заедно с 
Андрю. Всичко тръгва, понякога трудно, 
понякога по-добре, но с неизменната 
цел българката да легализира престоя 
си, като се омъжи за петнайсет години 
по-възрастния от нея мъж. Това обаче 
се оказва по-сложно, тъй като той е 
канадски гражданин и документалната 
процедура по смяната на гражданството 
му отнема време, което не стига.

В Северна Америка живее и работи и 
по-големият брат на Лора Георги. Той е 
човекът, който отива в Атланта, разпоз-
нава сестра си и се заема с тежката до-
кументална процедура. Помага му почти 
непозната за него американка. Стефани 
чува историята на Лора и се смилява над 
семейството, потънало в тъга и безпо-
мощност пред тежката бюрократична 
машина на властите. Транспортирането 

на тялото до България струва 10 000 
долара и Николови решават дъщеря им 
да бъде кремирана. За парична помощ 
от държавата не става и дума. По време 
на няколкоседмичната одисея от тежки 
административни стъпки, които трябва 
да извървят, семейството няколко пъти 
се принуждава да потърси информация 
от Министерството на външните работи 
в София или от посолството ни във 
Вашингтон, като се сблъсква с некомпе-
тентност и дори затваряне на телефона 
от страна на мисията ни в Америка.

разбират, че някой отговаря, но после 
тихо затваря слушалката, по намалява-
щия депозит в телефонната им карта.

Сега, седем години по-късно, е даден 
старт на дългоочаквания процес. Датата 
на първото заседание е 6 юни 2011 
г. Дългото забавяне е непонятно за 
Николови, които получават информация 
за хода на следствието единствено от 
американска служба за контакти с близ-
ки на жертви. Шокиращо е числото, но 
съдът в Атланта разглежда по 300 дела 
за убийства месечно. Единственото, ко-
ето дава надежда, е, че доказателствата 

срещу убиеца са толкова силни, че през 
тези седем години той не е излизал от 
затвора. Освен това е рецидивист, зала-
вян е от полицията за грабежи, сбивания 
и притежание на наркотици, но заради 
влиянието на баща си, който е пастор в 
южняшкия град, Джошуа се е измъквал 
само с пробация.

“Бащата е известен в Атланта. Замож-
ни са и смениха куп адвокати, а кой 
освен следователите ще защити честта 
и името на дъщеря ни”, пита разтрево-
женото семейство. Джошуа признава 
пред баща си, който е свещеник, че е 
извършил убийството. родителят трудно 
взима решението дали да се обади на 
полицията, но въпреки протестите на 
жена си го прави. На едно от предвари-
телните заседания на съда адвокатите 
на Джошуа искат този разговор да не 
бъде представян пред съдебни заседа-
тели, защото според тях синът  направил 
признание не пред баща си, а пред 
свещеник, и думите му са защитени от 
гарантираната тайна на изповедта.

Страхът от това, че ищците се изпра-
вят пред много по-силен противник, 

въпреки очевидните доказателства 
кара Николови да депозират молба 
до комисията по правата на човека, 
вероизповеданията, жалбите и пети-
циите в Народното събрание, в която 
молят българските власти поне на този 
етап да окажат някакво съдействие на 
семейството им, подобно на случая 
на Симеон Попов - студент, брутално 
застрелян в щата Ню Йорк през 2002 г., 
докато разнасял пици. Тогава човек от 
българското посолство е придружавал 
семейството на момчето, помогнал му е 
в настаняването, превода и транспорта 
по време на процеса. До този момент 
семейство Николови не са потърсени 
от българските власти тук или отвъд 
океана, където все още живее синът им 
Георги. Почти обезверени са, че могат да 
разчитат на помощ, но вярват в справед-
ливостта и въпреки че в щата Джорджия 
има смъртно наказание, искат дожи-
вотен затвор за убиеца без право на 
помилване.

Екип на BG VOICE ще бъде в съдебната 
зала и ще следи делото до обявяването 
на присъдата.

Майката и бащата на момичето вече 7 години чакат справедлив процес
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•  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

Разпасани 
колани

Португалската песен 
„Борбата е радост“, коя-
то стигна до полуфинал 
в конкурса на „Еврови-
зия“, откровено зове на 
бунт срещу фискалния 

диктат на Международния валутен фонд 
и Брюксел със строфи като „Затягането 
на коланите е безсмислено!“. Поне един 
сериозен коментатор в САЩ направи 
тази връзка миналата седмица, като не 
пропусна да отбележи също, че да се 
пеят протестни песни все пак е далеч 
по-добре, отколкото да се разбиват гла-
ви и витрини като в Гърция. разбира се, 
каквото и да се каже в тукашните медии 
за изправените пред банкрут страни 
- членки на Евросъюза, то неизбежно 
бива пречупено през призмата на 
собствените фискални неволи на амери-
канците. Дискусията в последно време 
се доминираше от факта, че на 16 май 
външният дълг на САЩ се очакваше да 
достигне (и достигна!) определения със 
закон лимит от 14.3 трилиона долара. 
Очевидната нужда от вдигане на този 
таван (за 72-ри път) даде нов импулс на 
гражданската война между републикан-
ци и демократи, която се води по всички 
бюджетни фронтове от година насам.

Тъкмо се бях приготвил да слушам 
още една седмица безплодни разпра-
вии за държавните приходи и разходи 
в медиите, когато в събота от Ню Йорк 
дойде неочаквана таблоидна новина с 
огромно значение. Оказа се, че точно 
шефът на МВФ не умее да държи колана 
си закопчан, камо ли затегнат (по-точно, 
ако се вярва на преразказаните пока-
зания на пострадалата камериерка, той 
дори не се запасва с пешкир след баня).

Защо един от най-влиятелните мъже 
на планетата ще се нахвърли безоглед-
но върху персонала в изискан хотел е 
наистина загадка. Съдията обаче отказа 
да пусне Доминик Строс-Кан под га-
ранция, което не е добър знак. Петното 
върху репутацията на доскоро могъщия 
шеф на МВФ вече изглежда незаличимо, 
дори и той да отърве затвора по някак-
во чудо. Покрай това излязоха на показ 
две коренно различни тълкувания на 
презумпцията за невинност. В САЩ 
заподозрените редовно се развеждат 
закопчани с белезници пред обективите 
на камерите. Потенциалните съдебни 
заседатели после биват питани дали са 
гледали новините. Ако са, ги отстраня-
ват от процеса, защото се смятат за пре-
дубедени. Във Франция публикуването 
на подобни снимки бе криминализира-
но през 2000 г., затова отношението към 

Строс-Кан от страна на американските 
медии се възприе като унизително.

Той бе заловен не в Париж, а в Ню 
Йорк, и ще бъде съден в съвсем раз-
лична атмосфера от тази в родината 
му. В САЩ либидото на политиците 
по принцип не се смята за нормално 
продължение на инстинкта за власт или 
за доказателство, че държавниците ги 
„бива“. Обществените нагласи са по-без-
компромисни, дори пуритански – или 
лицемерни, защото двете държави не се 
различават особено по броя на изневе-
рите на глава от населението. Знаете как 
тези настроения позволиха на аферата 
„Люински“ да помрачи последните две 
години от иначе твърде успешното пре-
зидентско управление на Бил Клинтън. 
Тогава французите (и европейците като 
цяло) не разбраха за какво се вдига този 
шум. Подбудите за атака срещу Клинтън 
бяха политически, юридическият казус 
– лъжа под клетва, но всичко това стана 
възможно, защото американците не са 
французи.

Заради тези обществени нагласи по-
тенциален секс проблем виси над глава-
та на Нют Гингрич, който миналата сед-
мица хвърли шапката си на ринга като 
републикански кандидат-президент. Той 
бе лидер на републиканците в Камара-
та на представителите по времето на 
Клинтън и водеше люти битки с него. Е, 
Гингрич е бил женен три пъти – като е 
изневерявал на всяка от предишните си 
съпруги със следващата. Този неудобен 
факт ще изскочи на повърхността при 
първа възможност.

Докато пишех този текст, изтече ин-
формация, че Арнолд Шварценегер има 
извънбрачно дете. Бившият губернатор 
на Калифорния се раздели със съпру-
гата си Мария Шрайвър също миналата 
седмица, след като й признал тази 
пазена 10 години тайна. Очерталият се 
развод ще извади Шварценегер от ло-
ното на клана Кенеди и неминуемо ще 
накърни шансовете му да стане сенатор.

Колкото до Homens da luta (Мъже на 
борбата), която изпълнява гореспоме-
натата песен, всъщност става въпрос 
за сатирична група, която прави добро 
забавление от символите и лозунгите 
на революцията в Португалия през 1974 
г. Може би догодина тя ще се опита да 
спечели „Евровизия“ с парче, осмиващо 
политиците с разпасани колани.

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



Шефът на МВФ 
изолиран в 
затвора на 
Райкърс айлънд

Само един час извън килията. 
Никакъв контакт с другите 
арестувани. Три посещения 
на седмица. Това са само част 

от ограниченията в митичния затвор на 
райкърс айлънд в Ню Йорк, който е бил 
„дом” за много звезди като рапъра Лил 
Уейн и е показан в десетки филми. 

Сега там е шефът на Международния 
валутен фонд Доминик Строс-Кан, кой-
то е арестуван по обвинения за сексуал-
но посегателство, опит за изнасилване 
и незаконно задържане. Заплашен е от 
25 години затвор.

Съдия в Ню Йорк отказа да го пусне 
под гаранция. 

“Със сигурност ще докажем, че обви-
ненията са несъстоятелни, клиентът ми 
ще си предаде паспорта и ще живее в 
апартамента на дъщеря си Камий в Ню 
Йорк”, заяви адвокатът на Строс-Кан 
Бенджамин Брафман. Той се прочу през 
миналия век с брилянтната си защита 
на Краля на попа Майкъл Джексън в 
процес за педофилия.

Прокурорът Джон Макконъл оба-
че злъчно възрази, обяснявайки, че 
французинът има всички основания да 
напусне САЩ и да избяга от правосъ-
дието, защото Вашингтон няма спора-
зумение с Франция за екстрадиране 
на подсъдими. “Ще стане също както 
с роман Полански”, заяви Макконъл. 
Кинорежисьорът призна през 1977 г., че 
е правил секс с малолетна в Лос Андже-
лис. Но след това отлетя за Франция и 
бе арестуван чак през 2009 г. в Швей-
цария. Местните власти обаче също 
решиха да не го екстрадират в САЩ.

