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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
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>> на стр. 14-15

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

Световната здравна организация обърна позицията си за риска

Бербо: Българин - 
голмайстор на Англия, 
какво повече мога да искам
>> на стр. 34-35

Антонио Великов  Мариана Пашова

Двама българи арестувани за 
АТМ измами за над $1 млн.
>> на стр. 5

Вал Кьосовски – китарата на 
балканския фолкрок в САЩ
>> на стр. 26-27

Официално: GSM-ът  
може да причини рак

ИНТЕРВЮ
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Оказа се, че съм заобиколен от пухльовци. Думата 
означава нещо средно между п**ка и мухльо. Пух-
льовците гледат приятелките си с влажен поглед на 
теле и изпълняват безропотно всяка тяхна команда. 
Струва им се, че това е любовта, но аз дълбоко се 
съмнявам.

Осъзнах това, когато прочетох рубриката „Токчета” 
на Силвия Шатърова (страница 29), която разсъждава 
защо мъжете обичаме лошите момичета и как успяват 
да ни вкарат в техния филм. Горещо препоръчвам 
този текст както на жените, така и на мъжете.

Пухльовци има и в медиите, особено българските. 
Затова предупредиха няколко експерти и журналисти 
по време на седмата среща на българските медии по 
света в Холандия. Един от пухльовците представля-
ваше чикагски вестник, обут с бели чорапи на черния 
си костюм по време на откриването, но иначе гордо 
и подмазвачески се бе издул до премиера Бойко 
Борисов. Пухльовците в медиите имат същия влажен, 
телешки поглед, но устремен в хората от властта. Те 
умират да се снимат с тях и после чинно да публику-
ват снимките си, самовнушавайки си някаква значи-
мост. И най-много обичат да пишат с големи букви 
колко са независими. 

Нашият редактор в българския ни нюзрум Силвия 
Шатърова успя да представи успешно BG VOICE за 
първи път на тази среща. Нашето издание беше опре-
делено като „новата звезда тази година” и предизвика 
сериозно любопитство и похвали от колегите заради 
тотално новата концепция за правене на имигрантски 
вестник. Репортаж за срещата може да прочетете на 
страници 12-13.

Във вторник Световната здравна организация 
обяви, че едно от най-любимите ми устройства – 
мобилният телефон, може да причини рак на мозъка. 
Подозренията за това съществуват отдавна, но СЗО 
променя позицията си след  дълги години, в които 
твърдеше, че GSM-ите не може да навредят на здра-

вето. Какво е довело до новата позиция на СЗО и как 
да се предпазите от рак може да научите на страници 
14-15.

Междувременно телефонът замества кредитните 
карти с нова услуга, за която може да прочетете на 
страница 24. Дали това ще спре измамниците, които 
скимират АТМ-ите, не е ясно. На страница 5 ви съоб-
щаваме за още двама българи, обвинени за банкови 
измами, този път в Алабама. 

За сънародници, с които може да се гордеем, ви 
разказваме в няколко статии в този брой на BG VOICE. 
На страница 17 може да научите за уникално пред-
ставление в Ню Йорк, което кара не само българки 
да танцуват в ритъма на народните ни танци. Ще ви 
срещнем и с Вал Кьосовски, чиято група Kultur Shock 
свири... фолкрок.  Какво представлява този жанр може 
да научите на страници 26-27.

В обширно интервю най-успелият български фут-
болист Димитър Бербатов разказва за неволите си от 
последните дни и защо не игра на финала на Шам-
пионската лига. Това може да намерите на страници 
34-35.

И накрая искам да ви припомня, че 2 юни е Денят на 
Ботев. Отбележете го в душите си!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Пухльовците

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 | Николета Кравченко | Невена Ге-
оргиева | Силвия Шатърова | Христофор Караджов | Ангел 
Дончев
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
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Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Първанов пита Обама за US 
визите

България имала 
шистов газ за 
300 годиниПрезидентът 

Георги Пър-
ванов е по-
ставил темата 
за отпадане 
на визите за 

българите, пътуващи за САЩ, 
пред американския президент 
Барак Обама.

Държавният ни глава участ-
ва миналия петък в работната 
вечеря на президентите от 
ХVІІ среща на държавните 
ръководители на страните от 
Централна Европа, която се 
проведе в полската столица 
Варшава.

„Смятам за необходимост в 
двустранен план да се потърси 
относително бързо решение 
на визовия въпрос. Приляга ни 
като на съюзник този въпрос 
да бъде разрешен”, коментира 
държавният глава.

Пред Барак Обама Първанов е поискал още и засил-
ване на американските инвестиции в България. Той 
е поставил въпроса и за необходимостта от активна 
политика на САЩ по отношение на диверсификацията 
на енергийните източници и трасета в Европа.

„При затрудненията, които има “Набуко”, предвид 
колебанията на някои от страните – източник на 
природен газ, предвид необходимостта от една по-

категорична позиция по темата за трасетата мисля, 
че позицията на САЩ би била от полза”, коментира 
президентът след участието си в международната 
конференция “Балканите в Европа и света през ХХI 
век”.

Държавният глава посочи също, че самото присъст-
вие на президента Барак Обама на един форум на ре-
гионалните лидери е ясна демонстрация на трайния 
ангажимент на САЩ към нашите страни.

Американската 
компания „Шеврон” 
спечели разреше-
нието за проучване 

за шистов газ край Нови 
пазар. Фирмата е заявила 30 
милиона евро за държавата за 
това, че ще получи правото да 
проучи блока за находища на 
природния ресурс.

Преди две седмици „Шеврон” и други шефове на 
енергийни компании се срещнаха в Хюстън с бъл-
гарския посланик тук Елена Поптодорова и амери-
канският й колега в София Джеймс Уорлик по време 
на тяхното бизне роудшоу. Компаниите проявиха 
значителен интерес към проучванията за находища на 
шостов газ у нас. 

Първоначалните оценки на фирмите, участвали в 
търга, са за между 300 милиарда и 1 трилион куби-
чески метра газ. Един трилион е консумацията на 
България за 300 години. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, 
цитиран от БГНЕС. 

След като се сключи договорът,със „Шефрон, което 
според оценките на министър Трайков ще стане 
най-вероятно в следващите две седмици, парите ще 
отидат директно в държавния бюджет. Офертите са 
били отворени преди дни, а до края на юли се подават 
оферти за проучване на други два блока, които са 
малко по на запад от Нови пазар.
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Бирмингхам

Алабама

Антонио Великов  Мариана Пашова

Двама българи арестувани за 
АТМ измами за над $1 млн.

Двама българи са арестувани в предградие на Бирмингам, Алабама, 
по обвинения за измами и АТМ скимиране. Според полицията в 
градчето Хувър двамата са успели да източат над 1 милион долара 
от банкови сметки в цяла Америка.

Полицаите щракнали белезниците на 40-годишния Антонио 
Великов и 34-годишната Мариана Пашова вечерта на 20 май близо 

до клон на Regions Bank. Властите твърдят, че видели как двамата слагат скиминг 
устройство на банкомат.

В хотелската стая на българите те открили 320 фалшиви банкови карти, $51 432 
кеш, устройства и инструменти за инсталиране на скимерите.

Според адресната им регистрация Великов живее в Чикаго, а Пашова – в Ма-
ями. Двамата са в затвора на Джеферсън каунти без право на гаранция.

Властите смятат, че измамната схема е действала от много време и в различни 
градове на Съединените щати.

Още един виновен за АТМ схемата  
в Ню Джърси
Втори българин се призна за виновен 
пред съда в Ню Джърси за АТМ изма-
ми на клиенти на valley National bank 
в градовете Нътли и Белевил в щата. 
25-го-
дишният 
Георги 
Никиф-
оров е 
осъден 
по едно 
обвине-
ние за 
конспи-
рация за 
извърш-
ване на 
банкова измама и едно за кражба на 
идентичност с утежняващи вината об-
стоятелства. Българинът е в затвора 
без право на гаранция от 26 октом-
ври 2010 г., когато беше арестуван.
По-рано този месец признания напра-
ви и 28-годишният Виктор Кафалов. 
Трети българин – Лъчезар Лазаров, 
също е арестуван за аферата.

Според прокуратурата тримата 
успели да изтеглят над 278 хиляди 
долара от сметките на 348 жертви 
на банката с помощта на скиминг ус-

тройства.
Признани-
ята на Ни-
кифоров 
и Кафалов 
идват след 
споразу-
мение с 
прокурату-
рата. 
По едното 
от обви-
ненията 

задължително по закон се налагат 2 
години затвор. По второто  обвине-
ние наказанието е до 30 години и 1 
милион долара глоба, но вероятно 
присъдата ще бъда значително по-
малка. 
Решението на съда за Никифоров ще 
бъде обявено на 13 септември, а за 
Кафалов - на 27 юли.
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$10 000 от студентска бригада
Елица КандЕва

„24 часа”

8-10 хиляди долара могат да 
се спечелят за едно лято в 
САЩ от студентска бригада 
по системата Work and travel.

„Ако си мислите, че ще 
се върнете и ще си купите 

апартамент, не става. Но стигат за кола, 
да се стегне собствено пространство 
за живеене и да се отделят пари за 
пътуване следващото лято”, казва Иван 
Георгиев. Като студент по психология 
в Пловдивския университет той вече е 
бил на 4 различни места зад океана.

Който се кани да тръгне, трябва да 
си избере оторизирана компания и да 
има към $3400 за такси, път и джобни, 
предупреждава Иван. Нужно е човек 
да се справя сам, да свикне с полуфаб-
рикатите и да работи здраво на две 
места, защото в САЩ няма скатаване. От 
полза е и да преглътнеш егото си и да 
не се травмираш от пренебрежителното 
отношение на местните, които иначе 
според Иван са по-ниско образовани и 
по-посредствени от българите.

Много важно е да се уредят колкото 
може повече неща още от България - 
особено мястото за живеене, съветва 
23-годишният младеж. Точно заради 
осигурения пансион с нисък наем от 
30-35 долара на седмица той поел за 
своето първо американско лято през 
2008 г. към Аляска. Въпреки перфектния 
му език от английската гимназия такива 
като него не могат да разчитат на квали-
фицирана работа. Иван започнал като 
хаускийпър. Задълженията са камери-
ерски - чистене на стаи и оправяне на 
легла. Печели се $9,25 на час. Който се 
справя добре и работи извънредни ча-
сове, получава по още 1,5% върху тази 
разценка за допълнителния труд.

С уредена работа за тази сума Иван 
пристигнал със саковете в Сиатъл, щата 
Вашингтон.

Самият той се върнал от първата си 

бригада с $10 000. С тях ремонтирал 
стаята си и осигурил пътуването си 
следващото лято. Толкова обаче могат 
да се заделят само с работа на 2 места, 
бърза да уточни младежът. Ритъмът бе 
жесток, описва пловдивчанинът. След 
края на работния ден оставал само час 
време за душ и хапване на крак. След 
това се мятал на туристически автобус 
до рибарското градче, за да застане на 
касата на супермаркет и да работи от 17 
до около 1 часа след полунощ за още 10 
долара на всеки 60 минути.

Още след първото си лято в Америка 
нашенецът осъзнал, че трябва да се 
пази от българите зад граница. Другото 
му прозрение било, че американците не 
са толкова велики, а държавата им не е 
на неограничените възможности. Доста 
са комплексирани и необразовани - по-
вечето работят на позиции, които у нас 
се дават само на студенти, казва той.

Форматът на бригадата е 4 месеца ра-

бота. Включва и една обиколка, за да се 
видят забележителностите. Иван обаче 
отделил за опознаването на културата 
само последната седмица.

На следващата година се оказал на 
Източното крайбрежие с нелегитимен 
договор. Още от начало имах съмне-
ния, защото не се свързах директно с 
работодателя, спомня си Иван. Смутила 
го и сумата от 6 долара на час за работа 
като сервитьор. Това е най-добрата 
неквалифицирана работа в Америка, но 
печалбата е главно от бакшишите, не от 
основната заработка. От фирмата по-
средник обаче го уверили, че всичко е 
наред, и той заминал заедно с приятел. 
Когато обаче се изправили пред соб-
ственика на ресторанта - емигрант от 
Гърция, шефът сбърчил вежди: „Не съм 
наемал никакви българи. И миналата 
година ми пратиха такива като вас.” В 
разгара на кризата през 2009 г. никой не 
искал да ги вземе. След три дни гъркът 

омекнал и склонил да наеме само него, 
но срещу 30 долара на седмица, които 
стигали само за хотела. Обадил се в 
агенцията за измамата и последвалата 
проверка установила, че работодате-
лят е нередовен. За компенсация му 
предложили работа на бензиностанция 
на магистрала в щата Орегон, откъсната 
от света. Отказал, след което се озовал 
за няколко седмици на черния пазар - 
копаел ниви и с парите търсел легална 
заетост. Избил си само разходите и се 
върнал с едва 1500 долара.

Работил в САЩ и още веднъж - в уве-
селителен парк като оператор на забав-
ни игри. Тогава осъзнал, че в Америка 
всичко е пари и няма емоции. Българите 
били по-сърдечни и по-самокритични.

„Бригадите в Америка не са за всеки. 
Някои не могат да понесат тежкия труд 
и да преглътнат достойнството си”, об-
общава той. За него обаче преживяното 
се оказало безценен опит.