Според обвинението Строс-Кан 
опипал насила вагината на 32-годиш-
ната камериерка от Гвинея и поне два 
пъти докоснал пениса си до устата й. А 
алибито му, че бил обядвал с дъщеря си 
по същото време, било несъстоятелно. 
Видеокамера го заснела да напуска 
стаята си 17 минути преди да седне да 
обядва.

Полицейски източници съобщиха 
пред FOX и NBC, че в стаята на Строс-
Кан в луксозния хотел “Софител” в 
Манхатън са открити кръв и сперма. 
резултатите от ДНК тестовете ще са 
готови чак в петък, за когато съдийката 
Мелиса Джаксън насрочи следващото 
заседание по делото.

Доминик Строс-Кан бе фаворит за 
предстоящите догодина президентски 
избори във Франция.
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първия си мандат, Елена Поптодорова 
направи подобна обиколка с тогаваш-
ния американски посланик у нас Джон 
Байърли. „Сега България не е това, 
което беше тогава. Сега сме член на ЕС, 
което предлага много нови и различни 
възможности за инвестиции и правене 
на бизнес в България”, обяснява за BG 
VOICE Поптодорова. Според амери-
канския й колега няма по-подходящо 
време за тази обиколка. „Сега и двете 
страни излизат от дълбока рецесия и 
е идеалното време за американските 
компании да погледнат на България 
като потенциален пазар за инвестиции, 
както и за експорт”, отбелязва Джеймс 
Уорлик.

А имате ли 
интернет?

Задачата им обаче няма да е никак 
лесна. Големите американски играчи 
имат представителства у нас, но малки-
те и средните компании знаят съвсем 
малко за България. Това става ясно и от 
въпросите на бизнесмените по време 
на срещата в Чикаго. Най-фрапира-
щият е дали страната ни разполага с 
безжичен интернет и как въобще стоят 
нещата с новите технологии. Джеймс 
Креймър от „Макдоналдс” ги успокои, че 
wi-fi има навсякъде и технологично сме 
близо до средните нива за Европейския 

съюз. Веригата за бързо хранене има 
34 франчайз ресторанта у нас. Креймър 
похвали страната ни и българите, които 
работят в „Макдоналдс”. Той подкани 
американските компании да инвести-
рат в България.

Шефовете на компании искат да знаят 
още колко време отнема да се отвори 
фирма у нас, дали законът гарантира 
техните инвестиции и какви са огра-
ниченията за чужда собственост. „Ето 
защо искаме да говорим директно към 
хората, които имат желание да правят 
бизнес в България”, обяснява целта на 
пътуването посланик Поптодорова.

„Нищо не знаят за нас. И 

като не знаят 
нищо, няма 

причина да знаят 
повече

 Казва го Атанас Гаров, вицепре-
зидент на Американската търговска 
камара в България. Колкото и абсурдно 
да звучи, има голяма доза истина в 
думите му. България изостава много от 
останалите източноевропейски страни 
в рекламата си по света. Според Атанас 
Гаров липсва фокусирана държавна 
политика за привличане на нови ин-
вестиции. „Правителството сега е много 
далеч от това – не са концентрирани 
в 2-3 сектора. Говори се много общо”, 
твърди той.

„Ако се фокусираш на дадени секто-

Елена Поптодорова и 
Джеймс Уорлик обясняват 
пред BG VOICE как ще 
търсят нови американски 
инвестиции за България

Хората в България трудно 
правят разлика между 
нас и „Джонсън и Джон-
сън”, разказва роман 
Василев от „Джонсънс 
контрол”, компания, 

която специализира в електроника и 
обзавеждане за автомобили. Бизнесме-
нът говори пред настоящи и вероятни 
бъдещи инвеститори в Чикаго по време 
на среща от road show, което посла-
ниците Елена Поптодорова и Джеймс 
Уорлик започнаха тази седмица. „Джон-
сънс контрол” има център за дизайн и 
проучване в България. 

Шегата на Василев показва дълбо-
кото неразбиране между американ-
ските и българските хора, компании 
и държавни администрации, които 
сега са пречка за повече инвестиции и 
стокообмен между двете страни. С цел 
да представят страната ни и евенту-
ално да привлекат нови американски 
инвестиции у нас двамата посланици 
обикалят Чикаго, Хюстън, Финикс и Сан 
Франциско. Преди около 6 години, при 

ЯсеН Дараков
yasen@bg-voice.com

Бизнес посланици

Собствениците на „Америфрейт системс” Павел и Румен Вълневи бяха единствените представители на 
българския бизнес тук, поканени на срещата с американските инвеститори

Отправили поглед в светлото инвестиционно бъдеще:  Борислав Стефанов (Агенция за инвестиции), Елена Поптодорава, Джеймс 
Уорлик, Атанас Гаров (Американска търговска камара)
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ри, всички, които са извън тях, започват 
да се оплакват”, обяснява трудността 
за  правителството Борислав Стефанов, 
изпълнителен директор на държавната 
агенция за инвестиции.  Въпреки това 
агенцията е провела мащабно проуч-
ване и сега усилията са насочени за 
примамване на инвестиции в няколко 
сектора, сред които машиностроене, IT 
аутсорсинг, високи технологии и хими-
ческа промишленост.

Този фокус може да се види и в про-
грамата със срещите на посланиците. 
След предишната обиколка през 2006 
г. от гиганта „Хюлет Пакард” решават да 
направят своя регионален център в Бъл-
гария. Това е и една от идеите на Елена 
Поптодорова, която тя иска да продаде 
на американските инвеститори. „Макар 
и малък пазар, страната ни дава достъп 
до Европейския съюз и аз виждам това 
като предимство за създаването на 
регионални централи и дистрибуционни 
центрове у нас”, казва нашата дипломат-
ка. Според нея този модел ще е по-при-
влекателен за американските компании.

Според нея обикновено се целим 
към големи корпорации по Източното и 
Западното крайбрежие на САЩ. Тя смята, 
че по-интересни са бизнесите в централ-
ните щати. „Те имат по-голяма нужда да 
се разрастват в чужбина. А и малките и 
средните американски компании повече 
отговарят на размера на българските 
фирми”, обяснява Поптодорова.

Джейм Уорлик дава за пример ком-
панията от Ню Джърси „Енерсис”, която 
след глобално проучване се спира на 
Търговище за своя завод за акумулато-
ри. „Аз дори не бях чувал за това, но сега 
там работят 600 човека и имат растеж от 
20% на година.”

В понеделник в Чикаго Уорлик и Поп-
тодорова се срещнаха с представители 
на „Сейвидж Брадърс” – компания, която 
произвежда оборудване за сладкарски 

цехове и заводи. „На тях не им беше ми-
навало през ума, че България е потенци-
ален пазар за тях”, обяснява Уорлик.

А шистов газ  
имате ли?

Във вторник посланиците бяха в 
Хюстън, където имаха срещи с предста-
вители на големи енергийни компании, 
сред които „Шеврон”, „Ексон” и „Транс 
Атлантик”. Петролните фирми са заинте-
ресовани от проучванията за шистов 
газ у нас както във вътрешността, така и 
по морското ни крайбрежие. Някои от 
компаниите дори са закупили докумен-
тите да участват в предстоящия търг за 
проучване.

„Тези компании вярват, че под земята 
на България има ресурси. Шистовият 
газ в САЩ промени бизнеса. Ние откри-
хме големи количества. Американските 
компании вярват, че такива ресурси 
има и в България, румъния, Полша. Но 
първата стъпка е проучване. Сигурен 
съм, че и правителството на България 
би искало да знае дали имате такива 
находища”, казва Джеймс Уорлик.

Двамата посланици признават, че 
не очакват да приключат обиколката с 
договори в ръка. „Целта на тези срещи 
е да стимулираме интереса на амери-
канските компании и да им кажем неща 
за България, които те не знаят. Все пак 
Америка не е член на ЕС и заради раз-
стоянието много неща остават скрити 
за тях”, казва Елена Поптодорова. 

„Това е процес. Ние не очакваме, че 
в края на тази обиколка изведнъж ще 
тръгне поток от нови инвестиции. Но 
ако те научат повече за страната и ако 
започнат да мислят за България като 
за инвестиционна дестинация, това ще 
бъде една много успешна обиколка за 
нас”, отбелязва Джеймс Уорлик.

Ниски заплати и данъци, добре образо-
вани работници
Ниските данъци, добре образованите работници в България и 
сравнително ниските заплати са основните предимства, които 
посланиците Уорлик и Поптодорова ще промотират на амери-
канските компании. „България предлага достъп и до пазарите на 
ЕС. Това са много плюсове в полза на България и американските 
инвеститори са заинтересовани”, обяснява Джеймс Уорлик.
Представители на американски компании, които работят у нас, 
също подчертаха предимствата на страната ни. „Заплащането 
на труда е като в Египет и около 30% по-скъпо от това в Индия”, 
казва Роман Василев от „Джонсънс контрол”. В момента за тях ра-
ботят 500 български инженери. Преди 10 години, когато стъпили 
у нас, бройката била едва 50. „Българските инженери, макар и по-
скъпи, са по-добре обучени, задават повече въпроси от индий-
ските си колеги и така един проект в дългосрочен план всъщност 
излиза по-евтино”, обяснява Василев.
България има най-ниския данък печалба – фиксиран на 10%, в 
цяла Европа. Това е допълнителен стимул за инвестиции.
По програми на Европейския съюз за инфраструктурни проекти 
са отпуснати 11 милиарда долара, което според Елена Попто-
дорова може да предизвика голям интерес сред американски 
компании, които искат да правят бизнес у нас.

ПРЕДИМСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ

Поптодорова: Визите няма да паднат 
поне още 2 години
„Американските визи за българи няма да паднат поне още 2 
години”, каза пред българската общност в Чикаго посланик 
Елена Поптодорова. Визови въпроси бяха най-задаваните по 
време на срещата в църквата „Св. София”. Посланикът обясни, 
че сме изпуснали златен шанс през 2008 г. да влезем в гру-
па източноевропейски страни, чиито визи бяха премахнати 
тогава. „Сега обаче няма политически момент във Вашингтон, 
когато започва предизборната кампания за 2012.” Тя вижда 
евентуално решение на проблема след това. „Но за мен няма 
съмнение, че решението ще бъде политическо.”
Сегашното изискване на закона е отказите на визи за съответ-
ната страна да бъдат под определено ниво. За България обаче 
този процент е твърде висок – 16%, каза посланик Джеймс 
Уорлик. Но у нас, ако кандидатът за виза е одобрен, се издава 
10-годишна виза и затова трябва да се прави разлика според 
американския дипломат. Той обяснил това на колегите си в 
Конгреса, но засега няма промяна в закона за визовата про-
грама.

Джеймс Креймър от „МакДоналдс” успокоява американските си колеги, че в България има безжичен 
интернет
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Цветанов: Поведението на 
някои политици към посланика 
на САЩ е недопустимо

Поведението на някои 
наши политици по 
отношение на амери-
канския посланик у 
нас Джеймс Уорлик е 
недопустимо. Това за-

яви вицепремиерът и министър на въ-
трешните работи Цветан Цветанов пред 
БНТ в отговор на въпрос за атаките към 
Уорлик от страна на лидера на „Атака” 
Волен Сидеров и бившия вътрешен 
министър румен Петков. 

В понеделник Петков нарече аме-
риканския посланик „боклук”, „лъжец” 
и „наркоман”. Уорлик е на обиколка в 
САЩ заедно с Елена Поптодорова (виж 
стр. 12-13).

„Аз мисля, че специално за едно от 
тези лица е хубаво преди участие да 
се използва дрегер - да видим все пак 
какво е състоянието и дали действител-
но емоционалното състояние няма да 
бъде превъзбудено в едно предаване”, 
каза Цветанов. „За мен това, което се 
случва, е абсолютно недопустимо за 
една държава, която всъщност уважава 
дипломацията на всяка една държава, 
която има свои представители в Бълга-
рия, защото това влияе изключително 
зле на имиджа на страната ни”, допълни 
вътрешният министър.

„Това влияе изключително зле на 
имиджа на страната ни. Когато някой 
има някакви проблеми, аз мисля, че 
е по-добре да се концентрира във 
вътрешен план, но не и да излиза извън 
пределите на това, което се нарича 
дипломация, и това, което се нарича 
стратегическо партньорство. Защото 
Америка, ЕС, ЕК, НАТО са стратегически 
партньори на България”, каза Цветанов 
и обясни, че на въпроса за атаките сре-
щу Уорлик „трябва да се попита лидерът 
на БСП или президентът на страната, 
защото всъщност румен Петков е част 
от тази политическа формация, от това 

политическо семейство”.
„Що се отнася до изказванията на г-н 

Волен Сидеров, аз смятам, че той вече е 
влязъл в предизборна кампания и може 
би от тази гледна точка прави дейст-
вия, чрез които иска по някакъв начин 
да има повече и по-голяма подкрепа 
на хора, които могат да се съгласят с 
нещо подобно”, допълни вътрешният 
министър.

По повод работата на полицията Цве-
танов обясни, че „ако и МВр не работи, 
мафията ще си има държава”. 

„Въпреки съпротивата на определени 
лица от съдебната система аз ще про-
дължавам така да работя, че Европол и 

всички партньори от Европейския съюз 
да знаят, че България е надеждна систе-
ма”, допълни вътрешният министър. 

Той даде пример с арестуван преди 
време, на когото съдът в Благоевград 
наложил постоянна мярка за неоткло-
нение, а след това апелативните ма-
гистрати в София го освободили. „Нека 
поне когато идва европейска заповед, 
съдебната власт да не пречи”, призова 
Цветанов. 

„Аз мисля, че вчера шефът на Ев-
ропол даде много ясно оценката си 
за доклада и това, което всъщност е 
написано вътре и как е написано. Той 
не е с оценъчен характер. Тук се говори 
за проблемите, които има, каква е 
трансформацията на организираната 
престъпност и какви са тенденциите за 
бъдещ период от време, за да могат да 
се начертаят правилните мерки, които 
да бъдат синхронизирани със страните 
от ЕС под координацията на Европол, за 
да може да бъдем по-ефективни срещу 
организираната престъпност”, обясни 
Цветанов.

На въпрос дали тримата първи в 

съдебната власт са на негова страна 
Цветан Цветанов заяви, че за 2010 г. 
българската прокуратура е внесла в 
пъти повече обвинителни актове и 
много по-малко са върнатите актове 
за доразследване. „Така че в посока на 
реформите има ефективност на право-
охранителната система с държавното 
обвинение”, поясни Цветанов.

„Нашият естествен партньор е съдеб-
ната система”, каза той, но отбеляза, че 

условните присъди с изпитателен срок 
създават нагласата, че в България всеки 
може да си купи всичко. 

Вътрешният министър отново се съ-
гласи с твърдението на американския 
посланик, че у нас има правосъдие за 
бедни и за богати. Цветанов съобщи, че 
днес ще оповести резултатите от извър-
шената проверка на записа от ареста 
на Тенчо Попов и съответно, ако има 
нарушения, ще има и наказания. 

„България стои много добре, в ка-
вички, в производството на фалшиви 
евра и фалшиви кредитни карти. И това, 
което беше вчера казано, и поводът за 
посещението на Уейнрайт е добрата ус-
пешна реализация по фалшификатите”, 
каза министърът.

И съдебната система е тази, която 
също трябва да допринесе за това, 
което се нарича борба срещу органи-
зираната престъпност. Защото винаги 
една изпълнителна власт и всяка една 
правоохранителна система по цяла 
Европа, винаги като съюзник разглежда 
съдебната система, която трябва да има 
много обективен поглед за тежестта 
на дадено престъпление. И да може, 
разбира се, да се даде това, което всъщ-
ност лицето заслужава, коментира още 
Цветанов.

Министър Цветанов отказа да 
потвърди или да отрече участието на 
бившия футболист и мениджър Георги 
Бачев в т.нар. черно тото.

По повод изборите и обсъжданите 
кандидатури за президент от ГЕрБ 
вицепремиерът за пореден път каза, че 
е съвсем нормално във всяка полити-
ческа формация да се спряга името на 
лидера на формацията. Нещата, които 
обсъждат в по-тесен политически кръг 
обаче, Цветанов отказа да коменти-
ра. Окончателното решение кой ще е 
кандидатът на управляващите ще бъде 
взето юли - август месец. (в. „24 часа”)
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Както обсъдихме в 
предишните броеве, 
образователните заеми 
са най-сериозните 
задължения, тъй като 
не можем да се отървем 

от тях, дори и да обявим банкрут. Ако 
имате няколко различни държавни и 
частни студентски заеми и ви е из-
ключително трудно да ги изплащате, 
няма начин да ги обедините в една 
сума с единен лихвен процент (loan 
consolidation), както може да направите 
с други видове дълг. 

Държавни 
студентски заеми 

(Federal Student 
Loans)

Може да консолидирате федерал-
ните си студентски задължения и да 
се включите в програмата за директен 
заем (Direct Loan Program). Тя предлага 
най-различни възможности за изплаща-
не на държавните ви дългове. Най-до-
бра е опцията, която ви разрешава да 

Малко познати факти за 
държавните и частните 
студентски заеми

НевеНа ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

правите вноски въз основа на раз-
полагаемите си доходи (Income-
Based Repayment Program). Така 
няма да изплащате сумата, която 
реално дължите, а всеки месец ще 
правите вноски, които можете да 
си позволите.

Обикновено продължителнос-
тта на подобен заем е 25 години. 
След този срок остатъкът от дъл-
жимата сума по заема ще ви бъде 
опростен (discharged). Не бива да 
забравяте обаче, че той ще бъде 
прибавен към дохода ви, т.е. ще 
трябва да платите данък (ordinary 
income taxe) върху опростената 
сума. 

Ако работите за организация с 
идеална цел (т.нар. 501 c(3)), може 
да изплащате студентския си заем 
в продължение на 10 години, а 
остатъкът от сумата ще ви бъде 
опростен. След това няма да 
дължите нито цент данък „Доход” върху 
частта от дълга, която първоначално 
е трябвало да изплатите, но не сте го 
направили, защото работите за органи-
зация, облагодетелстваща публичния 
сектор.

Частни студентски 
заеми (Private 
Student Loans)

Най-добрият съвет е да избягвате 
частните студентски задължения на 
всяка цена. Те идват с изключително ви-
соки и променливи лихвени проценти 
(variable interest rates) и 20-годишен по-
гасителен период. Много хора не могат 

да си позволят да изплатят голям заем в 
такъв кратък срок и подписват договор 
с банката за 30-годишен частен заем. 
Лоша идея! Това би намалило месечната 
ви вноска с 10%, но накрая ще ви струва 
две трети повече в лихви. 

Нека да добавя и един съвет за 
възрастните, които се подписват като 
заемополучатели (co-signers) заедно 
с детето си. Моя позната взе $90 000 
частни студентски заеми за сина си. 
За огромно нещастие той получи рак 
и почина на 24 години. Осем години 
по-късно бедната майка продължава 
да изплаща $800/месец за частните сту-
дентски заеми на детето си. Ако те бяха 
взели федерален заем, дългът щеше да 
„умре” заедно със студента. 

Ето защо, ако решите да вземете 

частни студентски заеми, нeпременно 
купете срочна застраховка „Живот” 
(Term Life Insurance). Условията й трябва 
да са следните:
  Собственик (Owner): Вие
  Застрахован (Insured): Студентът
  Облагодетелстван (Beneficiary): Вие
  Сума (Amount): Сумата на студент-

ския заем плюс лихви
  Срок (Term): Срокът за изплащане 

на студентския заем
Подобна застраховка за млад човек 

(18-25 г.) би струвала не повече от $5/
месец - малка цена за спокойствието, 
което ще получите в замяна.

разбира се, най-добрият начин да ня-
мате проблеми със студентски дългове 
е да не се налага да ги вземате. Това ще 
обсъдим в следващия брой.
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Десет български худож-
ници представят по 
свой начин българската 
култура и славянската 
писменост в изложбата 
„Artphabet” в офиса на 

ковчежника на Cook County Мария 
Папас. 

„Изложбата е невероятна. Погледнете 
творчеството, цвета, модата“, сподели 
Папас на откриването миналия поне-
делник.

„Изложбата е много красива. Бълга-

рите се гордеят от своята култура, което 
е прекрасно“, сподели Пат Михалски,  
който отговаря за етническите общно-
сти в Cook County.

Иван Узунов показа своето худо-
жествено виждане на пещери, които са 
открити в България, Кина Баговска пък 
музиката и т.н. Останалите художници 
участници са Цветан Анчев, Симеон 
Гигов, Огнян Тодоров, Стив Иванов, 
Иван Михов, Златомира Попова и Иван 
Стойчев. 