Пловдивчанинът на бригада в Аляска, където се е справил с лютата зима и е успял да се наслади на приятните летни 20 градуса. 

СН.: ЛИЧЕН АРХИВ
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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 $$$ 



BG ТЕЛЕГРАФ

•  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

Парите – висша ценност за 
младите българи

Българите между 18 и 30 години 
издигат в култ парите. Това показват 
данните от ново изследване. 

69 процента биха предпочели да 
изберат платена пред интересна работа. Едва 
20 на сто биха избрали по-интересна работа, 
но с по-ниско заплащане. И все пак се оказва, 
че младите хора не се страхуват от работа - 67 
процента са посочили, че биха работили, дори и да имат достатъчно средства.

Работата, или по-скоро липсата на такава, е най-големият мотив на хората между 
18 и 30 години да емигрират. 15 процента са посочили, че биха напуснали България 
заради по-високия стандарт на живот в Европа. Данните от изследването показват 
още, че младежите са аполитични, но силно критични към държавата.  Друг инте-
ресен щрих - младите се интересуват от музика и филми, но само 23 процента четат 
книги. Почти половината от тях не си спомнят кое е последното заглавие, което са 
прочели. 

3 бона за българско 
кърмаче на черно

Български майки продават рожбите 
си по 3000 лева зад граница, показа 
разследване на Би Ти Ви. 

В село Каменар край Варна в на-
чалото на годината в акция на полицията бяха 
арестувани петима за трафик на новородени. 

Жертви на канала са станали 20 жени. 
Разследването се е провело в Бургас, Варна и 
Ямбол в партньорство с гръцките власти. Има 
случаи даже на жени, които се разколебават, 
но няма връщане назад, коментира пред Би Ти 

Ви Магдалина Вълчанова от фондация “Face to face”. 
Само до началото на юни във Варна са регистрирани още 19 случая на трафик на 

бебета, съобщи Вълчанова. Момченцата „вървели” по 18-20 хиляди евро, а момичен-
цата по 14-15 хиляди евро. Има и случаи, когато децата са продадени с цел взимане 
на органи. Твърди се, че цената на дете, „разфасовано” и продадено на части, може 
да стигне 100 хиляди евро. По думите на Вълчанова такива случаи не могат да бъдат 
доказани, защото децата изчезват.

Всяка втора бременна 
българка пуши

От следващата година се пред-
вижда пълна забрана за тю-
тюнопушене на обществени 
закрити места. Това съобщи 

министърът на здравеопазването д-р 
Стефан Константинов в Световния ден 
без тютюнев дим. За да се случи това, 
предстои поредна промяна в закона за 
здравето.

Проучване, направено през 2008-
2009 г., сочи, че всеки ден тютюневи 
изделия употребяват 40% от българ-
ските мъже и 19% от жените. Страната ни е на второ място след Гърция по брой на 
пушачите и на първо място по броя на пушачите на 15-годишна възраст.

Според статистиката всяка втора бъдеща майка у нас пуши по време на цялата 
бременност.  „Близо 30% от бебетата с ниско тегло са от майки, които пушат. Около 
15-18% от  преждевременните раждания са свързани с пушенето и 10% от внезап-
ната смърт по време на раждане също се свързват с пушенето”, обясни доц. Виктор 
Златков. 

От 1 юни догодина здравният министър е категоричен - забраната ще е оконча-
телна и за всички!  

Депутатите на „Атака” 
заробени с фалшиви заеми

Лидерът на „Атака” Волен Сидеров държи в зависимост депутатите си с дого-
вори за поръчителство в полза на офшорни компании на стойност 150 000 
евро. Това обяви пред Би Ти Ви бившият националист Валентин Николов, 
който вече е независим парламентарист. „Офшорните фирми са теглили 

кредити за милиони евро. Имаме доказателства за това. Ясно е, че Волен Сидеров 
стои зад всичко.”

С писмо до медиите Сидеров запита напусналия партията Валентин Николов 
обещал ли е част от държавната субсидия на други формации срещу част от сумата.  
Напусналите депутати могат да прехвърлят парите, които им се полагат от дър-
жавата - около 180 000 лева на година - на друга парламентарна партия, на която 
симпатизират.
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Кредитни карти: Разбулени митове
да се преборят с огромната инфлация, 
лихвите ще се покачат много бързо. 

Второ, дълговете по кредитните 
карти са т.нар. unsecured debt – 
необезпечени. Единственото, 
което обезпечава тези за-
дължения, е вашият под-
пис. Не са подсигурени 
от кола или къща. 
Ако решите да 
обявите 

бан-
крут, дългът 
ви по кредитните 
карти се заличава. Да ре-
чем, че не желаете да банкрути-
рате, за да не унищожите напълно 
кредитната си история. Какво би могла 
да направи банката, ако спрете плаща-
нията по кредитната си карта?

Би могла да ви даде под съд и ако 
спечели делото, може да сложи lien – 
“задържане” на дома ви. Т.е. банката 
няма право да ви изхвърли от жили-
щето, но ако някога го продадете, ще 
трябва да платите на банката сумата 
по кредитната си карта. В днешните 
условия е толкова трудно да продадеш 
недвижима собственост, а и повечето 
хора нямат никаква чиста стойност – те 
дължат много повече по ипотеката си в 
сравнение със сумата, за която могат да 
продадат къщата.

Така че дори и да успеете да прода-
дете дома си, сигурно няма да получите 
достатъчно пари дори да покриете 
ипотеката си, да не говорим за изпла-
щането на кредитните си карти. Банката 
ще трябва да ви даде под съд отново и 
ако съдията разреши, финансовата ин-
ституция може да започне да си взема 
вноските направо от заплатата ви. Не 
забравяйте обаче, че съдебният процес 
е дълъг и скъп, така че кредитните 
компании почти никога не прибягват 

до съд. 
Те просто продават вашите дългове 

на т.нар. debt collectors – фирми, които 
се опитват да съберат 

задълженията 
чрез договаря-

не на 

раз-
плаща-
телен план с вас. Ако не 
изплатите и цент в продължение 
на 7 години, дългът се заличава и ко-
лекторите нямат право да ви занима-
ват повече. Разбира се, процесът, който 
описвам, би наранил кредитната ви ис-
тория доста сериозно. Но това би било 
нищо в сравнение с алтернативата.

Ако вземете HELOC, за да изплатите 
задълженията по кредитните си карти, 
все едно залагате дома си на рулетка. 
Ако в един момент се окаже, че не 
можете повече да правите вноските 
по този заем, банката има законовото 
право да отнеме жилището ви – т.нар. 
foreclosure. Една от главните причини, 
поради която стотици хиляди америка-
нци загубиха къщите си през измина-
лите 4 години, бе вземането на HELOC и 
невъзможността да го изплатят по-къс-
но, когато останат безработни.

 HELOC  са т.нар. recourse loans – дори 
и да напуснете дома си и банката, която 
държи ипотеката ви, стане собственик 
на вашето жилище; банката, от която 

сте получили HELOC, има законовото 
право да си вземе парите от заплатата 
ви, дори и ако повече не притежавате 
къщата, срещу която тази финансова 
институция ви е дала заем. Така че не 
превръщайте необезпечени дългове в 
заем, който може да ви остави бездом-
ни! Вашето жилище не е банкомат или 
спестовна касичка!

нЕвЕна ГЕорГиЕва
Експерт по банкови закони и лични финанси

Неотдавна получих 
обаждане от една моя 
позната, да я наречем 
Калина. През януари 
тази година балансът 
на кредитните й карти 

беше достигнал близо $40 000. Някой я 
беше посъветвал, че за да изплати на-
пълно този дълг, тя трябва да използва 
HELOC – Home Equity Line of Credit – 
кредитна линия въз основа на чистата 
стойност на дома й. 

Home equity е разликата между 
сумата, която дължите на банката за 
ипотеката на жилището си, и настояща-
та пазарна стойност на къщата. Ако, да 
речем, дължите $180 000 по ипотеката 
си, но професионален оценител обяви, 
че пазарната стойност на дома ви в 
момента е $220 000, това означава, че 
имате $40 000 home equity. Банките 
могат да ви дадат заем срещу чистата 
стойност на вашето жилище.

Аргументите, които Калина ми пред-
стави, бяха: „ Аз плащам от 15% до 22% 
лихва по различни кредитни карти. 
Мога да взема HELOC за 5%, да изплатя 
всички кредитни карти и да погасявам 
този заем в продължение на 15 години. 
Това ще направи вноските ми много 
по-малки, а и лихвата се приспада от 
доходите ми, когато плащам данъци.”

Моят отговор беше кратък: „В ника-
къв случай!” 

Нека обясня. Първо, лихвата по 
HELOC не е фиксирана. Тя е тясно 
свързана с лихвата, която Федералният 
резерв определя. Тази лихва е ниска в 
момента, но след около 2 години, ко-
гато държавите институции се опитват 
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Българите в кризата – все по-бедни и пестеливи
Повече милионери в света, $7.8 трилиона в офшорки

Финансистите обоб-
щават – българите 
обедняват и стават 
по-пестеливи в кри-
зата. Анализ на една 
от водещите банкови 

институции показва, че по-малко от 
5% от домакинствата държат 2/3 от 
депозитите. 

Интересна тенденция от последните 
месеци е, че домакинствата с по-голе-
ми депозити са увеличили размера им, 
докато тези с по-малки спестявания 
са ги изтеглили. Така към днешна дата 
имаме рекордни спестявания - близо 
30 милиарда лева. А най-пестеливите 
5 на сто от домакинствата притежават 
над 20 милиарда от общата сума. 

Анализът показва, че през миналата 
година финансовите активи, или прос-
то казано - спестяванията в депозити, 
акции, пенсионни фондове и др., са се 
увеличи с над 12%. 

Обедняването на българите се 
дължи главно на спада на цените на 
жилищните имоти, които през 2010 г. са 
поевтинели с около 10%. Финансовите 
анализатори очакват още 5% пони-
жение в цените им тази година, но и 
увеличение на дела на необслужваните 
кредити с над 1.5%. 

Кредитната експанзия от 2001 г. 
направи българите много по-щедри в 

разходите. Така, условно казано, много 
домакинства при доход от 1000 лева 
харчеха 1200 именно заради достъп-
ните заеми, кредитни карти и лизинги. 
За много хора към днешна дата това 
излиза солено.

Цялата финансова картина за богат-
ствата на българите има и още една 
много важна гледна точка - ръст на без-
работицата и спад на потреблението. 

И в световен мащаб се наблюдава 

толкова силно разслоение между 
бедни и богати. Милионерите са се 
увеличили с 12% през миналата годи-
на, сочат данните на Boston Consulting 
Group, цитирани от агенция „Блумбърг”. 
Това се дължи на ръста на фондовите 

пазари, който е спомогнал за повише-
ние на световното богатство.

Броят на домакинствата, притежава-
щи над 1 млн. долара, се е повишил до 
около 12,5 милиона през 2010 г. Най-

много са милионерите в САЩ, Япония 
и Китай.

Количеството на активите в офшор-
ните зони се е увеличило с 330 мили-
арда долара до 7,8 трилиона долара. 
Потокът на пари към тях е най-вече от 
развиващите се пазари.

Но като цяло общият дял на авоарите 
в данъчните убежища е намалял от 6,6 
на 6,4% заради по-стриктните мерки, 
въведени от правителствата в Европа и 
Северна Америка.

Скандално известният сайт „Уикилий-
кс” обеща в началото на януари тази го-
дина да публикува офшорните сметки 
на близо 2000 финансисти и политици, 
но и до днес това не е направено.

Дискът с поверителната инфор-
мация трябваше да бъде предаден в 
Лондон от швейцарския информатор 
Рудолф Елмер. Според него данните 
свидетелстват за масово укриване на 
данъци. 

Рудолф Елмер е подсъдим по дело за 
кражба на банкови данни.

Джулиан Асанж обеща да разгласи 
предадената му информация. 

Самият Елмер мотивира действията 
си с желанието да се противопостави 
на системата, която по неговите думи 
включва механизми за прехвърляне 
на незаконни средства на секретни 
офшорни сметки.
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Медиите - накъде в кризата
Идва ли краят на 
хартията и началото 
на таблета?

Как се оцелява в криза и накъде вървят 
българските медии, какво се случи на 
медийния пазар както в България, така 
и с изданията навън от страната през 
последната година? Има ли смисъл 
държавата да финансира медии и кои, 

конкурентоспособни ли са те? На част от тези въпроси 
се опитаха да отговорят медийни спецове и журнали-
сти по време на Седмата световна среща на българ-
ските медии. Тази година тя се състоя в холандския 
град Хилверсум. 

Броят на българските 
медии в чужбина се 

увеличава
Това заяви генералният директор на БТА Мак-

сим Минчев при откриването на работната част на 
срещата. BG VOICE е едно от най-коментираните нови 
издания сред родните журналисти по света.

Минчев не изключи възможността в навечерието на 
изборите да се появят още нови медии. В контекста на 
темата на срещата „Медии и пари“ Максим Минчев по-
сочи, че форумът се организира с финансовата помощ 
на бизнеса, а не на държавата. Във втория панел на 
срещата беше обсъдено оцеляването на българските 
медии в чужбина. Иван Петрински от вестник „Бъл-
гарски новини“ в Гърция открои три причини, които 
са изправили българските медии на ръба на оцелява-
нето – променените условия след присъединяването 
на България в ЕС, широкото използване на интернет 
и финансовата криза, нанесла щети на рекламодате-
лите. Според Иван Карчев от Българския информа-
ционен портал за Австрия финансовите проблеми 
могат да бъдат решени чрез отпускането на средства 

за проекти, които да развиват изданията. Той призова 
повече институции да се включат в осигуряването на 
такова финансиране. Карчев даде пример с Държав-
ния културен институт на МВнР, който е финансирал 
проекта „Културни посланици на България“. 

Максим Божилов от Хоризонти” в Торонто поиска 
закриването на Агенцията за българите в чужбина. 
Според него това е агенция за българите в България и 
допълни, че дискусията трябва да е за спасяването на 
българските медии зад граница.

bG voIce – новата звезда 
на срещата

Специално внимание генералният директор на БТА 
Максим Минчев обърна на най-новото печатно изда-
ние на българите в САЩ – BG VOICE. Оказа се, че той 
вече е познат на повечето български журналисти в 

Силвия Шатърова
silvia@bg-voice.com

Българската група на летище Амстердам. На преден план е шефът на 
СЕМ Георги Лозанов със съпругата си Галя Георгиева, издателят Мартин 
Захариев

Срещите преминаха при пълна зала и голям интерес от страна на 
участниците

Законодателната власт бе представена от депутати от медийната 
комисия в Народното събрание

Сн.: авторът
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САЩ и Канада. Журналистите, присъстващи на среща-
та, както и представителите на бизнеса и медийните 
спецове проявиха интерес към нашия вестник, като 
му пожелаха да запази темпото и професионализма, с 
които е направен.

BG VOICE се откроява от останалите имигрантски 
медии с много авторски текстове и различен дизайн, 
който напомня списание, коментираха колегите по 
време на срещата. 

Българските медии тичат 
след победителите

Мнението е на медийния експерт и издател Мартин 
Захариев.

 По думите му печатът дава широко поле за изява 
на поръчковата журналистика, знаят се и тарифите на 
журналистите, за да „публикуват“ или „да не публику-
ват“. Икономическите зависимости и принуда, които 
в крайна сметка са и политически, раждат журналис-
тически слугинаж и разяждат ценностната система на 
професията, коментира Захариев.

Нито едно правителство не пожела да си развали 
отношенията с електората и да въведе общественото 
финансиране на електронните медии, каза Мартин 
Захариев. Според него това би го лишило от най-мощ-
ния лост на влияние над медиите. Те пък невинаги се 
притесняват от близостта си с управляващите, смята 
той.

 „Медийният преход завърши, идва друга епо-
ха - тази на концентрацията“, заяви Захариев. През 
последната година се наблюдава спад на средствата 
за реклама, те са значително подценени, докато през 
първите години на второто хилядолетие са били на 
другия полюс, значително надценени.

Според него трудно ще бъде разбит двуполюсният 
модел на телевизиите, които владеят и основния ре-
кламен пазар - Би Ти Ви и сателитните й канали, както 
и „Нова тв” заедно с двете „Диема”.

Прогнозата: Който 
спечели младите, ще 

спечели битката 
Блоговете, социалните мрежи са новите медийни 

канали. Видеото е №1 в предпочитанията на потреби-
телите, заяви Захариев. Новите медии идват с новите 
млади, а те са с фрагментирано познание и идентич-
ност. Поколение, което не може да се концентрира. 
Потребителите между 18 и 30 години нямат търпение. 
Всяко отлагане при тях води до дискомфорт. Те искат 
забавление и нямат време да го получат тук, затова 
отиват другаде, нямат търпение да променят света и 
затова отиват там, в другото пространство, а не са тук. 
Само за една година пазарът на таблети в световен 
план се е покачил с 6 млрд. долара, сочи статисти-
ката. „Не си ли in в тази работа, ще си out“, завърши 
Захариев.

С медийната 
концентрация 

журналистиката ерозира
Засилването на медийната концентрация води до 

сериозен упадък на журналистиката. Това каза Петър 

Волгин от БНР по време на панела „Медии и собстве-
ност“.

По думите му този процес се извършва заради 
контрола и цензурата, а не в името на професионализ-
ма. Най-често срещаната практика у нас е година-две 
преди избори да се купуват или създават медии, в 
които се наливат сериозни суми, а след изборите или 
се закриват, или се намалява чувствително финанси-
рането им, допълни Волгин.

Линията на поведение на собствениците се проме-
ня според това как се сменя властта, смята той.

По думите му жълтата преса е придобила ореола на 
крепител на свободата на словото, след като на чита-
телите е станало ясно, че информациите в нормалните 
медии се контролират.

Според Бистра Георгиева, главен редактор на в. 
“Банкер“, младите журналисти трябва да се насърча-
ват да бъдат по-агресивни по отношение на истината 
и да не си налагат автоцензура. Според нея в момента 
те търсят медии, където да получават повече пари за 
сметка на свободата.

Работната част бе открита от директора на БТА Максим Минчев (вляво)

bG voIce бе представен на срещата от редактора на българския офис 
на вестника Силвия Шатърова

ЧУДЕСАТА НА БъЛГАРИЯ 
ТРъГВАТ НА ТУРНЕ ПО СВЕТА 
Десетте чудеса на България тръгват 
на турне по света, за да достигнат до 
всички чужденци и българи емигранти, 
стана ясно по време на срещата. Наши 
емигранти ще предлагат туристически 
пакети на сърби и американци, за да 
обиколят родните земи по стъпките 
на траките и прабългарите. Созопол, 
античен Несебър, Перперикон, тракий-
ското светилище Татул, Белоградчиш-
ките скали, Мадарският конник, Велики 
Преслав, римският град Деултум край 
с. Дебелт, Царевец и Рилският манастир 
ще бъдат точките, на които чужденците 
ще стъпят и ще научат повече за страна-
та ни и миналото й. Емигрантите избух-
наха в аплодисменти и сълзи в очите, 
докато главният редактор на „Стандарт” 
Славка Бозукова разказваше за иници-
ативата, в която се включиха над 1 млн. 
българи с гласуване през интернет. „В 
период на криза българите имат нужда 
да се обърнат към корените си. Вестник 
„Стандарт” винаги е работил за патри-
отични каузи”, заяви Бозукова. Тогава 
спонтанно собствениците на родни 
медии зад граница предложиха да се 
направят туристически пакети, които 
да се предлагат както на чужденците, 
така и на сънародниците ни, които се 
връщат за почивка в родината. Част от 
нас работят и в туристически фирми, 
така че няма никакъв проблем за това, 
обясняваха хората.
Картините от прекрасните ни хилядо-
летни паметници, озвучени с ритмите 
на българска музика, докараха сълзи в 
очите на сънародниците ни. Залата се 
изпълни с носталгия по родината. „Цял 
ден чакам този панел”, заяви развълну-
вана Бойка де Ванегас от списание „БГ 
стил”, което излиза в Испания. Дамата 
бе сред десетките, които искаха да качат 
клипчетата на електронните издания на 
вестниците си, както и да сложат линк 
към интернет страницата за 10-те ни 
съкровища.
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Официално:  
GSM-ът може да причини рак

яСЕн дараКов
yasen@bg-voice.com

Световната здравна организация обърна позицията си за риска

Помислете добре 
следващия път когато 
доближите мобилния 
си телефон до ухото. 
Според учените от 
Световната здравна 

организация (СЗО) това вероятно може 
да причини рак на мозъка. Позицията на 
панела от 31 изследователи от 14 страни 

беше обявена във вторник и представля-
ва рязко обръщане на 180 градуса след  
дълги години, в които СЗО твърдеше, че 
риск няма.

Сега учените слагат GSМ-ите в един и 
същ списък канцерогени като оловото, 
хлороформа и изходните газове от дви-
гателите като вероятни причинители на 
рак. Изводът им се базира на преглед на 
данните от десетки изследвания, напра-
вени досега, но не и на нови проучвания.  

Това, което те са открили, е, че има по-
вишена дейност на мозъка и по-голяма 
вероятност от развиването на глиома и 
акустична неврома – два вида рак на мо-
зъка. Те обаче не са успели да установят 
връзката с други видове рак.

„Няма никакъв вариант да кажем, че 
мобилните телефони са безопасни”, каз-
ва д-р Кийт Блак, неврохирург в Cedars-
Sinai Medical Center в Лос Анджелис. 
Според него най-големият проблем е, че 
минават десетилетия, преди да се види 
ефектът от даден фактор като разгово-
рите по телефон.
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1. Вземете хендсфри с кабел
Не случайно почти всеки телефон идва с такова 
устройство.
Използването на хендсфри с кабел е най-си-
гурният начин да намалите радиацията, която 
стига до вас. Дръжте телефона далеч от тялото 
си – на поне 2-3 сантиметра и особено надалече 
от главата. 
Възможно е радиация да се предаде по кабе-
ла и ако искате да сте по-сигурни, може да си 
купите за няколко долара устройство, което 
се нарича ferrite bead. То се закача за жицата и 
обира напълно радиацията.
2. Използвайте спикърфона
Може да не е най-удобната функция, особено на 
публично място, но намалява риска значително. 
3. Не носете bluetooth постоянно
Блутут устройствата също излъчват радиация, 
но много по-малко от мобилния телефон. Про-
блемът е, че повечето хора не го свалят от ухото 

си. Най-добре е, когато приключите с разговора 
си, да го приберете. Лекарите също съветват да 
сменяте ухото, на което слагате блутута.
4. Радиационни горещи точки
Мобилните телефони не излъчват еднаква 
радиация през цялото време. Най-много това 
се случва, когато се опитват да се свържат с 
клетъчна кула.
Това означава, че рискът се повишава, когато 
шофирате например, защото телефонът скача 
от клетка в клетка. 
Слабият сигнал също кара телефона да излъчва 
повече радиация. Ето защо не го ползвайте в 
гаражи, мазета, асансьори...
5. Не говорете, пишете SMS
Това е най-добрият вариант да не държите теле-
фона си близо до главата – пишете SMS-и, мейли 
или използвайте чат програмите на вашия 
смартфон.

5 СъВЕТА КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

GSM-ите излъчват радиация, която се 
нарича нейонизираща. Това не е същата 
радиация като при рентгенова снимка, а 
по-скоро като много слаба микровълно-
ва фурна.

„Най-просто – това, което вълните 
във фурната правят с храната, е същото, 
което радиацията от телефона прави с 
мозъка ви – той го „готви”, обяснява д-р 
Блак.

От асоциацията на мобилните компа-
нии CTIA отговориха, че проучването 
„не означава, че мобилните телефони 
предизвикват рак”. 

Производителите на GSM апарати 
обаче предупреждават, макар и с малки 
букви, за такава опасност и съветват 

клиентите си да държат телефона далеч 
от тялото. В упътването за iPhone 4 
например пише, че той трябва да се 
държи на поне 1,5 сантиметра (5/8 инча) 
от тялото, когато се води разговор, а за 
Blackberry препоръката е за 2,5 см (1 
инч).

Опасността за децата е още по-голяма 
според учените, защото техният череп е 
по-тънък от този на възрастен, а техният 
мозък е все още в процес на растеж и 
развитие.

В света мобилни телефони притежават 
около 5 милиарда души, което прави три 
четвърти от населението на планетата. 
В САЩ са повече от 300 милиона според 
данни на CTIA – The Wireless Association.Вижте червените райони в мозъка когато мобилния телефон работи



Готвачи за 
мир

Моше Басон запо-
чнал да готви за 
войниците си като 
офицер от израел-
ските специални 
части по време 

на войната от Йом Кипур през 1973 г. 
Той използвал американски армейски 
рациони, като добавял към тях руски 
консерви сгъстено мляко, извадени 
от взривени сирийски танкове на 
Голанските възвишения. Берял диви 
подправки и варял всичко в една каска 
поради липса на кухненски съдове.

Краят на войната заварил батальона 
на Басон от другата страна на Суец-
кия канал, с личен състав в повишено 
настроение заради постигнатите бойни 
успехи и подобреното меню. Така за-
почнала съвсем друга кариера за този 
потомък на изселници от Ирак. Сега 
„шеф Басон“, като всички го наричат (от 
френската дума за готвач), притежава 
ресторант „Евкалипт“, който е едно 
от най-вкусните места в Йерусалим 
(www.the-eucalyptus.com). Освен че е 
магьосник в кухнята, собственикът е и 
активист. Басон е сред основателите на 
движението „Готвачи за мир“ (Chefs for 
Piece, www.chefs4peace.com), обединя-
ващо еврейски, мюсюлмански и хрис-
тиянски кулинари от няколко държави 
в региона с идеята, че който хапва и 
пийва добре, няма как да мисли зло.

Обикновено се опитвам да показвам 
на читателите си как изглежда светът, 
погледнат откъм САЩ. Но е трудно 
човек да не бъде заинтригуван, както 
бях аз в Израел, когато на 500 метра от 
една от най-успешните нови винарски 
изби по Източното Средиземноморие 
започва минно поле с непочистени 
противопехотни мини. Сигурно знаете, 
че преди 1967 Голанските възвишения, 
където се намират въпросната изба и 
лозята й, са били сирийска територия. 
Ще добавя интересния факт, че на 
мястото на винения комплекс е имало 
артилерийски позиции, прикривани от 
нарочно посадени евкалиптови дръвче-
та, откъдето сирийците са обстрелвали 
еврейските градчета в долината.