Деница Маневска е една от участва-

щите художници, която е постигнала 
своята американска мечта. Има своя 
галерия в Чикаго и заедно със своя син 
правят не само самостоятелни, но и 
международни изложби. „Успях с много 
усилия и труд да създам една мечта. 
Мечтата умира последна“, възторжено 
каза Маневска.

Изложбата „Artphabet” е организира-
на от Българо-американския център за 
културно наследство по случай 24 май. 
Кина Баговска, художник и организатор 
на събитието, покани танцов ансамбъл 

„Хоро“ и известната пианистка Ани 
Гогова да се присъединят към празника.

Светлана Стойчева, консул в Ню 
Йорк, също беше възхитена. „Страхотно 
красива е изложбата. Много красив 
начин да се отбележи 24 май, празни-
кът на културните дейци и художници. 
Пожелавам им успех и да продължават 
напред“, каза Стойчева. 

Изложбата може да бъде видяна 
до 30 май в стая 112 на Cook County 
Treasurer на адрес 118 N. Clark St, Чика-
го.

Наши художници представят 
азбуката ни в Чикаго

Николета кравчеНко
nikoleta@bg-voice.com
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Събота, 23:30 (BG)

„Мулен Руж“

Неделя, 18:00 (BG)

“Завръщането на Ба-
тман: Приключенията на 
Адам и Бърт” 

Неделя, 20:40 (BG)
Церемония по връчване 
на годишните награди 
за театрално изкуство 
„Аскеер 2011“

Неделя, 18:00 (BG)

Тотнъм – Бирмингам

„Гласът на България” ще се 
изправи срещу “X-Factor”…
бТВ и „Нова телевизия” в музикална битка

Уникално за 
българската 
аудитория тв 
шоу, поставило 

началото на нова ера в 
музикалните формати по 
света, ще завладее и нашата 
страна тази година. „The 
Voice Of...”, пожънало огро-
мен успех в Европа и САЩ, 
идва у нас с името „Гласът 
на България” и ще търси 
най-талантливия певец в 
ефира на bTV. До участие ще 
бъдат допуснати само добри 
изпълнители, като гласът 
на кандидатите е единстве-
ният критерий, по който 
те ще бъдат селектирани 
първоначално. За първи 
път в историята на музикал-

АНГЕЛ ДОНЧЕВ
angel@bg-voice.com

ните тв формати у нас това 
ще стане чрез кастинг „на 
сляпо”, като външният вид и 
поведението на кандидатите 
ще останат скрити за журито 
в първия етап от прослуш-
ванията. Първият сезон на 
музикалното риалити тръгва 
през есента.

По същото време в ефира 
на „Нова тв” 
ще започне 
и „X-Фактор” 
– друг формат 
по подобие 
на „Мюзик 
айдъл”, но 
без огра-
ничения за 
възраст. В 
това шоу 
могат 
да 
участ-
ват и групи, 
а членовете на журито са и 
ментори на участниците.

В „Гласът на България” 
само качествени изпълне-
ния ще бъдат допуснати 
до телевизионния кастинг 
на шоуто. Кандидатите с 
фалшиви, комични, нелепи 
или търсещи краткосрочна 

слава изпълнения няма да 
бъдат излъчени в ефира, 
обещават от bTV. Участници-
те сами ще избират песни-
те и жанра, в който да се 
изявят, а менторите - четири 
големи имена в българ-
ската музика - ще участват 
в състезанието наравно с 
участниците. Продуцент на 
новото шоу е компанията 

на Слави Трифонов 
„Седем осми”.

„The Voice Of...” 
е най-новият 

формат на Talpa 
Media, основа-
на от светов-
ноизвестния 

продуцент Джон 
де Мол. Първото изда-

ние на шоуто в Холандия 
през 2010-2011 г. постига 
огромен успех, като увели-
чава почти тройно пазарния 
дял на телевизия RTL4 до 
46,6%. Форматът предизвик-
ва фурор и в САЩ, където 
върви в момента, като NBC 
изпреварва всички свои 
конкуренти през април. Тази 
година шоуто ще се излъчи 
в още 6 държави, а догодина 
в още 8.

Новото лице на Йордан 
Лютов в новия епизод 
на „Столичани в повече”

В следващия епизод на хитовия български се-
риал „Столичани в повече“ кандидат-кметът 
Йордан Лютов ще покаже дълго прикрива-
ни свои качества, от които най-изненадана 
ще бъде... съпругата му Славка. Докъде 

могат да стигнат двамата конкуренти за кметския пост 
- Чеканов и Лютов - по пътя към властта ще се разкрие 
в сряда от 21.00 часа по bTV. Епизода може да гледате в 
удобно за вас време от TRIO Television.

Докато главите на двете семейства мислят само 
за политика, в главите на младите съществува само 
любовта. Андрей все още не може да си стегне багажа 
за Австралия, а отчаяната от пренебрежението на мъжа 
си Йовка поглежда с други очи на съседския син Радко. 
Макар и съпруга на кмета Чеканов, Гълъбина също не 
мисли много за политика - срещите й с кръчмаря Пацо 
определено й носят силни емоции. Как ще се развият 
отношенията между двамата стари познайници ще 
стане ясно в новия епизод по bTV.

Всяка делнич-
на вечер 
по една 
известна 

българска личност 
ще приема в дома 
си четири други 
звезди. Домакинът 
ще има задачата да 
направи за гостите 
си парти, на което 
съпричастни ще 
станат и зрителите 
на „Нова тв”. Това ще 
се случи в най-забав-
ното, вкусно и чаровно шоу - „Черешката на тортата”, 
чийто първи епизод е на 6 юни.

Според формата всеки понеделник ще се появяват 
пет нови лица, които в края на работната седмица с гла-
суване помежду си ще излъчват победител, а наградата 
за него ще е почетен плакет „Перфектният домакин”... 
Той, перфектният домакин, ще трябва да защити не 
само качествата си на кулинар, но и умението да заба-
влява, да бъде интересен и провокативен за гостите си, 
да бъде различен и нестандартен.

През цялото време в ефира на „Черешката” ще има 
едно-единствено лице, което ще виждаме постоянно – 
готвач-консултантът, за когото „Нова тв” обяви конкурс 
с условието да бъде артистичен, весел и, разбира се, 
талантлив. Няколкостотин души проявиха интерес към 
новооткритото „работно място”. 

Освен готвачи сред ентусиастите имаше кранист, 
миньор, каскадьор, зъболекар, психолог... Името на 
фаворита ще стане известно следващата седмица.

„Черешката на 
тортата” – всеки ден 
с различна звезда

Понеделник, 21:00 (BG)

„Изигран“

Понеделник, 14:40 (BG)

„Виж кой говори“

Понеделник, 20:00 (BG)

„Тексаски рейнджъри“
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Монк разбира, че 
има брат, в новия 7 
сезон по bTV

От 23 май всяка делнична вечер в полунощ 
зрителите на bTV ще имат възможност да 
гледат премиерно седмия сезон на хитовата 
поредица „Монк”. Вие може да гледате епи-

зодите, когато решите, на запис от TRIO Television.
Детектив Ейдриън Монк е популярен сред зрителите 

както с безпогрешния си усет, така и със странните си 
мании: страх от микроби, страх от височини и от... хора. 
Психичното му разстройство е породено от трагично-
то и неразрешено убийство на съпругата му и коства 
на безпогрешния инспектор работата му в полицей-
ското управление на Сан Франциско. След този случай 
Монк е принуден да работи като частен детектив и 
консултант на полицията.

Епизодите в новия сезон разкриват емоционалната 
страна на Ейдриън. В няколко от тях той трябва да се 
изправи пред страховете си, да загърби чувствата си, 
за да постигне обичайните за неговия интелект профе-
сионални резултати. 

В седмия сезон Монк ще разбере, че има полубрат 
– Зан. Зан е избягал от затвора и е обвинен в убий-
ство, докато е беглец. Той ще се обърне за помощ към 
Ейдриън.
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От петък, 20 май, всеки делник от 
14:00 часа BG време (или на за-
пис от TRIO Television) зрителите 
на bTV Comedy ще имат възмож-

ност да гледат сръбския сериал „Поли-
цаят от „Петльово бърдо“ с участието на 
неповторимия Любиша Самарджич. Главен 
герой в него е белградски полицай, който 
живее в квартал „Петльово бърдо”. 

Бошко се е женил четири пъти. Всички-

те му съпруги са го изоставили, а той се 
справя сам с отглеждането на децата от 
всички бракове. Това му създава проблеми 
в службата, защото непрекъснато излиза 
в отпуск или в болнични заради децата. 
Преминавал е през множество перипетии 
както в службата, така и в личния живот, 
но зрителите ще се уверят, че не си е взел 
поука, както сам се изразява, и е на път да 
се ожени за пети път...

Вторник, 14:30 (BG)

„Виж кой говори пак“

Вторник, 20:00 (BG)

„Лондон“

Сряда, 19:00 (BG)

ЦСКА – Славия – 
Купа на България

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Да започнеш отначало“

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Италианска афера“

Четвъртък, 15:10 (BG)

Уест Бромич - Евертън

Петък, 23:30 (BG)

“Градски легенди: Кър-
вавата Мери”

Петък, 21:00 (BG)

„Умирай трудно 3”

Петък, 20:00 (BG)

„Крадци на души“

Петък, 10:00 (BG)

„Целуни ме“

Петък, 21:30 (BG)

„Пристигане в Америка“

Петък, 21:55 (BG)

„Вики Кристина Барсе-
лона“

Събота, 02:00 (BG)

„Врагът вкъщи“

Събота, 15:00 (BG)

„Заместникът“

Събота, 14:00 (BG)

„Скачай“

Събота, 20:30 (BG)

„Пакостник“
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PlayStation 
сървърите отново 
онлайнНовият 

iPhone 
май няма 
да е 5, но 
ще бъде 

достъпен в мрежите на 
още мобилни операто-
ри в САЩ. 

Според анализ на 
Jefferies & Co. новият 
модел на Apple ще 
включва малки козме-
тични промени - по-
добра камера, по-бърз 
A5 dual-core процесор и 
ще подържа системата 
HSPA+. 

Това означава, че 
новият модел ще бъде  
достъпен и за абона-
тите на Sprint, T-Mobile 
и China Mobile. Apple 
се опитва да завоюва 
нови позиции, след като 
напоследък телефони-
те с андроид печелят 
по-голям пазарен дял, 
тъй като се предлагат от 
всички мобилни оператори.

Новият модел няма да подържа LTE технология, която GSM компаниите промоти-
рат като 4G.