Дори и най-бързата разходка на-
горе-надолу по тясната територия на 
Израел дава прекрасна представа защо 
жителите му се чувстват нервни, когато 
се заговори за връщане към грани-
ците отпреди 1967 г. Американският 
президент Барак Обама поиска точно 
това и веднага загуби доверието на 
поне половината израелци, показват 
допитванията. Темата за американската 
позиция е по принцип много чувстви-

телна в Израел не на последно място 
защото зависимостта от САЩ е очеви-
ден нож с две остриета. Вестникарските 
коментатори в Тел Авив и Йерусалим 
пишат ежедневни фермани по въпроса, 
на чиято дължина биха завидели авто-
рите на уводни статии във в. „Работни-
ческо дело“.

На двама израелци се падат по три 
политически мнения. Трийсетината 
души, с които разговарях, неизбежно 
прескачаха към обсъждане на текущите 
събития, дори когато темата отначало 
беше съвсем друга. Очакването за 
поредната война (или нова интифада) 
ми се видя здраво впито в съзнанието 
на хората в Израел. То обаче не ги без-
покои чак толкова. Както ми каза един 
фермер, живеещ на 2 километра от 
границата с Ливан: „За мен е по-важно, 
че мога да затисна с пепелника банкно-
та от 100 евро на масата в градината и 
да отида на почивка в Италия за месец. 
Когато се върна, тя ще си бъде там.“ 
Целият Северен Израел бе военна зона 
през 2006 г., по време на израелските 
операции в Ливан, откъдето „Хизбула” 
изстрелваха грубо направени, но смър-
тоносни ирански ракети. След което 
животът продължава – местните се 
връщат, а след тях идват и туристите.

Йерусалимският ресторант на шеф 
Басон отначало е имал в двора си ев-
калиптово дърво, което му дава името. 
То е било пренесено от Голан преди 
25 години, когато бившите окопи са 
засипани и превърнати в лозя. Заведе-
нието обаче е затворено по време на 
втората интифада (2001-2006 г.), когато 
терористичните актове са ежедневие. 
Дървото загива без грижи. Така полити-
ката, историята, войната, кулинарията и 
озеленяването се преплитат по начини, 
твърде характерни за региона.

Разказах ви всичко това, защото пред-
почитам дърветата да бъдат садени 
заради ресторантския уют, а не да дават 
сянка на артилерийски разчети. Бих 
искал на готвачите да не им се налага 
да се борят за мир, вместо да берат и 
смесват подправки.

А покрай чудесната местна кухня и 
качествените вина в Израел си припом-
них още, че обичам руското сгъстено 
мляко. Но само ако идва от магазина, а 
не е извадено от овъглената раница на 
някой нещастен сирийски танкист.

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

ХриСтофор Караджов
Лос Анджелис

НАБЛЮДАТЕЛ
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В малка зала в Ню Йорк 
с тъмен под няколко 
жени в бели туники и 
цветни забрадки пеят с 
едва забележим акцент, 
“Полегнала е Тодора, 

моме Тодоро, Тодороооо”. След това 
започват с движенията си да разказват 

за многобройните превъплъщения на 
женската душа. Танцът им се докосва 
както до чисто народните ритми, така 
и до изразните средства на модерния 
танц и на театъра. Този богат „речник” от 
движения и жестове прави представле-
нието им достъпно и преживяемо не 
само за българите, но за всички, които 

търсят в танца съпричастие, лично-
стност, емоционална дълбочина.

Спектакълът е част от галавечерта 
“Landscapes of home” на 11 и 12 юни в 
Manhattan Movement and Arts Center 
(www.manhattanmovement.com). Спе-
циален гост на представлението, част 
от фестивала “Celebrate Bulgaria”, ще е 
посланикът ни Елена Поптодорова.

На фона на тъмната зала с минимални 
декори изчистените движения изпъкват 

още повече. Уникалните костюми на 
танцьорите, уравновесената смеси-
ца между фолклор и модерен танц и 
емоционалният заряд, който влагат във 
всяко движение, правят спектаклите на 
“Елеа Горана” наистина запомнящи се. 
Любопитно е, че танцьорките, които по-
някога подвикват и запяват, са не само 

българки, но и истински нюйоркчанки 
от различни народности и произход, 
които хореографът Елисавета Йорда-
нова води с уверени ръце към възмож-
ността да опознаят не само магията на 
българското, но и самите себе си.

От спектаклите на танцовия колек-
тив “Елеа Горана” в съзнанието ми се 
е запечатал също и образът на жена в 
бяло, която с плавни, гладки, но увере-
ни движения на ръцете размотава едно 
червено кълбо прежда. Нейната нишка 
води зрителите назад през времето, 
в живота на жената като създател на 
домашното огнище, през сезоните на 
земеделския труд, през часовете пред 
тъкачния стан, през седенките с другите 
жени. И въпреки че българските ритми 
преобладават, усещам как всички в за-
лата сме свързани с тази здрава нишка 
на женското. Зрители си тръгват от тези 

спектакли мъничко разплакани, но 
със сигурност пречистени и извисени. 
И открили за себе си неразрушимата 
връзка между красотата на вековните 
традиции и настоящето.

Не случайно в уебстраницата на “Елеа 
Горана” пише, че танците на групата 
съчетават традицията и съвремието. 
Тяхното послание се разпространява 
и чрез преподавателската дейност на 
Елисавета Йорданова в студио “Лотос” 
в Ню Йорк, където тя води клас по бъл-
гарски народни танци всеки вторник 
в 7 вечерта. Класът е за танцьори на 
различни нива и е прекрасна възмож-
ност за жителите на Ню Йорк да се 
занимават с изкуство след работа и да 
опознаят българската култура в едно 
чудесно студио, където се преподават 
още фламенко, танци от Индия, Аржен-
тина, Корея, Таити...

Нюйоркчанки играят в 
спектакъл с bG фолклор

алЕКС ГраШинКа
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На 1 юни най-гледаната 

телевизия в България 
bTV отбелязва своя 
11-и рожден ден. 
Телевизията може да 
се похвали с над 40% 

пазарен дял, което е най-високият дял 
от създаването на канала.

Междувременно Вики Политова зае 
позицията председател на управител-
ния съвет и генерален директор на ком-
панията. Румънските мениджъри, които 
дойдоха в България преди година, 
когато bTV стана част от семейството на 
Central European Media Enterprises, си 
заминават.

От bTV са изчислили, че са били в 
ефир 132 месеца, повече от 4000 дни 
и почти 100 хиляди часа. Тази година 
те ще празнуват само на екран, но без 
шумно парти.

От телевизията най-много се гордеят 
с инвестициите си за развитието на 
българското кино. bTV непрекъснато 
търси нови интересни проекти, които 
да предложи на своите зрители, и така 
стартира първите у нас дългосрочни 
проекти в областта на модерното кино 
– „Стъклен дом” и „Столичани в повече”, 
като в същото време подкрепя българ-
ски кинопродукции за големия екран. 

През първото тримесечие на 2011 г. 
bTV Media Group увеличава значително 
дела на зрителите си в сравнение със 
същия период на 2010 г. – от 42.7 до 
46.1%. bTV е единствената национална 
телевизия, която покачва дела си от 
януари до март, като постига 40.5% (3.6 
пункта повече спрямо същия период 
на 2010 г.). През 2011 г. bTV спечели кон-
курса „Любимите марки”, като изпрева-
ри всички останали брандове не само в 
категория „Медии”, но и във всичките 25 
категории. 
В периода на интеграция на bTV Media 
Group успешно стартираха каналът 
bTV Action, новият интернет проект 
Ladyzone.bg, както и много нови про-
грами във всички канали от групата.
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Вторник, 22:00 (BG)

„Синята бездна“

Неделя, 22:00 (BG)

„Аз, роботът“

Неделя, 00:50 (BG)

„Челюсти 3”

Неделя, 20:00 (BG)

„Ултиматумът на Борн”

Понеделник, 22:00 (BG)

„Универсален войник 3“

Неделя, 21:45 (BG)

Балкански музикални 
награди 2011 /запис/

Неделя, 17:00 (BG)
Англия (мл.) – Норвегия 
(мл.), международен 
приятелски мач, ди-
ректно

Корадо Катани в 
“Под прикритие”
Корадо Катани 

влиза в „Под при-
критие“. Леген-
дарният италиан-

ски комисар, който бореше 
мафията в италианския 
сериал „Октопод“ от 80-те 
години, почти сигурно ще 
се снима за 
хитовия кри-
мисериал 
на БНТ. Това 
обаче ще 
стане наесен. 
Предстои 
ръковод-
ството 
на „Сан 
Стефано“ 29 
да разпише 
договор с 
продуценти-
те на лентата 
за още се-
рии, които 
да се излъчат 
след лятото. „Разработваме 
втория сезон. Мислим да 
разширим сюжета, ще се 
включат Интерпол и бъл-
гарската мафия в Европа“, 
заяви копродуцентът на 
лентата Димитър Митовски 
в ексклузивно интервю за 
БНТ от Рим. „Стандарт“ на-
учи, че екипът на сериала 
се е срещнал в италиан-

ската столица с актьора 
Микеле Плачидо, който 
изигра Корадо Катани. Той 
е изгледал една серия на 
„Под прикритие“. Засега 
неговото участие в лентата 
е най-сигурно. Митовски и 
хората му преговарят и с 

още европейски и амери-
кански актьори, които да 
се снимат в „Под прикритие 
2“. Продуцентите искали 
да ангажират млади екшън 
звезди от Франция, Сърбия 
и Македония. Преговаряли 
и с холивудски звезди от 
ранга на Чък Норис, съоб-
щава „Стандарт“.  
В следващата серия на лен-

тата зрителите ще видят 
свободни боеве и показно 
убийство в центъра на 
София. Специално за сним-
ките на „Под прикритие“ в 
столичния клуб „Син Сити“ 
е бил изграден истински 
професионален ринг за 

ММА боеве. 
Зрителите ще 
видят кървав 
бой между 
съпруга на 
бившата 
царска депу-
татка Юлиана 
Дончева 
- Станислав 
Недков-
Стъки, и 
треньора на 
Долф Лун-
дгрен - Слави 
Славов. В 
оставащите 5 
серии до ля-

тото в „Под прикритие“ ще 
се появи и Христо Мутаф-
чиев. Неговият герой ще 
се върне от ада и ще има 
ключова роля в развръзка-
та на първия сезон. 

Сериалът се излъчва 
всяка неделя от 20:45 (BG) 
по БНТ1 или on demand в 
удобно за вас време от 
TRIO Television.

Райна, Графа, Сашка Васева, 
Евгени Минчев и други в 
“Черешката на тортата”
Нова тв е готова да посрещ-

не най-цветното и вкусно 
лято с букет от колоритни 
личности, които от 6 юни в 

“Черешката на тортата” ще забъркват 
коктейл от забавления и кулинарни 
умения.

Артисти, спортисти, любимци от 
екрана и дори политици ще демонс-
трират повече от един талант в името 
на шоуто. Сред първите престрашили 
се да домакинстват в тв ефира са 
Иван Лечев, Димитър Ковачев-Фънки, 
Вики от “Мастило”, Свилен от “Остава”, 
Райна, Графа, Божана Филипова, Маги 
Желязкова, Дим Дуков, Евгени Мин-
чев, Сашка Васева, Цветелин Кънчев, 

Георги Мамалев…
Всеки ден – от понеделник до 

петък, от 20:00 ч. по един от тях ще 

приема у дома си четирима други 
също известни и забавни персони. В 
края на работната седмица с гласува-
не помежду им ще бъде излъчен но-
сителят на почетния плакет „Перфект-
ният домакин”... Според правилата на 
играта той - перфектният, ще трябва 
да защити не само качествата си на 
кулинар, но и умението да забавлява, 
да бъде интересен и провокативен 
за гостите си, да бъде различен и 
нестандартен. 

До знаменитостите през цялото 
време в ефира на „Черешката” ще 
има едно-единствено лице, което ще 
виждаме постоянно – готвач-консул-
тантът…

Понеделник, 21:00 (BG)

„Първите 20 милиона“

Неделя, 20:00 (BG)

„Кървав диамант“

Неделя, 21:00 (BG)

„Войната на семейство 
Роуз“

Неделя, 22:00 (BG)

„Къщата на восъка“
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Събота, 01:50 (BG)

„Тунелът на смъртта“

Събота, 23:30 (BG)

„Нито дума“

Събота, 21:00 (BG)

„Бебета гении“

Събота, 22:00 (BG)

„Широко затворени очи“

Петък, 20:00 (BG)

„Месец любов“

Петък, 21:00 (BG)

„Универсален войник“

Събота, 22:00 (BG)

„Скорост“

Събота, 18:00 (BG)

„Лунен пътешественик“

Арменци, британци, 
румънци и гърци напират за 
първия български ”X factor”
Истинска кастинг мания се разразява около пър-

вия български ”X factor” още преди да са запо-
чнали дори предварителните прослушвания за 
този най-голям и успешен музикален формат в 

света. Освен регистриралите се от цялата страна българи 
има арменци, британци, румънци и гърци. Въпреки че има 
само долна възрастова граница, най-младият записал се е 
едва на 10 години, а най-възрастният засега е 66-годишен 
певец.

Сред кандидатите за слава най-много са тези, които си 
изкарват хляба като певци или са посветили живота си на 
музиката, но има и служители от БАН, финансови институ-
ции и даже от Министерството на външните работи. 

”X factor” е формат номер 1 в света, който дебютира у 
нас едновременно със САЩ през септември. Излъчва се в 
33 държави и е признат за ролс-ройса в света на шоубиз-
неса.

Юлиан Вергов 
закрива сезона 
“Стъклен дом”

Актьорът Юлиан Вергов ще се завърне в по-
следния епизод от третия сезон на сериала 
„Стъклен дом”, който ще се излъчи на 6 юни по 
bTV (или на запис от TRIO Television). Героят му 

Николай Жеков се оказва четвъртият човек, който стои 
зад схемата за изкупуване на мол „Витоша” (както съоб-
щихме още в миналия брой на BG VOICE). Именно той е 
помагал на Тома, Албена и Виктор Сарафов в замяна на 
свободата си. 

Боряна Касабова пък ще разбере къде се коренят при-
чините за омразата на сестра й Албена към нея и какъв 
е бил истинският й живот в Италия. Героинята на Елена 
Петрова ще бъде изправена пред смъртна опасност. 
След напрегнато преследване от Камен и способността 
му да преодолее страховете си ще зависи спасяването 
на съпругата му.

Финалът на сезона – 6 юни, 20:00 (BG) по bTV или на 
запис от TRIO Television

Сряда, 22:00 (BG)

„Метеоритен дъжд“

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Цената на славата“

Четвъртък, 23:00 (BG)

„Изгубени души“

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Падналият ангел“

Петък, 21:45 (BG)
Беларус - Франция, 
квалификационен мач 
за европейското първен-
ство 2012, директно

Събота, 18:00 (BG)
Русия - Армения, ква-
лификационен мач за ев-
ропейското първенство 
2012, директно

Събота, 23:10 (BG)

„Червеният дракон”

Събота, 20:00 (BG)

„Приказки за лека нощ”

Събота, 21:00 (BG)
Лека атлетика – Диаман-
тена лига 2011 – турнир 
в Юджийн, САЩ, ди-
ректно

Събота, 23:00 (BG)
Португалия - Норвегия, 
квалификационен мач 
за европейското първен-
ство 2012, директно 
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Apple влиза в стрийминг 
бизнеса с icloud

Чрез Google Wallet 
плащаме с телефона

От софтуерния гигант 
Apple обявиха, че пускат 
услугата iCloud, която 
най-вероятно ще поз-
воли на потребителите 
да стриймват музика и 

филми онлайн.
Тази и още няколко нови програми на 

компанията ще бъдат анонсирани лично 
от Стийв Джобс по време на конференция 
за програмисти следващата седмица. 
Това ще е първата му публична поява от 

март, когато излезе в болнични. Шефът на 
Apple се лекува в последните месеци от 
рак на панкреаса. 
iCloud най-вероятно ще предлага услуги, 
конкурентни на тези на Amazon и Google.

Слуховете за iCloud циркулират още от 
април, когато беше съобщено, че Apple е 

купила домейна iCloud.com. 
Все още обаче не е ясно дали услугата 
ще бъде само за стрийминг на музика и 
филми, или ще предлага по-широк кръг 
от услуги за съхраняване на файлове 
онлайн. 
Amazon и Google вече стартираха по-
добни услуги, но все още не са успели да 
привлекат големи музикални компании, 
което означава, че те могат само да пред-
лагат стрийминг на песни, които са на 
самите потребители. Според непотвър-

дена информация Apple вече е 
успяла да подпише договори с 
няколко звукозаписни компа-
нии.

На конференцията ще бъдат 
показани Lion – осмата версия 
на операционната система 
Macintosh, и обновена версия 
на мобилната система iOS.

Миналата година Джобс съ-
общи, че Lion ще внесе „много 
от най-добрите идеи от iPad об-
ратно към Mac, както и няколко 
нови „свежи попадения”.

Междувременно се оказа, че най-голя-
мата атракция за снимки в Ню Йорк е не 

Сентрал парк, Емпайър стейт билдинг 
или Таймс скуеър, а сградата на Apple 
на Пето авеню. Изненадващо след това 
се нареждат Рокфелер център, Колумб 
съркъс и Таймс скуеър.

Забравете портфейли-
те, дебитните и кре-
дитните карти. Вече 
ще може да плащате с 
мобилния си телефон, 
след като Google 

представи новото си приложение 
за смартфони – Wallet.

 Приложението е за опера-
ционната система Android и ще 
позволява безконтактно плащане 
в магазини-
те. Услугата 
работи 
много 
просто – 
ако искаме 
да платим, 
доближава-
ме екрана 
на телефо-
на си до 
специален 
терминал с 
четец.

От Google обявиха, че мобилни-
ят портфейл е тестван в Ню Йорк и 
Сан Франциско. 

Google Wallet първоначално 
ще поддържа кредитни карти 
Mastercard на Citi Bank и потре-
бителите могат да плащат за 

стоки в 120 000 щатски магазина, 
включително в Macy’s, Walgreens, 
Subway, Noah’s Bagels, American 
Eagle, Bloomingdale’s, Peet’s Coffee, 
Toys ’R’ Us и др. Партньори на 
Google Wallet също така са: Sprint, 
Microsoft, Visa, Sony, Nokia и AT&T. 

От Google обявиха, че портфей-
лът има някои функции, които не 
бяха налични в предишни опити 
за мобилни портфейли. Освен 

карта на Citi 
Bank сега 
той включва 
и предпла-
тена карта 
на Google, 
в която по-
требителите 
могат да 
внасят суми 
от всяка кре-
дитна карта. 
Wallet може 
да включва и 

карти за лоялност. Когато клиен-
тите плащат, с едно движение те 
могат да осъществят транзакции 
от всички свои карти.

Google очаква официалния старт 
на продукта да бъде това лято в 
САЩ.
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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

Вал Кьосовски – 
китарата на балканския 
фолкрок в САЩ
Крис Новоселич от Nirvana дава рамо на Kultur Shock 
за международни изяви

любомира КривулЕва
lubomira@bg-voice.com

Колко балкански фол-
крок банди познавате 
в Америка? Може би 
нито една. Затова в 
следващите редове ще 
ви запознаем с Kultur 

Shock и една от китарите й – българина 
Валери Кьосовски. 

48-годишният Вал, 
както е известен в 
САЩ, е брат на Огнян 
Кьосовски – бараба-
нистът на българска-
та група „Контрол”. 
Музикантът емигрира 
преди 20 години, 
попадайки в сърцето 
на гръндж вълната, 
заедно с барабани-
ста Борислав Йочев. 
Двамата, заедно от 
българската група 
„Орион”, се устано-
вят в Сиатъл, щата 
Вашингтон. Дуото се 
пробва да свири в раз-

лични групи в продължение на години, 
докато един ден Боби не се озовава в 
Kultur Shock, а Валери решава да поеме 
в собствена група. Към края на 90-те 
обаче, когато бандата се преориентира 
към фолкрока, нараства нуждата от още 
един китарист и така се отваря място 
за Кьосовски. Днес барабанистът Боби 
Йочев е заместен от Крис Стромкуист. 
Българинът се премества в Осло, Нор-
вегия, където си има своя банда, фирма 
за графичен дизайн и не на последно 
място съпруга и две дъщери. Вал обаче 
продължава с изявите си с Kultur Shock.

Бандата
Kultur Shock е създадена през 1996 

г. от босненските имигранти Джино 
От ляво на дясно, горе: Гай Дейвис, Валери, Ейми Денио; долу: Парис Хърли, 
Джино Йевдевич и Крис Стромкуист

Сн.: Kultur Shock
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Йевдевич и Марио Буткович. От пър-
воначалния състав днес са останали 
само Джино (вокал и тромпет) и Вал 
(китара и вокал). Бандата се допълва 
от още четирима музиканти – Парис 
Хърли (цигулка), Гай Дейвис (бас), Крис 
Стромкуист и женското попълнение 
Ейми Денио (кларнет и вокали). Марио 
напуска групата през миналата годи-
на, за да обърне повече внимание на 
семейството си. 

„Естествена еволюция. Хората идват и 
си отиват. В различен период от време 
всеки преценява по кой път да поеме. 
Марио избра да обърне повече внима-
ние на семейството си, 
тъй като да си постоян-
но на път и участия не е 
добре за личния живот”, 
споделя Валери. 

Въпреки промените в 
състава си Kultur Shock 
могат да се похвалят 
със 7 албума, послед-
ният от които - „Ministry 
of Kultur”, излезе през 
март. Вал и компания 
също така имат над 600 
концерта, като бълга-
ринът признава, че са 
по-известни в Европа, 
отколкото в САЩ.

„По натура групата е 
европейска. Освен това 
в Европа музиката се 
възприема по разли-
чен начин. В Америка тя е стока – като 
да си вземеш бургер от „Макдоналдс”, 
отбелязва китаристът. Бандата е била на 
концерти на десетки места от Лондон 
до Истанбул.

Турне
Kultur Shock са планирали евротурне 

и тази година, като дестинациите са 
Италия, Франция и Балканският полу-
остров. На сайта на бандата са обявени 
вече одобрените концерти, а за BG 
VOICE Вал сподели, че групата прегова-
ря с организаторите на Spirit of Burgas. 
Ако изявата им бъде одобрена, това ще 
е четвърти концерт в България.

Поначало причината групата да изле-
зе на международната сцена е бившият 
басист на Nirvana – Крис Новоселич, 
който е от хърватски произход. Когато 
той чува звученето на Kultur Shock, е 
заинтригуван и решава да помогне с 
имиджа на бандата. Като друг ментор 

Вал споменава и Били Гоулд от Faith No 
More.

В Америка
Въпреки че са по-известни в Европа, 

Вал и компания имат изяви и в САЩ.
„Свирим най-вече по Северозапа-

да. От време на време отскачаме до 

Портланд (Орегон), 
Сан Франциско, 
Илинойс, Уискон-
син. Имали сме 
концерти и в Ню 
Йорк. За нашата 
група може да 
има изяви само 
по двата бряга. 
По средата се 
съмнявам, че има 
публика за нашия 
стил”, разказва 

Валери. Той признава и една тъжна 
тенденция. Независимо че Kultur Shock 
свири балкански фолкрок и в редиците 
й има българин, сред публиката в САЩ 
рядко се срещат нашенци.

„Има повече арменци, турци и румън-
ци в публиката ни, отколкото българи. 

Нашата диаспора предпочита като че 
ли да ходи повече на фолк или попфолк 
концерти и нашата смесица от бал-
кански фолкрок не я разбират”, смята 
Кьосовски. 

Лично за България
Валери признава, че рядко се приби-

ра в родината, освен когато бандата е 
на турне. Споделя, че обича да ходи в 
Созопол, но за съжаление в последните 
години минава транзит през България. 
Има време само да се отбие при майка 
си и брат си в София. 

Днес Вал продължава да живее в 
Сиатъл с втората си съпруга – Лана. 
Двамата имат 2 дъщери, а от предиш-
ния си брак той има син. Освен с музика 
от 5 години българинът се грижи и за 
собствен бар, наречен Solo.

Валери и Парис

Бандата на сцена
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Силвия Шатърова
silvia@bg-voice.com

От дългия ми жизнен опит съм се убедила, че мъжете 
обичат най-много, когато попаднат на лошо момиче. 
Парадокс - стават онези любящи, мили и грижовни 
същества, от които важна нужда имат добрите 
момичета.

Когато „лошата” е във вихъра си, флиртува, не се 
съобразява с мъжа до себе си и за нея той е поредният, 
без значение какво ще стане с тази връзка, тогава 
какво става с мозъка му... не е ясно, но той е послушен 
като кученце.

„Това е жената!” Очите му са станали като палачин-
ки и виждат само нея. Само тогава е готов на всичко, 
само тогава се плаши да не я загуби и пак само тогава 
цени това, което има. 

Може би мисълта, че не е изцяло негова, го поддържа 
във форма. Той е кавалер, романтик и получава включ-
вания (жестове), които един мъж, сигурен в жената до 
себе си, дори не подозира, че съществуват. Тя е толко-
ва прекрасна - близка и далечна, неуловима и опиянява-
ща, обвита в загадъчност, всичко, за което е мечтал.

Подобно състояние на заблуда го кара да вярва, че 
това е любовта. Всичко, което може да го направи 
щастлив. Докато за всички други е очевидно, че тя не 
го обича.

Тя не изпитва тези нежни чувства, не го приема на 
сериозно и дори не се вълнува там ли е или го няма. Ако 
го има в живота й - вероятно все ще се намери някоя 
изгода и от него, ако го няма - животът е прекрасен и 
пълен с други като него. Тя е на друг етаж, а за етажа 
на заблудения в нейния асансьор копчето липсва. Тя 
никога няма да спре там, а младежът вече е готов да 
предлага брак... 