Анализаторите очакват, че новият iPhone 4S ще бъде представен наесен и точно 
навреме за празниците.

Sony започна 
да възстано-
вява работата 
на сървърите 
на PlayStation 
в неделя, 

след като хакерски про-
бив застраши личните 
данни на 77 милиона 
потребители.

Шефът на компанията 
Казуо Хирай се извини 
на клиентите заради 
инцидента.

Сървърите на 
PlayStation не работеха 
повече от 4 седмици. 
Възстановяването на 
нормалния режим не 
мина без проблеми и в 
неделя вечерта от компанията трябваше да спрат някои от услугите си за около 
половин час, след като милиони потребители си сменяха паролите и се регистри-
раха наново.

Сървърите на компанията спряха на 20 април, след като неизвестен хакер 
открадна личните данни, сред които номера на кредитни карти, адреси и имена на 
играчите в мрежата на PlayStation. От компанията чакаха 2 дни, преди да съобщят 
за пробива, което раздразни много от техните клиенти.

iPhone идва и за 
T-Mobile и Sprint
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Извънбрачно дете разделило Арни и Мария
Шварценегер признал на семейството 
си, след като сдал поста на губернатор

Малко или много всички се чудехме 
защо една от най-здравите връз-
ки в Холивуд се скъса толкова 
светкавично след 25 години. С 
настъпването на новата седмица 
обаче стана ясно, че причината за 

това е извънбрачно дете, което Арнолд Шварценегер 
криел от съпругата си Мария Шрайвър цяло десети-
летие.

Признанието дойде лично от 63-годишния актьор. 
Арни споделил с жена си за тайното дете през януари, 
когато бе сменен на губернаторския пост на Кали-
форния. Смята се, че майката е служител от домакин-
ството на Шварценегер от 20 години. Името й не се 
споменава, както и това на детето. Поне засега.

„Това са болезнени и сърцераздирателни моменти”, 
сподели във вторник Мария Шрайвър. 

„Като майка съм заинтригувана единствено за 
децата. Помолих за състрадание, уважение и уеди-
нение, докато аз и децата се опитваме да продължим 
живота си”, допълни племенницата на Джон Ф. Кенеди. 

Тя и Шварценегер имат 4 деца – 
21-годишната Катрин, 19-годишната 
Кристина, Патрик (17) и Кристофър 
на 13.

„Понякога се чувстваш смачкан, 
понякога ти се иска да избягаш и да 
бъдеш нормален поне за миг. Въпре-
ки всичко обичам семейството си, 
докато смъртта ни раздели”, бе напи-
сал в Twitter във вторник Патрик.

Безусловно
През 2003 г., по време на пре-

дизборната му кампания, Арнолд 
Шварценегер бе обвинен в прелю-
бодействие от 6 различни жени, но 
тогава съпругата му го защитаваше 
безусловно. 

„Можете да слушате всякакви не-
познати на Арнолд или такива, които 
са го срещнали за по 30 секунди 
преди 20 години, или можете да слушате мен”, заяви 
Шрайвър в реч в Ориндж каунти през 2003 г. 

След раздялата си с бившия губернатор миналата 
седмица тв водещата обясни, че е била нещастна в 
брака си през последните няколко години, но не е 
искала да го прекрати заради здравото си католиче-
ско възпитание.

„След като напуснах губернаторския офис, споделих 
на жена ми за случилото се. разбирам и заслужавам 
гнева и разочарованието на семейството и приятели-
те ми. Няма извинения за стореното и поемам цялата 

отговорност за нанесената болка. Извиних се на Ма-
рия, на децата, на семейството. Наистина съжалявам”, 
каза в изявление за „ЛА Таймс” Арнолд Шварценегер.

Според източник на вестника Терминатора се гри-
жел добре за извънбрачното си дете и не го оставял 
без финансова помощ. Други холивудски издания 
обаче обвиняват ексгубернатора в серийни изневери, 
които се случвали в Санта Моника.

Преди няколко дни неизвестна 52-годишна актриса 
заяви, че имала 3-годишна връзка с Арнолд в края 
на 80-те години, когато той вече бе женен за Мария 
Шрайвър. Терминатора отрече това.

Арни с жена си Мария

любомира кривулева
lubomira@bg-voice.com
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силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Случвало ли ви се е да се раздели-
те с някаква съществена част от 
живота си? Поради загуба, зависеща 
или не от нас самите. Или поради 
лошо стечение на обстоятелства-
та. В повечето случаи май точно 
така се получава. Все пак няма нищо 
вечно. И тогава униваме, отчайваме 
се, самосъжаляваме се, започваме да 
се страхуваме от неизвестното, 
страдаме от загубата.

Отчаянието и апатията така 
са ни обзели. Защото току-що сме 
затворили една чудесна, красива 
и прекрасна страница от живота 
си. Дошъл е момент, в който сме 
извървели една толкова важна и 
съществена част от житейския 
си път. Нещо толкова истинско и 
себеотдаващо. И ни се струва, че 
всичко е свършило. Но дали? А ако 
сега започва? Ако това е всъщност 
началото на по-прекрасната и по-
светла част от живота ни?

Можем ли да помислим за загу-
бата, която ни се е случила, и с 
времето да я приемем? Просто 
свикваме с мисълта, че вече всичко е 
приключило с тази част от живота 
ни и трябва да се подготвим  да пре-
гърнем предстоящото. С отворено 
сърце и без сковаващите вериги на 
миналото ни. То е останало там 
някъде назад, където го остави 
последно – в онзи ден, със сълзите и 
разбитото сърце, разочарованието 
и болката. И нека си останат там.  
Преживели сме го.  От днес нататък 
ни очакват най-прекрасните мигове 
и щастие в живота ни.

Затова вече е крайно време да 
осъзнаем, че трябва да го оставим в 
миналото си и да се сбогуваме с него. 
Просто да приемем неговия край. 
Да го преживеем. Да се усмихнем, за 
да имаме сили да продължим. Към 
нещото, което започва. Каквото 
и да е – желано или неочаквано. Със 
сигурност неизвестно, мъгливо и 
носещо опасения и страхове. Но е 
начало. На остатъка от живота ни. 
По-добрата част.

А какво ще кажем, че точно ние 
имаме възможност да изживеем 
всичко предстоящо? Да се радваме 
и наслаждаваме на прекрасните 
моменти, които ни очакват. Да 
изживеем остатъка от нашата 
интересна и вълнуваща приказка по 
най-вълшебния начин!

*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

Всичко 
свършва или 
започва?

ТОКЧЕТА

Едни от съвременните техники за здраве и кра-
сота са СПА процедурите. Някои от тях обаче са 
скъпи и не се предлагат навсякъде. В следва-
щите редове ви предлагаме няколко съвета за 
ароматерапия у дома. Става въпрос за вана с 
релаксиращ и СПА ефект, която можете сами да 

си направите. Преди това обаче има няколко правила, които 
трябва да се спазват с всяка вана. Първо, водата не трябва да 
е много гореща, за да не натоварите сърцето си. Подходяща-
та температура е около 38 градуса. Вана трябва да се взима 
не повече от 20-30 минути и 
никога след хранене. Най-до-
брото време е като с плуването 
– 2 часа преди и след. Трябва 
да знаете, че преди ваната се 
взима душ, а след нея – поне 30 
минути почивка. Самата про-
цедура не трябва да се прави 
повече от 3 пъти в седмицата

Дионисис
За тази вана е необходимо 

температурата на водата да е 
37-39 градуса и 50 г лозови лис-
та. Кръстена е на гръцкия бог 
Дионисис, който е покровител 
на лозарството и винопроиз-
водството, бог на плодородни-
те земни сили. Процедурата ще ви помогне да се освободите 
от подуване на краката, да подобрите кръвообращението и 
лимфообращението и да укрепите стените на кръвоносните 
съдове. Освен това има антицелулитен ефект.

С портокалов аромат
Портокаловата вана е за всички, които искат да повишат 

еластичността на кожата си и да се отърват от целулита. Има 
два начина за подготовката й. Първо – изтискайте сока на 5-6 

портокала и го смесете с 1/2 литра топла вода и 3 с.л. масло. 
Изсипете сместа във ваната. Или второ - разтворете няколко 
капки етерично масло от сладък портокал в няколко лъжици 
мляко или мед и изсипете във вана с температура на водата 
37-38 градуса. 

Египетска 
Тази вана се прави по време на новолуние или пълно-

луние. Във ваната се изсипва 1 литър мляко, 4 с.л. мед, 2-3 
капки масло от мента и 2 с.л. зехтин. Потапяте се във ваната 

за 15 минути, като на десетата си 
намокряте лицето. 

„Клеопатра”
Тайната на красотата на Кле-

опатра е всеизвестна - редовни 
вани с мляко. Тази процедура 
бързо повишава настроени-
ето, хидратира и подмладява 
кожата. За целта във вана с 
температура на водата между 37 
и 39 градуса се добавят 1 литър 
предварително загрято нату-
рално козе или краве мляко, 1 
чаена чаша гореща сметана, 2 
с.л. течен мед и 2 с.л. масло - ба-
демово, зехтиново или розово. 
За суха кожа се препоръчва 

млякото да е пълномаслено, а за нормална до мазна кожа – 
обезмаслено.

Чаена 
Ако сте любители на тена, но не искате да се излагате на 

вредните солариуми, тази вана е за вас. Приготвя се, като 5 
с.л. чай се аливат с 1 чаена чаша вряща вода и се оставят да 
киснат 10 минути. След това чаят се прецежда и се изсипва 
във ваната. релаксът е за вас.

Какво казва козметичната 
чантичка за вас
Поискай от приятелка си 

козметичната й чантичка 
и внимателно погледни в 
нея. Тя издава 

много неща за характера на 
нейната притежателка.

Чантичка, в която няма 
много козметика, но има 
всичко най-необходимо; 
спирала, сенки, фон дьо 
тен, руж, червило, показва 
спокойствието, скромнос-
тта и уравновесеността 
на своята притежателкa. 
Голямата и препълнена 
козметична чантичка, в 
която се съхранява цял 
арсенал за разкрасяване 
- от черен молив до крем 
против бръчки - издава 
неувереност. Най-вероятно 
нейната собственичка се 
стреми към спасител, който 
да бъде до нея в трудните моменти от 
живота. Ако забележите голяма козме-
тична чантичка с прилежно подредена 

козметика, нейната притежателка 
навярно е делова жена, лидер. Тя иска 
бързо и лесно да намери всяка вещ, 

от която се нуждае. Малка козметична 
чантичка, натъпкана догоре, говори за 
жена, която постоянно бърза. Обича 

да закъснява, има весел и нестабилен 
характер, често сменя цветовете и не 
може да се спре на конкретен вариант 

на грима. Строги, правилни 
форми и сдържани цветове 
на опаковките на парфюма, 
спиралата и червилото под-
сказват за преобладаващи 
мъжки качества в характера 
на притежателката им. Тя 
подсъзнателно се стреми 
към делата на силния пол, 
въпреки че безупречно 
води домакинството, но в 
отношението си към мъже-
те налага лидерство. Ако 
козметиката е с фантазийни 
форми и ярки цветове, 
тяхната собственичка е не-
спокойна. Тя обича да харчи 
пари, да живее за мига и е 
непостоянна и в отношени-
ята си с мъжете. С ярките 

вещи тя се опитва да внесе разнообра-
зие в живота си и да го насити с нещо 
колоритно и необичайно.

Как да си 
направим 
СПА у дома
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ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е вкусно,
Емануела

8-10 пилешки бутчета (chicken tights with skin and bones on)
1/2 бутилка бира Vegeta
масло
натрошени орехови ядки

СОС
2  чаени  чаши  течна  сметана (heavy cream)1  пълна  чаша  микс  от  6  италиански  сирена (настъргани, продават ги във всеки магазин) 

сол 
черен  пипер

Печено пиле с 
орехи и бял сос

Имах орехови ядки, които реших да използвам, за да не остареят в кухненския шкаф. 
А орехите ще  ни направят по-здрави и умни, защото са богати на омега-3 и антиок-
сиданти. Това ги прави чудесна храна за мозъка и сърцето.

В намазана с масло тавичка подреждам пилето, поръсвам обилно с вегета от 
двете страни. Заливам с бирата и слагам да се пече в предварително загрята фурна 
на 400oF.

При печене обръщам парчетата пиле и от двете страни. Важно е пилето да е 
отлично изпечено, със супер хрупкава коричка. Преди да извадя от печката, пи-
лето трябва да се е пекло с кожата отгоре, а бирата да се е изпарила и месото да е 
останало на мазнина.

Гарнирам пилето с бял сос.
В малка тенджерка изсипвам сметаната, оставям да заври, след което добавям 

комбинацията от италианските сирена. разбърквам, докато се получи хомогенен 
сос. Подправям със сол и черен пипер.

разливам сос на дъното на плитка чиния, в която ще сервирам ястието. Поръс-
вам соса с натрошените орехови ядки. Поставям отгоре хрупкавото пиле. Гарни-
рам с пюре, което правя от картофи, към които добавям масло, мляко и вегета. За 
да стане наистина кремообразно и пухкаво, го разбивам с миксер.
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Тупалката 
помете Атланта 
и DC. Ред е на 
Чикаго

Тупалката на попфолка Илиян помете с луди партита българите в 
Атланта и столицата Вашингтон през изминалия уикенд

В Атланта рожден ден отпразнува русото изкушение Мирела 
Хубчева, която беше инструктирала гостите си да бъдат в розово 
или черно. Такава беше и тортата й. Няма и по-подходящ изпълнител 
от Илиян за такъв празник – негова е култовата „Happy birthday” в 

ритъм 7/8. 
В Атланта Илиян успя да покаже напълно гласовите си възможности. Освен 

тоталните си хитове „Тупалка”, „Йо-йо” и „Палатка”, дуета с Анелия „Две неща” той 
направи уникален микс от сръбски, гръцки и български хитове от последните 20 
години под съпровода на своя музикант Жоро. Илиян изпълняваше музикалните 
желания на феновете си до 4 сутринта.

Още на следващия ден парти маратонът продължи с концерт за сънародни-
ците ни в американската столица. По традиция домакини бяха собствениците на 
българското заведение „Славия”. Там Илиян пя 3 часа без прекъсване, за да успее 
да изпълни всички музикални поръчки, тъй като строгите закони на Вашингтон 
налагат заведението да затвори врати в 2 АМ.

Илиян и Жоро се разходиха из Вашингтон, но певецът бързаше да отлети за Лас 
Вегас, за да планира снимките на новия си сингъл „Чикита”. Оттам той ще пътува за 
Чикаго, където на 21 май, събота, ще пее в залата „Crystal Palace”.

Всички дати и информация за концертите от „Тупалка Tour 2011” може да намери-
те на стр. 28.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Нападатели. Пиеса. Фенът. ресни. рев. Чул. Навло. Атаман. Тиада. Налеп. То. Боаз. Отсек. Тороп. Карат. Спиро. резон. Хевеа. ТКЗС. рапид. Ползи. Лат. Фар. рахил. Архива. Целина Овчар. Ов. Нива. 
Тикви. Домие. Псета. Хреми. Сплит. Искра. Осло. Еолит. Алиби. Иес. КПД. Люспа. Имарет. Екзоти. Нанак. Клио. Юнкер. Гичев. Нянки. Миоми. Янтар. Аркан. Асма. Катет. Кадия. Лин. Салам. Палиндроми.
Отвесно: Кафе. Операция пепелянка. Пелта. Зарев. Лодки. Тал. Сан. Изкоп. Лапил. Зоната. Дъна. Анири. Стило. Ярем. Матадор. Данте. Тютюн. Ватах. Хаити. Синка. Мерл. Степи. Касап. Кирка. Леоне. Волов. 
Клане. Кал. Кис. Аксел. Вихри. Армади. Нал. Пазач. рабин. Инин. Епитети. Ираде. Имаго. Яд. Апорт. Хромо. Акима. Терм. рокли. Мисир. Число. Сеато. Завои. Леене. Мим. равнопоставеност. Врани.
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- Имате ли шампоан?
- Имаме само яйчен.
- Лошо-о-о-о. Исках да се 

изкъпя целият.

  
- По какво се различават 

умният от глупавия мъж? 
- Глупавият разказва вицове 

за блондинки, а умният спи с 
тях... 

  
- Подсъдимият! Имате право 

на последна дума! 
- Двеста и петдесет хиляди... 
- Съдът се оттегля на съве-

щание!

  
Водка „Буратино”!
Една чаша и си дърво. 

  
Един човек гони тръгващ от 

спирката автобус с викове:
- Спретеее, спретеее, закъс-

нявам за работа!!!
Хората от автобус казват на 

шофьора да спре и той спира.
Човекът се качва и казва с 

въздишка:
- Ххху, карти и билети за 

проверка.

  
Крал Артур тръгнал на вой-

на. Но как да остави сама жена 
си? Сложил й един девствен 
пояс, заключил го и за да е си-
гурен, оставил най-добрия си 
рицар, сър Ланселот, комуто 
имал пълно доверие, да пази 
половинката му и най-вече 
ключа от пояса. Но не минал и 
една миля, когато чул зад гър-
ба си конски тропот и гласа на 
Ланселот:

- Господа-а-а-арю, госпо-
да-а-а-арю, дали сте ми друг 
ключ!

  
- Господи, цял живот бягаме 

от котките и търсим нещо за 
ядене. Не искаме повече да 
бягаме от никого... 

- Ясно! - казал Господ и им 
дал по едни ролери. 

Hа следващия ден Бог сре-

ща котката: 
- Е, как е, доволна ли си? 
- О, да! - отвръща котката - 

Много ми харесват леглото, 
новите ми играчки и всичко 
друго. Но това, дето закуска-
та идва сама и на колелца, е 
просто възхитително...

  
Програмист се здрависва с 

началника си: 
- Добър вечер, шефе! 
- Каква вечер бе? Сега е 

сутрин. 
- Да, ама като те видя, и все 

ми причернява пред очите...

  
Възмутен баща мърмори 

на току-що прибралата се 
дъщеря: 

- Дъще, днес, както си вър-
вях по улицата, те видях зад 
волана на една кола, а редом 
с теб седеше симпатичен, 
белокос мъж... 

- Стига бе, тате! Нищо лошо 
не съм направила. Този мъж е 
моят инструктор от шофьор-
ските курсове. И ако искаш да 
знаеш, той си беше брюнет, 
преди да се кача в колата...

  
Жена се учи да кара. Колата 

се засилва и от уплаха тя вдига 
краката от педалите. Инструк-
торът й се кара:

- Когато караш, няма да 
вдигаш краката! Като спреш, 
може.

  
Генерал отишъл да провери 

какво готвят в казармата. Пита 
готвача:

- Какво готвите днес?
Готвачът от притеснения 

объркал думите. Трябвало да 
каже: „Свинско със зеле, гос-
подин генерал.” А той казал: 

- Генерал със зеле, господин 
свински.

  
Един човек работел на 

компютъра си. Почуква се на 
вратата. Той отваря и вижда 
смъртта. Моли й се:

- Моля те, смърт, не ме 

взимай. Много съм млад, за да 
умра.

Тя му отговаря:
- Не идвам за теб, а за хард-

диска ти.

  
Двама курсисти излизат от 

изпит. Единият пита:
- Ти какво написа?
Другия отговаря:
- Нищо. Дадох празен лист. 

А ти?
- И аз.
- Абе брато, ще кажат че сме 

преписвали.

  
В кабинета на психиатъра:
- И от какво се оплаквате?- 

пита лекарят.
- Постоянно ми се струва, че 

някой ме преследва!

- И откога е това чувство?
- Откакто избягах от затво-

ра.

  
Двама пияни вървят по ули-

цата, крепейки се един друг. 
По едно време единият казва:

- Виж там - двама полицаи 
педерасти!

- Защо пък да са педерасти?
- Ами при толкова мадами 

на улицата ще дойдат с нас да 
се закачат.

  
Съдят 75-годишна баба. Тя 

обяснява:
- Седя си аз в парка на една 

пейка и до мен сяда един 
младеж. Почва да ми хвърля 
закачливи погледи, примъква 
се към мен, пуска ми ръка, 
почва да ми шепне нежно, 
казва, че ме обича, посяга да 
ми разкопчае блузката... И 
аз стоя, какво да правя - от 
толкова години не съм била с 
мъж. А той изведнъж става и 

казва „честит първи април”. Е 
как да не го застрелям?

  
Съществуват 4 вида секс: 

трагичен, комичен, социалис-
тически и философски.

- Трагичен - има кого, има 
къде, има как, но няма с 
какво...

- Комичен - има кого, има 
как, има с какво, но няма 
къде...

- Социалистически - има 
кого, има с какво, има къде, но 
няма как...

- Философски - има кого, 
има къде, има с какво, има и 
как, но защо...