Дали тя приема или не е друга тема, но продължава 
и ще продължава да го прави луд. Ще кръшне, той ще 
прости, ще се забавлява, той ще я чака да се прибере, 
ще му роди деца, а той ще й бъде благодарен цял живот 
за това. Ще го боли и някъде в себе си ще знае, че не е 
щастлив. Ще се мъчи да си спомни какво е някой да го 
е грижа за него. Понякога ще завижда на приятеля си, 
чието гадже го гледа така, както самият той гледа 
своята любима. Но ще остане така, ще впрегне целия 
си мазохизъм и ще отдаде живота си на лошото моми-
че, без да помни вече защо.

А можеше да има друга. Да има „доброто момиче”, 
в чиито очи да вижда само себе си. Той ще осмисля 
живота й, тя ще му носи закуска в леглото и ще маха 
зелените листенца от ягодите, преди да ги сложи в 
устата му... Жената, която да го чака вечер вкъщи и 
да е толкова нежна, любяща и постоянно готова да 
направи това, което той поиска, че той спира да я 
забелязва.

И когато „доброто момиче” няма шанса да даде на 
нейното момче това, на което е способна, когато 
той гледа в нея и не я вижда, когато не пожелае да бъде 
щастлив и да я обича, тогава момичето отива при 
другия, който и да е той, за да флиртува, да не се съо-
бразява с мъжа до себе си и за нея той да е поредният, 
без значение какво ще стане с тази връзка...

Така се обръщат ролите.

*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 разми-
сли очаква на silvia@bg-voice.com

Защо винаги 
предпочитат 
лошите?

ТОКЧЕТА

В менюто: 3 ябълки на ден
Минус 8 килограма за 12 седмици

Лятото е вече тук. Ако все още не сте  влезли в 
идеална форма за плажа, сега ви 
предлагаме една бърза диета, 
която се казва „3 ябълки на 

ден”. И, не, тя съвсем няма за цел да ви 
остави цял ден само на три ябълки. Ще 
си похапвате това, което и досега, само 
че преди всяка хранене ще поемате и 
по една ябълка – общо три – по една 
на закуска, обяд и вечеря.

За автора
Диетата „3 ябълки на ден” е измис-

лена от Тами Флин, сертифициран 
американски диетолог и личен тре-
ньор. Благодарение на една от своите клиентки тя от-
крила, че поемането на само една ябълка преди всяко 
хранене (без да се променят останалите хранителни 
навици) води до трайна загуба на тегло. Тами експери-
ментирала и с други свои клиентки, които достигнали 
доста задоволителни и впечатляващи резултати – 
загуба на тегло до 8 килограма за 12 седмици.

За диетата
Спазването й не би представлявало трудност 

почти за никого, дори и за жените, които си мислят, 
че волята не е най-силната страна от характера им. 
Единственото правило, което трябва да следвате, е 
изяждането на една ябълка преди всяко ядене. Идеята 
е, че фибрите в ябълките карат стомаха да се чувства 
сит, а сладостта им потиска чувството на глад.

В допълнение на диетата с ябълки и при желание за 
постигане на по-големи резултати диетолозите пре-
поръчват хранителен режим, които е много близък 
до известната диета South Beach – относително нисък 

прием на въглехидрати и намаляването на приема на 
наситени мазнини.

Препоръчително е храненията на ден да 
са поне три, като всяко от тях трябва да 

съдържа под някаква форма и проте-
ини, които също спомагат за потис-
кането на апетита и отслабването. 
Диетолозите препоръчват и приема-
нето на други плодове, съдържащи 
фибри.

Препоръчвани 
храни

Ябълки, обезмаслено сирене, обезмаслено кисе-
ло мляко, яйца, пилешки гърди, пуешко месо, сьомга 
(или друг вид риба), овесена каша, броколи, зелена 
салата.

Примерно меню
Закуска
ябълка, омлет със сирене, 1 купичка овесена 

каша
Предобедна закуска
100 г сирене
100 г кисело мляко
Обяд
ябълка, печени пилешки гърди, 200 г броколи 

(сготвени на пара), 50 грама кафяв ориз
Следобедна закуска
1 чаша капучино
Вечер
ябълка, печена сьомга (или някакъв друг вид 

риба), зелена салата

Секс с колега – ЗА и ПРОТИВ
Любовната авантюра и свалка на работното 

място е често срещано явление в почти 
всеки офис. И това е напълно нормално, 
след като в работата прекарваме повече 

време, отколкото вкъщи със семейството си. Сякаш е 
съвсем естествено да флиртуваме в офиса, понякога 
за да разнообразим деня си, понякога заради силно 
привличане към определен човек. 

Но какви са плюсовете и минусите на една евенту-
ална любовна връзка с колега, ето нашите предложе-
ния: 

За: 
1. Животът е твърде кратък, за да се ръководим 

от излишни скрупули. Нали казват, че любовта е сляпа 
и може да я срещ-
неш навсякъде. 
Ако харесвате този 
мъж, не се свенете 
и предприемете 
нещо, преди да е 
станало твърде 
късно и да съжа-
лявате. 

2. Забраненият 
плод е най-сла-
дък! Наистина е 
вълнуващо и, да си 
признаем, доста 
секси да имаш 
тайна връзка с 
най-готиния мъж в 
офиса. Любовните 
погледи, мръс-
нишките имейли, 
неволните докосвания, докато се разминавате, тайно 
разменените усмивки, всички тези мънички неща 
правят деня ви много вълнуващ и чакате с нетърпе-
ние следващия. 

3. Искам го и това е! Ами, да, понякога ни се случва 
химията в тялото ни да говори повече, отколкото 
разумът, и тогава се случват най-невероятните неща! 
Ако страстта помежду ви е голяма и желаете този 
мъж, изпълнете своята фантазия и й се насладете. Все 

пак живеем заради себе си, а не заради мнението на 
хората. Но хвърляйки се в тази вълнуваща авантюра, 
бъдете подготвени, че тя може да не продължи дълго 
и ще има своите последствия. Ако сте готови на този 
риск, бъдете смели и неотразими! 

4. Някои от най-големите любови се раждат 
именно там, където двама души работят. На ра-
ботното място често пламват големи чувства, които 
прерастват в дългогодишен брак. Това важи с особена 
сила за хората с творчески професии, които по тради-
ция са по-емоционални и влюбчиви. 

Против: 
1. Сексът на работното място може да се окаже 

пречка за работата ви. Ако твърде често се разкон-
центрирате зара-
ди интимната си 
връзка, това може 
да ви навреди в 
професионален 
план. 

2. Ако връзка-
та ви с ваш коле-
га остане на ниво 
лек флирт, това 
едва ли би било 
голям проблем. 
Но ако нещата се 
задълбочат и се 
стигне до продъл-
жителна връз-
ка, всяка ваша 
интимна свада би 
се отразила и в 
работата. Поняко-

га е много трудно за хората да разграничат личните 
отношения от професионалните. Помислете над това, 
ако все пак сте решили да имате връзка с колега. 

3. Ако често флиртувате и имате по-близки отно-
шения с ваши колеги, рискувате останалите сътрудни-
ци в офиса да ви вземат за подбив и дори да не ви въз-
приемат на сериозно. Дори и за вас леките забежки да 
не са нещо голямо, отстрани биха могли да изглеждат 
като повърхностни и необмислени постъпки.



Все повече и повече се говори и пише за края на света. Хиляди хора 
по цял свят се готвеха за апокалипсиса, който трябваше да бъде на 
21 май. Вместо това обаче всичко си продължи постарому с разли-
ката, че грешната прогноза отне живота на стотици и разочарова 
мнозина вярващи. Истината обаче остава някъде по средата между 
реалността и предсказанията, вярата и науката, човека и природата.

Според един от многото библейски сайтове по темата (www.
endoftheworldprophecy.com), много от пророчествата в Библията са започнали 
да стават. Японското цунами, наводненията в Пакистан, земетресенията в Хаити и 
други природни бедствия са примери за започването на края. „Само Библията ни 
дава верния отговор за случилите се неща. В нея се разкриват крайните сцени за 
завършването на света. Събитията, които се случват днес, са индикатор за финал-
ните събития, които ще доведат до края на света и ужаса в сърцата на хората“, 
пише на уебсайта, който дава 20 примера за сбъдналите се предсказания.

Свещената книга пише, че преди да настъпи краят, човечеството ще бъде „пре-
дупредено“ чрез множество природни бедствия, войни, студенина между хората, 
фалшиви пророци и др. От много години такива събития вече се случват по цял 
свят и човек може да съди, че това е началото на края. Богатите стават все по-ал-
чни за злато и пари, земетресения разтърсват страна след страна, бури, наводне-
ния и торнадо отнемат живота на хиляди и какво ли още не. 

Но краят така и не идва. Поне засега. Най-скорошният пример за грешните пред-

сказания е за датата 21 май, когато уж трябваше да бъде краят на света, което така 
и не се случи. 

Според невероятно точния календара на древните маи краят на света е опре-
делен за 21 декември 2012. Календарът показва циклите на Луната, Слънцето и 
планетите, предсказва лунните и слънчевите затъмнения за хиляди години напред, 
обаче мистериозно приключва на 21 декември 2012 г., където е написано, че на 
тази дата слънцето ще се издигне до центъра на Млечния път, посочен като черна 
дупка. Съвременните астрономи, както и маите, твърдят, че на 21 декември 2012 
г. положението на Земята ще се изравни със Слънцето и центъра на Млечния път. 
Тогава би трябвало да се случи „нещо ужасно“.

Учените от НАСА обаче отричат, че 2012 ще бъде краят на света. Някои митове, 
опровергани от световната астрономична академия, са, че планетата Нибуру ще 
се сблъска със Земята, както се твърди. Също така полюсите няма да се обърнат и 
не се предвижда метеор да се сблъска с нашата планета. „Няма научно доказател-
ство за твърденията, направени в подкрепа на необяснимите събития, които ще се 
случат през 2012, споделя учен от НАСА. Следващата слънчева буря е предвидена 
за периода между 2012 - 2014, но се очаква да бъде не по-различна от останалите 
подобни бури в миналото.“

„Не сме от нощта, нито от тъмнината, а ние, като сме от деня, нека бъдем трезве-
ни и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да турим за шлем надежда-
та за спасение”, предупреждава Библията (1 Сол. 5:5, 8, 9, 10).

Дали днешните събития, войни, неправди и световни разправии са свидетелства 
за идването на нещо по-голямо и ужасяващо е отговор, който бъдещето може да 
даде. Ние, хората, можем само да се надяваме, че алчността, омразата и завистта 
няма да погубят нацията ни и най-вече планетата Земя, която от години започна да 
се бунтува срещу човешките поражения.

Краят на света – 
мит или истина?

ниКолЕта КравчЕнКо
nikoleta@bg-voice.com



1 - 7 юни 2011 31

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е сладко,
Емануела

1 ribeye steak (1 ½ инча на дебе-лина)зeхтин за на-мазването мукошер сол и че-рен пипер

Последната ми инвестиция в кухнята е чугунен тиган с 
ребра. Веднага прилагам на практика новата ми рецепта 
за страхотен стейк, който само си мислим, че предлагат 

единствено в онези скъпарски стейк хауси.

Предварително загрявам фурната на 
450oF.

Изваждам стейка на стайна температура 
и леко го намазвам със зехтина и подправ-
ките от двете страни. По ваш вкус може да 
използвате сизонинг солт, чеснов прах и др.

Поставям тигана на висока температура 
на котлона (за предпочитане газов) и загря-
вам. Слагам стейка само за 40 секунди от 
едната и след това за 40 секунди от другата 
страна, като обръщам с готварски щипки.

След което веднага слагам тигана напра-
во в загрятата фурна.

Ако харесваме стейка medium-rare, печем 
2 ½ минути от едната и 2 ½ минути от друга-
та страна, за medium - 3 ½ минути на страна. 

Изваждам стейка от фурната, премествам 
го в чиния и покривам с фолио, но без да 
опаковам, оставям стейка да „диша” и „почи-
ва” 2 минути.

Сервирам със салата и печен цял картоф 
Много вкусни стават и свински филен-

ца на чугунен тиган, които приготвям по 
същия начин като стейка. Разликата е във 
времето на приготвяне. Парченцата свин-
ско филе се запържват на тигана около 5-6 
мин. и след това прекарват около 10 минути 
във фурната на 425 oF или докато, преме-
рени с готварски термометър, достигнат 
температура от 150 oF . Изваждам в чиния 
и покривам с фолио, като оставям месото 
преди сервиране да престои 7-10 минути.

Вкусно в 
чугунен тиган
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Анорак. Катод. Ос. Емона. Екер. Оса. Анири. Отони. Ерг. Атина. Азот. Айтос. Иново. Аба. Ерес. “Атала”. Калугер. “Арабела”. Нелеп (Георгий). Иван. Бек. Девин. Атени. Кит. Шепот. Ивон. Мотел. Ревен. Ара. 
Еней. Риман (Бернхард). Манилов. Сенегал. Ситин. Лима. БАН. Норит. Зарин. Кум. Велес. Ниво. Валат. Нинон. Кан. РАТАН. Нокар (Едмон). Пи. “Емил”. Романов (Атанас). Но. Овен. Лекова (Николина). Кале. Асен. КАМАЗ.
ОТВЕСНО: Енисей. “Алеко”. Ана Карина. Артел. Китен. Нула. Ол. Яре. Горун. Тенис. Мате. “Ама”. Сегед. Лелин. “Тамо”. Икона. Селеш (Моника). Йотов. Нива. Нити (Франческо). Ревер. Вирен (Ласе). Лес. Окарина. Пипер. 
Нилин (Павел). Не. Инота. “Новис”. Тенор. АТЕ. Авари. Темел. Сокол. Око. Олава. Наниз. Намек. Одета. Абати. Неман. Рака. Роза. Енева (Лили). Гарик (Дейвид). Ном. “То”. Нобел (Алфред). “Норма”. Иванова (Лили). Свита. 
“Алина”. Линон. ВАЗ.
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Се мей на двой ка се ди в хо ла и гле да 
те ле ви зия. По ед но вре ме мъ жът се 
оба ж да:

- Ми ла, не си ли за бе ля за ла, че най-
го ле ми те глу па ци имат най-кра си ви те 
же ни?