  
Млада красива жена се 

приготвя за посещение при 
зъболекар. 

Мъжът й пита: 
- Като ще ходиш на зъбо-

лекар, защо си сменяш и 
бельото ма? 

- Ми, откъде да го знам 
какъв е тоя доктор. Ами ако е 
някой много нахален...

  
Черният дроб се обажда на 

мозъка: 
- Ало, мозъкът ли е? 
- Мда! 
- Абе, моля ви се, кажете му 

на тоя Илия да спре да гради, 
че не мога да смогна да раз-

граждам...

  
Станало корабкрушение и 

корабът потънал. Успели да 
се спасят от удавяне само 4 
души: философ, проститутка, 
пияница и картоиграч. И защо 
се спасили?

- Философът нали си е 
дървен философ - не можал да 
потъне.

- Проститутката - лека жена, 
плувала по повърхността.

- Пияницата как да се удави, 
като морето му е до колене.

- А картоиграчът... минал 
метър...

  
Възрастен син пише на 

майка си писмо:
„Скъпа мамо! роди ми се 

син. Жена ми няма мляко и 
бебето сучеше от една негър-
ка. Затова за една седмица то 
почерня.”

Отговорът на майката:
„Скъпи сине! Когато се роди 

ти, аз също нямах мляко и 
затова ти давах от крава, но 
рогата ти пораснаха на 30 
години.”

  
Полицаите ще ги водят на 

опера - „Сватбата на Фигаро”. 
Всички идват навреме с голе-
ми подаръци:

Лейтенантът се развикал: 
- Какви са тези подаръци?
- Ми, нали на сватба...
- Абе, тъпанари такива, това 

е опера, не сватба!
- Айде бе, шефе, ти забрави 

ли, като си донесе въдиците 
на „Лебедово езеро“?

  
Седят си двама старци в 

парка и се припичат на слън-
це. Започват да вият сирени и 
те тръгват към скривалището. 
Като го наближават, единия се 
плесва по челото и казва:

- Аз се връщам, забравих си 
ченето на пейката.

А другият му казва:
- Спокойно бе, америка-

нците ще хвърлят бомби, а не 
сандвичи.

  
Котка умира и попада на 

небето. Пред нея се появява 
Бог и пита: 

- Надявам се тук да се 
чувстваш добре. Кажи какво 
да направя за теб? 

- Господи, аз цял живот 
тичах след храната като не-
нормална, ловях мишки, за да 
преживявам. Много хубаво би 
било, ако тук не ми се налага 
да го правя... 

- Ясно! - казал Господ и я 
уредил с меко легло и много 
храна. 

На другия ден на небето 
попадат шест мишки. 

- Надявам се тук да ви е 
добре. Какво мога да направя 
за вас? - пита Господ. 

  
- радиокулата вика пилота 

на самолета! радиокулата вика 
пилота на самолета! Непре-
къснато ви викаме, но нямаме 
отговор! Ако ме чувате, 
разклатете крилете! Ако ме 
чувате, разклатете крилете!

- Пилотът на самолета вика 
радиокулата! Пилотът на само-
лета вика радиокулата! Призе-
мих се преди два часа. Ако ме 
чувате, разклатете кулата!

  
Обявили конкурс за най-

добър виц, който се състои 
точно от 100 думи. 

Наградата спечелил един 
пич, който разказал следния 
виц:

- Някой беше подрязал дъс-
ките в кенефа на дядо. Дотук 
са 8 думи. Останалите 92 ги 
каза дядо, докато го вадихме 
от дупката.

  
Жена посреща мъжа си от 

работа:
- Изяде ли сандвича си 

днес? 
- Да, защо? 
- Защото едва сега забе-

лязах, че съм ти намазала 
обувките с пастет...

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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От тази година конкурсът “Мис България” няма да протича 
като дефиле на красиви момичета, облечени по бански, а под 
формата на тв риалити. Идеята е на Вили Сечкова. Изпълнява 
я продуцентската къща No Frame, която е купила лиценза за 

конкурса за следващите три години от Жени Калканджиева и агенция 
“Визаж”. 

„Кандидатките за титлата ще преминат през изпълнението на различни 
каузи и реално конкурсът ще бъде прозрачен за зрителите, те ще виждат 
как се случват нещата отвътре. Финалът на тв проекта ще е самият избор 
на „Мис България” на 27 юни”, обясниха от продуцентската къща. 

Жени Калканджиева ще участва в проекта, но само като консултант. Тя 
е член на журито, което отсява кандидатките, и освен нея вътре са още 
бившата адреналинка Жана, синоптикът Иво Андреев и моделът Теди 
Велинова.

Противно на първона-
чалната информация, 
Аштън Къчър няма да 
замести уволнената 

звезда на сериала „Двама мъже и 
половина“ Чарли Шийн, а ще получи 
нова роля.

Вътрешни хора разкрили пред 
медиите, че сценаристите Чък Лори 
и Лий Аронсон вече са пренаписали 
сцените, така че да въведат в сюжета 
новия персонаж, чието име все още 
се пази в тайна, пише bliasak.bg.

Въпреки че засега нито от телеви-
зия CBS, нито говорителите на Аштън са потвърдили официално новината, 
че той ще се присъедини към звездния екип на поредицата, актьорът 
Джон Крайър, който играе ролята на брата на Чарли – Алън, заявил, че е 
страшно щастлив, че ще работи с него.

„Аштън е страхотен професионалист и е много талантлив. Останалите 
ми колеги също са много развълнувани, че той става част от „Двама мъже 
и половина”. Искам да изразя огромната си признателност към Чарли 
Шийн за осемте страхотни сезона, в които играхме рамо до рамо. Много 
съм горд от съвместната ни работа и той винаги ще ми липсва, но с нетър-
пение чакам да започнем снимките за новия сезон“, заявил Джон Крайър.

Уволненият Чарли Шийн обаче не споделя ентусиазма на колегите си 
относно бъдещето на сериала.

„Наслади се на шоуто, Америка! Гледайте демо версията на „Двама мъже 
и половина“ всеки понеделник“, заявил саркастично актьорът.
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тиАштън Къчър с 

нова роля в „Двама 
мъже и половина”

Мъжът на Юлияна 
Дончева преби 
боксьор в “Син сити”

Лют бой се разигра вчера в столичната 
дискотека “Син сити”. Шампионът в ММА 
Станислав Недков, по-известен с прозвище-
то си Стъки, се качи на ринга в центъра на 

заведението и показа уменията си по смесени бойни 
изкуства срещу Слави Славов.

Всъщност Стъки играе себе си в сериала “Под 
прикритие”, каза вчера съпругата му Юлияна Дончева. 
16-години по-младият от нея Стъки е специален гост и 
ще се покаже само в една серия.

За него участието в сериала е истинско приключе-
ние и предизвикателство, затова си позволи да отдели 
време въпреки напрегнатите си тренировки за най-
съдбовната му среща, издаде още бившата депутатка 
Дончева.

Станислав Недков тренира усилено за предстоящите 
през август боеве в рио де Жанейро.
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Бившата госпожа Динева откри летния сезон с голям купон в 
обновен комплекс в курорта.

Повече от час и половина тя забавлява почитателите на 
попфолка с много хитове, от които особено актуален е послед-

ният сингъл на певицата „Така ме кефиш”.
Анелия пристигна в 12-метрова лимузина и се открои в стилна черна 

рокля и сплетена на плитка коса.
Сред гостите на откриването на летния сезон бяха Ники Китаеца и 

приятелката му Виолета, ”Мисис Глоуб” руми Маринова, „Мистър България 
2006” Лъчезар Иванов, сървайвърът и „Мистър Менхънт България” Али 
Алиев, бившият манекен Александър Беседи и др.

Цеца Величкович 
отново ще  
се изправи  
пред съда

Фолк звездата 
Анелия откри 
сезона в Слънчев 
бряг
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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 $$$ 

Преди няколко седмици Цеца успя да се отърве от арест 
и тежка присъда, като се призна за виновна по делото, че 
е присвоила над 4 млн. германски марки и 3 млн. дола-
ра от продажбата в чужбина на футболисти от „Обилич”. 

Върховният съд на Белград прие споразумението между Величкович и 
прокуратурата, с което тя и нейната сестра Лидия Оцоколич ще внесат 
в държавния бюджет 1.5 млн. евро и ще бъдат под домашен арест - 
съответно 8 месеца, а нейната сестра 6 месеца.

Директорът на спортния център „Млад пролете 0440” Александър 
Оларевич е повдигнал обвинение срещу Цеца за отправени заплахи 
срещу него на 18 юли 2007 г. Тогава Величкович и нейният зет Предраг 
Оцоколич се опитали да отнемат собствеността на спортния комплекс.

„Ти нямаш представа, кой стои зад мен, какви институции, какви 
хора”, казала Цеца Величкович на Оларевич. Делото е насрочено 
за 19 юли тази година. Няма никаква възможност за постигане на 
извънсъдебно споразумение за признаване на вината. Това е краткият 
коментар на прокурора Любивое Джорджевич. Ако бъде призната за 
виновна, Величкович може да получи до 5 години затвор.
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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

Предлагам работа хаускипър 3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696

Needs cleaning ladies from 
Park Ridge area. No English 
or car necessary. Please call at 
(847)322-3258

Looking for a babysitter for new 
born baby. Woman 55 years old 
or older, who speaks Russian. Tel 
224 522 5005

CDL Drivers. Търся шофьори. За-
плащане според опита . 773 964 
0956; 773 236 1773 

Търся шофьори за 
регионални,steady курсове или 
east coast. Добро заплащане 224 
805 0746

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

Търся шофьор на лимузина за 
работа  в o”hare Midway. Старт 
веднага, лоялност и коректност. 
Кандидата трябва да е на или 
над 24 год и с приличен англий-
ски. Hard card е предимство но 
не е задължително. Тел 773 895 
4225 

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 сер-
витьори/ки и бармани/ки. тел.: 
773 969 1300

Valet Drivers Wanted. Търся при-
ветливи и усмихнати момичета 

и момчета за Valet Drivers, Калин, 
312-927-6310 

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

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

Набираме owner operators. Ло-
ялност, коректност. Добри мили 
– добри $. тел 847 378 8917

ST transport търси шофьори и 
owner operators. Добро заплаща-
не. Коректност. 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 предим-
ство. Тел.: 773 817 9121.