- Ух, ла с ка тел та къв! - ра до с т но въз к-
ли к ва съ п ру га та.

  
В офи са на фир ма, ко я то оси гу ря ва 

при с лу ж ни ч ки и го т ва ч ки, вли за же на 
и ка то бя с на за по ч ва да кре щи:

- Вче ра вие ли из п ра ти х те го т ва ч ка та 
Ма рия?

- Да, го с по жо. Ка к во ста на?
- До ве че ра ви ка ня на ве че ря, за да 

ви ди те с очи те си ка к во ста на!

  

Раз го ва рят две ку че та:
- Не що но во, ко ле га?
- Да, в на ча ло то на ули ца та вче ра по-

с та ви ха нов те ле г ра фен стълб.
- Ау, ве д на га ти чам на там! То ва за-

дъл жи тел но тря б ва да се по лее...

  
Про фе со рът за бе ля з ва, че един от 

слу ша те ли те спи, и ка з ва на съ се да му 
по стол:

- Ако оби ча те, съ бу де те ко ле га та си.
- Но, про фе со ре! - въз к ли к ва сту ден-

тът. - Вие ка к то го при с па х те, та ка и го 
съ бу де те!

  
- Дя до, ка к ва е раз ли ка та ме ж ду мла-

ди те и ста ри те мъ же?

- Мла ди те ис кат да бъ дат 
вер ни на сво и те же ни, но 
не мо гат. А въз ра с т ни те 
ис кат да не са вер ни, но не 
мо гат да го по с ти г нат...

  
Два ма стро и те ли:

- Дай вар!
- Кво?
- Дай вар!
- Кво?
- Ма ми ца та ти, дай вар!
- И аз, ма ми ца та ти, кво?

  
Блон дин ка вли за в ма га зин и ви ж да 

на щан да го ле ми яй ца.
- Про ща вай те, тия яй ца от ка к во са? - 

пи та тя про да ва ч ка та.
- От щра ус...
- Аха, а от дру ги ком по зи то ри има те 

ли...

  
Учи тел ка обя с ня ва на де ца та дей с-

т ви е то де ле ние. На пи с ва на чер на та 
дъ с ка „2:2” и пи та:

- Де ца, кой ще ми ка же ка к во оз на ча-
ва то ва на дъ с ка та?

- Ами два та от бо ра са си раз де ли ли 
две те то ч ки в края на ма ча! - оба ж да се 
Ми шо от по с ле д ния чин...

  
- Три ма скъ пер ни ци се на с та ни ли в 

ед на стая. Два ма та съ б ра ли па ри и си 
ку пи ли свещ за ос ве т ле ние. Тре ти ят не 
дал до ри и ед на сто тин ка.

- И по с ле ка к во е ста на ло?
- Два ма та, ко и то си ку пи ли све щта, 

за вър за ли очи те на тре тия, до ка то си 
го во ри ли...

  
В ка фе не. Въз му тен кли ент кре щи:
- Кел нер! То ва ка фе ли е или чай?

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка

- Не мо же те ли да оп ре де ли те по 
вку са, го с по ди не?

- Не, не мо га!
- Е, щом не ги раз ли ча ва те, то га ва 

ка к во зна че ние има?

  
Сре щат се две при я тел ки. Ед на та во-

ди си на си, кой то е с бин то ва но ли це.
- Ле ле, Ми ме, ка к во му се е слу чи ло 

на Вен ци то?
- Абе, ма ни... Раз це пи си ус та та!
- Как та ка, ма! Как си раз це пи ус та та?
- Ами мно го ле с но. Опи та се да счу-

пи един орех със зъ би. Ето ти на те бе: 
„Ку пи ми, ма мо, ко ко сов орех!”

  
- Дай да ви дя ка к во на ри су ва? - пи та 

ба ба та.
Ти шо по да ва чист лист. Ба ба му пле-

с ва с ръ це.
- Къ де е ри сун ка та?
- Бях на ри су вал пти ч ка, но ти ка то 

пле с на с ръ це, тя из ле тя.

  
- Пол, вяр ваш ли в съ ни ща?
- Да, ве д нъж ми се при съ ни, че съм 

на сим фо ни чен кон церт. Ко га то се съ-
бу дих, раз б рах, че е ис ти на...

  
Съ де б но за се да ние. Съ дят мла деж, 

опи тал се да из на си ли де вой ка в двор 
в 00.00 ча са на Ко ле да. Раз пи т ват ве що 
ли це - ме те о ро лог. Съ дът:

- Ка же те, кол ко гра ду са бе ше тем пе-
ра ту ра та на въз ду ха по то ва вре ме?

- Ми нус 20 гра ду са.
По д съ ди ми ят не из дър жа, ста ва и се 

об ръ ща към съ да:
- Е, ка же те г-н съ дия, на вас ще ви 

ста не ли при ми нус 20 гра ду са?
Ад во ка тът му ря з ко ста ва и го уд ря 

по гла ва та с па п ка та и за да за ма же 
та зи оби да към съ да, ка з ва:

- Ти да мъл чиш! На съ да ви на ги му 
ста ва!

  
Ми ми ка з ва на при я те ля си:
- Не мо жем да се оже ним, ми ли!
- Но за що, ми ла?
- Ба ща ми сно щи про и г ра зе с т ра та 

ми.
- Не се при те с ня вай, ми ла.
- Но за що?
- За що то аз иг рах с ба ща ти.

  
В по ли к ли ни ка та вли за мъж, це ли ят 

в кръв, а в гла ва та му е за би та бра д ва. 
До к то рът го пи та:

- През де т с т во то си да сте бо ле ду-
ва ли от за у ш ка, шар ка или ма га ре ш ка 
ка ш ли ца?

  
Па ци ент вли за в ка би не та на пси хи-

а тъ ра и за по ч ва да обя с ня ва:
- До к то ре, стра дам от раз д во е ние на 

ли ч но ст та. Стру ва ми се, че аз - не съм 
аз, а сме два ма...

- Ни що не раз би рам! - при з на ва до-
к то рът. - Я за по ч не те от на ча ло. Са мо, 
мно го ви мо ля, не го во ре те два ма та 
ед но в ре мен но...

  
- Вие ро д ни на ли сте на та зи же на?
- Да, но мно го да ле чен - ние сме 12 

бра тя и се с т ри. Аз съм пър во то де те, а 
тя - по с ле д но то.
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Бербо: Българин - голмайстор на 
Англия, какво повече мога да искам

На 22 май бе узаконено - Димитър Бербатов стана първият 
българин, голмайстор на най-популярното първенство в 
света - английската Висша лига. На 28 май №9 на “Манчес-
тър Юнайтед” трябваше да играе в своя трети финал за 
Шампионската лига. Но сър Алекс шокира всички, оста-
вяйки Бербатов дори извън групата. И медийното прос-

транство гръмна, че момчето си отива. Че е избягал от “Уембли” и изобщо 
не е гледал 1:3 от “Барселона”. Че е изгонен или си тръгва сам от “Театъра на 
мечтите” заради жестока обида. На 30 май обаче поведе шампионския парад 
на “Юнайтед” по улиците на Манчестър за историческата 19-а титла в Англия, 
за която има огромен принос. През целия път на червения автобус с №19 Ми-
тко бе най-отпред, близо до купата. А фенското множество не спря да крещи: 
“Берба, остани!” Дали най-добрият ни футболист правеше почетна обиколка 
за сбогом? Или въпреки всичко планира още фиести като играч на “Юнайтед”? 
Отговори на всички въпросителни около него и бъдещето му Бербатов даде в 
ексклузивно интервю за “24 часа”.

интЕрвю на  
наЙдЕн тодоров

в. „24 часа”

- Митко, как вози автобус №19 в 
Манчестър?

- Страхотно. Беше готино. Много 
приятно направено. Минус беше, че 
времето беше лошо. Обаче не попречи 
на толкова много хора да излязат по 
улиците и да празнуват с нас тази титла. 
Ти сам го видя. Получи се супер. Аз 
никога не бях имал парад. Само Райън 
Гигс и Пол Скоулс от всички нас бяха 
имали през 1999 г. след спечелването 
на требъла. Сега и другите имахме неве-
роятно изживяване с историческата 
19-а титла.

- Макар че често си атакуван от 
всички страни, този път всички фено-
ве застанаха на твоя страна. Пееха за 
теб, скандираха името ти, крещяха, 
че те обичат и трябва да останеш. 
Как се чувстваше, слушайки ги?

- Тези неща ме карат да се чувствам 
неудобно. Аз не съм свикнал. Въпреки 
че имаше хубави песни и възгласи по 
мой адрес. Наистина ми е неудобно, но 
пък и ме карат да се чувствам горд, че 
хората са оценили това, което напра-
вихме през тази година. И това, което 
аз направих и помогнах на отбора. 
Предполагам, че на всеки играч му ста-
ва малко неудобно. Защото ние следим 
реакциите, като започнат да пеят за 
някого. И всеки започва да се подигра-
ва с нещо на този, за когото пеят. Но е 
готино и приятно.

- Но в случая и съотборникът ти 
Патрис Евра не спря да пее за теб...

- Това пък е другият пример. Той не 
се спира. Накрая вече нямаше глас да 
говори. Обаче той е най-забавният. И 
защото си мисли, че е певец, затова не 
пусна микрофона.

- Но на другите от “Юнайтед” Евра 
крещеше само имената, докато за 
теб си съчиняваше песни...

- (Смее се.) Това е, защото с него сме 
в близки отношения и сме големи при-
ятели. Затова се бъзикаме постоянно. 

Беше малко неудобно, но много готино.
- След като спечелихте официално 

титлата, в интернет стана хит клипче, 
в което някой те интервюира, из-
веднъж се появи Евра и почна да те 
представя като най-великия голмай-
стор. Кой го снима?

- Снима го Рио Фърдинанд. Мисля, че 
беше за неговия сайт. Рио вземаше ин-

тервюта от всички съотборници - всеки 
да каже по нещо за титлата. И стигна до 
мен. Получи се много импровизирано. 
Изведнъж се появи и Евра. Погледнах 
го и се посмях доста и аз.

- Първи българин със “Златната 
обувка” в Англия - какво значи това 
за теб?

- Много съм горд от този факт. Тъй 
като отиваш от някаква малка държава 
в Англия, където всеки път на всяка 
тренировка, на всеки мач трябва да 
си над другите, защото си чужденец. 
Да станеш голмайстор на Англия със 
“Златната обувка” е велико нещо за мен. 
Ще го ценя цял живот. Постигнато е с 
доста труд, лишения и мъки. Но накрая 
си струваше.

- Кой от всички голове ти е най-це-
нен?

- Всички са яки. Разбира се, не може 
да не отличиш хеттрика срещу “Ливър-
пул”. Надявам се това да остане в сър-
цата на всички фенове на “Манчестър”. 
Да вкараш три гола на “Ливърпул” е 
много голямо постижение. А и фенове-
те постоянно ми го напомнят, така че не 
мога да го забравя. Особено втория гол. 
Той се нарежда сред най-красивите ми, 
най-технично изработени попадения. И 

бях много горд след този мач.
- Тръпнеше ли в последния мач с 

“Блекпул”, че Тевес може да те мине и 
да изпуснеш “Златната обувка”?

- Както аз съм тръпнал, така и Карлос, 
предполагам. После гледах - и той 
изпуска ли, изпуска, и аз - изпускам, 
изпускам... И така се получи - разде-
лихме приза. Важното накрая е, че при 

рекордната 19-а титла на “Манчестър 
Юнайтед” българин е голмайстор на 
Англия. Какво повече мога да искам? 
Наистина се чувствах много щастлив 
след края на първенството. Нещата се 
наредиха перфектно. С едно голямо 
разочарование накрая. Но така е било 
писано.

- Нека хвърлим яснота върху това 
голямо разочарование накрая. За-
почнаха много съчинения и истории. 
Кажи ти - откъде гледа финала в 
Шампионската лига на “Уембли”?

- Нормално е хората да си измислят, 
след като не са ме видели на трибуните. 
Нормално е да си помислят, че не съм 
на стадиона. Истината е, че бях в събле-
калните. И оттам наблюдавах двубоя, на 
телевизора. Просто бях разочарован. 
И ме беше срам, че не съм в групата. 
Затова не исках хората да ме гледат кол-
ко ми е тежко и как се чувствам. Защото 
трудно крия емоциите си. Затова пред-
почетох да остана сам и да наблюдавам 
мача от съблекалнята.

- Кога разбра, че ще си резерва? На 
официалната тренировка сияеше...