Taxi drivers wanted. Waukegan 
area 8472820303 

Търся CDL шофьори 7734916214

СПА салон търси фризьорка, ма-
никюристка 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 седми-
ца. 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 ра-
бота, 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

Кафе Мираж търси сервитьор-
ки и помощник за кухнята. За 
справки tel 847 678 2614 или на 
мястo.”

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

Търся шофьори CDL може и без 
опит. Мога да ви помогна за 
изваждане на CDL. 40 цента на 
миля, около 5000 на месец. 708 
515 8017

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

Owner Operator търси шофьори 
/тим - doubles Fedex ground/; 1 
год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045

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

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

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

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

Eurotrans Express набира шофьо-
ри 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 информация 

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. Заплащане всяка сед-
мица. 630 863 1539

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

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

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 
- корекция и реставрация на об-
лекло. Търси дизайнер/крояч(ка) 
за Palatine. eurofashion.reni@
gmail.com

New York, New Jersey,  east coast

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

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

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

Atlanta

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

orlando, Florida

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

Под наем
Chicago + suburbs

Стая под наем за шофьори 
в  Des Plaines,$350 + депо-
зит,617-319-3461

Tърся съквартирантка за 
двустаен апартамент- 5 мин 
до Cumburland Blue Line.Naem 
$425 с включен газ. Тел: (773)-
844-9031.

Давам стая под наем в близост 
до LARAMIE AND BELMONT тел 
за контакт 773 425 2700 Митко 

Давам под наем 2BDR/2Bt -$1000, 
Elk Grove Village, IL 60007.Перал-
ня, сушилня, топла вода, ото-
пление са включени в рентата. 
Добър район и добри училища. 
Тел 630 398 2000

Давам под наем 3/4 стаен апар-
тамент в къща с отделен вход. 
GRAND/HARLEM $800 от 1 юни. 
Тел 773 895 8146 

Apartment for rent in Arlington 
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 шо-
фьори на камиони в Des Plaines 
- тел# 617319  

Обзаведен етаж от къща в Buffalo 
Grove.1 спалня, кухня, баня, 

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

рЪЦе на прироДата

летни Курсове по рисуване за ДеЦа
вЪзраст: 4-6 г., 7-9 г., 10-12 г.

• Ще получат основни познания по рисуване Цвят, Форма, Колаж...
• Ще развият добра концентрация и умение да се изразяват
• Материалите са осигурени

преподавател: анелия Чалъкова (224) 875 2033
aneliya.chalakova@yahoo.com  Glenview, IL
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всичко 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. 312 217 0110

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 кабелна и интернет. 
Има фитнес и басейн в компле-
кса. 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 кон-
тейнери. 312 730 2085 – Мартин

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 до-
пълнително. Близо до I 90, IL 53, 
Woodfield mall. Teл. 847-312-5630 

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

Търся съквартирант/ка за съ-
жителство в голям 2 bdr апар-
тамент 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. Наемът 
започва от $800. 630 964 6811

Стая под наем в напълно обза-
ведена къща в Niles - $499, и под 
наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и без-
платна пералня и сушилня. Под 
наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс

Давам под наем двуетажна къща 
/Foster & Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, га-
раж - $1600; бейсмънт от същата 
къща 2 bdr, 1 bth - $650. 773 895 
5638 Георги, 773 895 6852 Антон

Дава под наем стая от апартамент 
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 апартамент 
в Des Plaines. Наем $400. 847 648 
8988

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

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

Truck driver търси съквартирант/
ка за самостоятелна стая в 2 Bdrm 
apt. Central & Montrose. Има ин-
тернет 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 начи-
наещи; Driver licence-писмен тест. 
Обадете се/оставете съобщение 
за повече информация. Елена и 
Frances 773-3660700/847-2171289.

Изчуквам и боядисвам катастро-
фирали коли без застраховка. 
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. Инстали-
ране на софтуер, премахване 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 шам-
панско – 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 компания. 

224-425-8060

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

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

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

Short Sale Solutions! We provide 
individuals facing foreclosure a 
Short Sale solution. We can buy 
your house today and give you 
an opportunity to start over fresh 
and stress-free from this huge 
financial burden. Visit our website 
for more information www.
shortsaleforeclosureil.com or Call 
us Today! (224) 795-8289 

Home inspector. Казвам се 
Дейвид 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 закупуване 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 потърсете 
Филип: 847 852 6724

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

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

Гледайте безплатно най-добрите 

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. Експре-
сен сервис. Митко. 773 875 2689

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

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

DRIVING SCHOOL Кормуване. Бър-
зо 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. Уроци 
по Skype. Skype ID: zadachite.
com.  email: ave_maria_tania@
yahoo.com. Tел за контакт +359 
52 738090

ПРОДАВАМ

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.

Продава се апартамент в София, 
кв. Лозенец, до Семинарията. 73 
кв. м, тухла. 2003 г. Тел 224 659 
6543

Продавам нисан алтима 93. тел: 
773-510-0696.

Продавам 1998 Nissan Sentra 
GXE. В отлично състояние. 
Автоматични скорости, 4 
cyl, 1.6 l, 121700 мили, MP3 
CD stereo. Нови качествени 
гуми, акумулатор, спирачки. 
Автоматични прозорци/клю-
чалки. Des Plaines, IL. Телефон: 
585-259-6361

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

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!!!

Кристина/Весела
(770) 390-9096 
(770) 390-9086 

Факс: 1-866-424-9935
gtstr@aol.com
www.GTSTravel.net

Кристина/ВеселаКристина/Весела

G T S  T r a v e l
THE BEST AIRFARE

Торти, баници и питки по 
поръчка за вашия празник. 

Високо качество, ниски 
цени. 773 875 7333 Мария

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

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

Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410, Arlington Heights, IL 60005
Tel: 708 415 6985
или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.comnick@bg-voice.com

Абонирайте се за Bg Voice
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Българин обезглави британка 
на Тенерифе
Деян Деянов вярвал, 
че е Господ, и искал да 
накаже хората

28-годишният българин Деян 
Деянов обезглави миналия 
петък 60-годишната британка 
Дженифър Милс-Уесли в Лос 
Кристианос на испанския 
остров Тенерифе. За местната 

полиция мотивите за кървавото убийство все още се 
изясняват. Знае се само, че жертвата е случайна. 

Деянов влязъл в магазин и извикал, че иска огро-
мен нож, за да убие някой. След като обаче там не му 
се усмихнало щастието, 20 минути по-късно той оти-
шъл в китайски сувенирен магазин, където си купил 
острие. Там той нападнал случайна жертва, намушк-
вайки я 14 пъти, преди да тръгне да бяга по улицата с 
отрязаната й глава. 

Според свидетели в деня на убийството Деянов се 
шляел из главната улица на курортния град, оби-
каляйки магазините, облечен в тениска, шорти и 
джапанки. „Беше написал на ръката си „Аз съм Господ”. 
Попитах го какво търси и той ми отговори, че иска ог-
ромен нож. Казах му, че нямаме ножове, и го попитах 
за какво му е. Той отговори, че „искал да убие някого”, 
сподели очевидец.

Лудост
Няколко часа след това българинът е задържан и е 

отведен в психиатрична клиника. При ареста в петък 
в чантата на българина е намерен голям нож за месо.

Оказва се, че той е лежал в лудница съвсем наскоро, 
след като на Нова година напада пазач и му разбива 

любомира кривулева
lubomira@bg-voice.com

Убиецът се увличал 
по клането в  
„Хищникът”
Деян Деянов бил голям фен на 
„Хищникът” от 1987 г. с Арнолд 
Шварценегер, писа британският 
таблоид „Дейли Мирър”. В лента-
та извънземните се състезават да 
режат главите на съперниците си. 
Българинът толкова бил хлътнал 
по филма, че дори имал татуси с 
извънземни послания по себе си. 
Според изданието убиецът дълго 
време обикалял Европа, рабо-
тейки в PR сферата и като брокер. 
Знаел също така руски, немски, 
английски и испански. Живял е в 
Кипър, Англия и Шотландия. Са-
мият той заявил, че имал дъщеря 
в Единбург от британка. Според 
колеги на Деянов от Шотландия 
той бил „дяволско създание” и 
постоянно надрусан. След като 
бил уволнен, решил да се премес-
ти в Кипър. Близки на българина 
споделят, че той се изгубил от 
полезрението им преди година. 
Тогава започнали да се появя-
ват на профила му във Facebook 
странни снимки на бог.

ченето с тухла. Два дни преди нападението Деянов 
е бил арестуван за тормоз над момичета в нощен 
клуб. Жители на Лос Кристианос го описват като луд 
човек, който обикалял улиците, говорил си сам, пушел 
марихуана и постоянно се заканвал на минувачите, че 
„е Господ и ще ги накаже”.

Според местния вестник „Опинион” Деянов бил 
постоянно дрогиран и налитал на бой, заради което 
имало издадена заповед за ареста му 3 дни преди 
убийството.

Битие
Деян Деянов е родом от русе. Той заминал за 

Тенерифе през 2007 г. Намерил си работа като брокер 
на апартаменти или по-скоро раздавал брошури за 
недвижими имоти. Със заплатата успял да си нае-
ме жилище в Лос Кристианос. С настъпването на 
финансовата и икономическата криза българинът се 
оказал без работа. Отчаян, той започнал да работи 
като глашатай за заведенията по брега. По това време 
някъде той полудял и започнал да злоупотребява с 
наркотици, вследствие на което станал бездомен и из-
ключително агресивен. Българинът живеел в тухлена 
развалина на плажа.

„Беше много странен. Говореше си сам през цялото 
време и така плашеше клиентите. Трябваше да го 
уволним”, заяви управител на китайски ресторант по 
плажа.

„За четирите месеца, в които бях тук, състоянието 
му се влоши изключително”, заяви Марино Попа, кой-
то притежавал салон за красота на плажа.

Жертвата
60-годишната жертва – Дженифър Милс-Уесли, е 

родом от Хелсдън, графство Норфолк. През послед-
ните години британката разделяла времето си между 
Обединеното кралство и испанския остров. Тя се 
преместила на Тенерифе, след като се пенсионирала. 
работела като пътен полицай. Милс-Уесли има 2 дъ-
щери, които са женени в Англия и Франция. Бившият 
й съпруг живее в Уексфорд, Ирландия. Семейството 
на загиналата благодари на испанската полиция за 
бързите действия по залавянето на убиеца. Според 
властите жертвата е избрана случайно, въпреки че 
Милс-Уесли докладвала, че била преследвана от 
някой в Лос Кристианос.Деянов иска нож в магазина

Домът на Деянов Христос в дома му

Полицията задържа Деян Деянов