- Преди мача. Мениджърът тогава 
казва групата. Уведоми ме за решение-
то. Останах много разочарован. Но не 
можеш да направиш нищо. Трябва да го 
приемеш. И така - останах си в събле-
калнята, изгледах мача... След загубата 
пак останахме в съблекалнята и изчака-
хме да видим какво ще каже Съра. 

- Дори на пресконференцията на 
“Уембли” след 3:1 за “Барса” тема №2 
след загубата на трофея в Шампион-
ската лига беше “Бербатов”, каза ли 
сър Алекс нещо по този въпрос?

- Не. Най-голямото разочарование за 
всички беше изпуснатата Шампионска 
лига. Но и самият Сър призна в събле-
калнята, че “Барселона” са ни надигра-
ли. Предполагам, че и всички го видяха. 
Заслужено победиха, въпреки че 
вкарахме много хубав гол чрез Руни. Но 
“Барселона” беше с една класа над нас. 
Всеки в съблекалнята го призна, но това 
не ни попречи пак да съжаляваме. Бя-
хме добре подготвени, но срещу такъв 
отбор наистина е трудно да се играе.

- Говори ли сър Алекс специално с 
теб след мача?

- Не. Няма и за какво. Това е негово 
лично решение. Наистина бях много 
разочарован и ме заболя страшно мно-
го. И съм сигурен, че другите момчета 
извън отбора ги е боляло не по-малко 
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от мен. Но не можех да направя нищо. 
Съжалявам, че България не можа да 
ме гледа на финала, за да се радва, да 
речем, или пък да плаче заедно с мен... 
Но всичко вече е свършило. Всеки вече 
си прави изводите защо така, защо 
падна отборът, защо Бербатов не беше 
в групата. Но вече ти казах причината 
- така е преценил треньорът. Но пък 
винаги има следващата година. Докато 
играя футбол, сред целите ми ще е да 
взема тази купа. А в общи линии ми 
остана нея да взема. Но най-голямото 
разочарование като цяло беше, че след 
мача тръгнах към автобуса и един човек 
ме задминава. Аз нещо се бях замислил 
и в един момент поглеждам към него и 
го виждам как небрежно носи купата. 
Разбираш ли - минава си покрай мене 
купата и той я носи нанякъде. И си ви-
кам - само на толкова близко ще мине 
покрай мен. Все едно съм в някакъв 
филм. Минава и си я носи небрежно, 
а той, човекът, сигурно и не подозира 
този до него, аз, колко сигурно искам да 
си я взема.

- Вярваш ли, че ще имаш и четвър-
ти шанс за финал в Шампионската 
лига?

- Разбира се. Защо да не вярвам. Евра 
има четири финала. И преди мача ми 
каза: „Сега ако загубя трети финал...” 
Защото имаше два загубени и един 
спечелен. Вече е с три загуби. Въпреки 
че аз бих дал всичко да съм на негово 
място, поне да имам една спечелена 
купа. Ще дам всичко да имам нов шанс. 
Но дори и да не се случи, поне съм 
имал възможност да играя на два фина-
ла. Място за оплакване няма.

- Промениха ли ти се плановете 
след 28 май 2011 година?

- Не. Аз съм футболист на “Манчестър 

Юнайтед” и с радост искам да си изпъл-
ня договора. Всеки има някакви труд-
ности, но аз винаги съм се борил и ще 
се боря за титулярното място. Ако съм 
човек, който се отказва, никога нямаше 
да стигна до “Манчестър Юнайтед”. Ни-
кога не съм се отказвал през живота си. 
Идва 4 юли и почваме всичко отначало 
- борбата за всички титли, борбата за 
титулярното място.

- След финала на “Уембли” Би Би Си 
написа “Благодаря и сбогом, Дими-
тър”. какво да напише “24 часа”?

- Нормално е да напишат така, 
след като са си мислили, че не съм на 
стадиона. След мача Съра също каза, 
че съм бил на стадиона. Защо не са му 
повярвали? Защо си мислят, че лъже? Ти 
какво да напишеш? Че съм футболист 
на “Манчестър” и с радост искам да си 
изпълня договора! В “Юнайтед” имам 
много щастливи моменти, станахме 
шампиони за 19-и път. А и както казах в 
клипчето на Рио, след 19 идва 20. Нали 
така? Това, че станах шампион и голмай-
стор, не означава, че трябва да спирам 
дотук. Искам още успехи. Отборът е 
голям, мачовете са много – за всеки ще 
има място за изява. Само да съм здрав.

- В интервю след миналия сезон ти 
пожелах 20 гола. Щом ще се бориш 
и оставаш, да ти пожелавам ли 30 
за сезон 2011/2012 в “Манчестър 
Юнайтед”?

- (Смее се.) Вярно ми пожела 20 гола. 
И то взе, че стана. Явно, когато човек 
вярва в себе си, се получава. Даже 
един ден си говорех с приятелите си. Те 
бяха гледали филм за положителното 
мислене в живота на човек. И веднъж 
нямаше какво да правя у нас. Седнах и 
го гледах. Като свърши, ти стоиш и си 
мислиш. Аз седнах и си написах на едно 

листче - искам да стана голмайстор на 
Англия, да взема “Златната обувка” и 
да станем шампиони. И те пък взеха, 
че станаха тези неща. Е, бях написал 
и Шампионската лига, ама то пък това 
не стана. Толкова силно вярвах, че ще 
стана голмайстор и ще сме шампиони, 
че стана. Вярвах и за Шампионската 
лига, но не се получи. Това обаче не ми 
намалява ентусиазма за догодина.

- Как стоят нещата с договора ти с 
“Юнайтед”?

- Той е за още една година. И аз съм 
ентусиазиран да си го изпълня въпреки 
разочарованието, което претърпях. 
Болката от “Уембли” не може да ме отка-
же, а още повече да ме амбицира.

- Сър Алекс не е идвал да ти каже 
“разделяме се”?

- Не, не. Ако хората преценят, че съм 
им нужен, ще дойдат след края на по-
следната ми година и ще кажат: “Бербо, 
продължаваме за още една година.” А 
няма да дойдат още сега. Не знам хо-
рата закъде бързат. Имам си договор и 
желанието ми е да остана. Това е “Ман-
честър Юнайтед”. Конкуренцията често 
вади още по-хубави изяви на терена.

- Много българи реагираха емоци-
онално след “Уембли” и според тях 
вече не е важно за кой клуб играеш. 
Какво ще каже господинът от Ман-
честър?

- Защо не е важно 
за кой клуб играя? 
Защото вече не 
харесват Съра ли? 
(Смее се.) Шегата 
настрана. Аз винаги 
съм се стремял към 
високи цели. И идва-
нето ми в “Манчес-
тър” е най-високото 
стъпало за мен. След 
“Манчестър” всичко 
е надолу. И този 
момент ще дойде, 
когато ще ми кажат: 
Благодарим ти за 
всичко, вече не си ни 
нужен. Но за момента 
съм футболист на 
“Манчестър” и жела-
нието ми е да остана 
да помогна за 20-ата 
титла, която ще пос-
ледва. Сигурен съм.

- Коя радост ти 
е по-голяма - да 
занесеш “Златната 
обувка” вкъщи 
или да видиш там 
златната усмивка 
на Деа?

- Не можеш да 
сравняваш семей-

ството и професията. И едното, и дру-
гото са ми скъпи. По принцип семей-
ството с детето, което имам, ми излиза 
на първо място. Футболът не е точно на 
второ, но го слагам там някъде, след се-
мейството. Вече не съм първа младост 
и затова се радвам, че повече от целите, 
които съм си поставил, съм ги отметнал. 
Остават още няколко. После, като свър-
ша да играя, ще го направя с усмивка на 
лице, да ти кажа честно. И ще си кажа: 
“Всичко се нареди, както исках.”

- Случвали ли са ти се през тази 
година бащински неща, които досега 
са ти били непознати?

- Вече съм запознат с абсолютно 
всичко. Пълен спец съм в тази област. 
Което пък ме забавлява. Като се върнеш 
от тренировка, имал си труден ден или 
нещо не ти е вървяло, разнообразието 
вкъщи, да се занимаваш с детето, те 
разтоварва. Забравяш за проблемите.

- И след “Уембли” ли така се разто-
вари?

- Общо взето, да. Със семейството, с 
приятелите. Те бяха на мача и след него 
се видях с тях, защото имах нужда да 
си поговоря от мъжка гледна точка с 
най-близките, да чуя те какво мислят. И 
така - споделяш с най-близките, на дру-
гия ден си леко по-добре, а след време 
ти минава. И се концентрираш върху 
следващото предизвикателство.
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РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер търси спешно шо-
фьор за собствен камион. Добро 
заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. 
Търсете Митко. Tel: 224-875-1119

Trucking Company търси 
шофьор за 2200-2700 мили сед-
мичнo. 40 cents на практическа 
миля, no east coast, 2 дни вкъщи 
на седмица, 2002 Freightliner, tel: 
773-808-4707

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

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. 
Заплащане 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 шо-
фьор 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 корект-
ност. Кандидата трябва да е 
на или над 24 год и с приличен 
английски. Hard card е предим-
ство 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 
сервитьори/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 инфор-
мация: 773-827-7827 

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

ST transport търси шофьо-
ри и owner operators. Добро 
заплащане. Коректност. Тел 
800.893.0124

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

Търся шофьор на лимузина за 
добра компания. Чист рекорд 
и английски език са предим-
ство. Тел.: 773 817 9121.

Търся CDL шофьори 7734916214

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 понедел-
ник 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

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

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 информа-

ция обадете се на тел. 630 706 
1481 Тони

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

Компания търси шофьори и 
owner operators. Lease to own 
program. 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

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 облекло. Търси дизай-
нер/крояч(ка) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

Limo driver wanted. Chauffeur 
license a must. Full or part time. 
312 988 7070

Транспортна компания тър-
си CDL шофьори и Owner 
Operators. Всички мили платени. 
Tel. 847-571-0945; 847-879-1070 

Транспортна компания набира 
диспечери(ки) с опит. За контак-
ти: 847-258-5526 8ам-5рм

Предлагам работа за жена с 
английски и кола. компания на 
възръстна дама 7дни/24 часа, 
120$ ден. 773-510-0696. 

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

New York, New Jersey,  east 
coast

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

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

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

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 в къща в Schiller 
Park. Tel. 847-414-5213

Дава се стая под наем за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines, тел. 
617-319-3461

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.Пералня, сушилня, топла 
вода, отопление са включени в 

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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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, всичко включено + ин-
тернет 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 спо-
коен 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 допълнително. 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 съжи-
телство в голям 2 bdr апарта-
мент 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. Наем-
ът 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 апарта-
мент в Des Plaines. Наем $400. 
847 648 8988

Под наем офиси и складово по-
мещение. 773 385 9478, 630 707 
1939

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

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

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

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

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

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

Търся съквартирантка за обза-
веден едностаен на Cunberland 
& Belmont. 773 206 7308

Давам cамостоятелна стая от 
къща под наем в Chicago близо 
до Belmont & Central. 1-773-283-
8276

Услуги
chicago + suburbs

Гледам деца във вкъщи за-
едно с моето. Flexible hours! 
Schaumburg IL 630 456 5608

DishNetwork, DirecTV. Решение 
на всеки проблем. Обслужване, 
ремонт. Тел. (773) 510-0592 

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

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

Компютри-поправка, консул-
тации, уроци-word, exel, power 
point, internet, email; Граждан-
ство-подпълване на документи 
и уроци за тест; Англииски за 
начинаещи; Driver licence-пис-
мен тест. Обадете се/оставете 
съобщение за повече инфор-
мация. 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

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

Вечеря в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това 
безплатен вход за два нощни 
клуба с безплатен коктейл и 
шампанско – само за $45 на чо-
век. 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 техни-
ка - (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 про-
фесионален опит. Всякакви въз-
расти. 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 отопли-

телнии 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 (пър-
вото предградие на запад от 
O’HARE – Irving ParkRd & York/
Elmhurst Rd) Предоставям на 
децата разнообразни занима-
ния през деня, както и домашно 
приготвени две закуски и обяд. 
Дългогодишен опит. Предоста-
вям и препоръки при молба от 
родителите. 773 931 8516

Гледайте безплатно най-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 Найлс, Дес Плейнс и 
Моунт Проспект. Пон. – пет. 847 
922 3951

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

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

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

Tърся жена за гледане на 2 мом-
ченца на 2 и 1 годинки, oт 9 дo 6, 
понеделник до петък Deerfield. 
Нина 776 818 8891 

Гледам деца в моят дом в 
Hoffman Estates, заедно с моята 
вночка, която е на 6 година. 
Имам 30-годишен опит като 
детска учителка. Прекрасни 
условия в близост до плувен 
басейн. За контакт: Mима 847-
987-9524 

Поправка на компютри, отстра-
няване на вируси, инсталиране 
на софтуер. Намираме се в 
Arlington heights, IL. За контак-
ти:847-305-4196 

Под наем самостоятелен апар-
тамент на Халкадики, Гърция. 2 
спални и кухня, огромна тераса, 
на 150м от морето.Цена $60 но-
щувката.За повече информация  
и снимки: 708-351-7448

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 Со-
фия, 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, акуму-
латор, спирачки. Автоматични 
прозорци/ключалки. Des Plaines, 
IL. Телефон: 585-259-6361

Продавам клининг бизнес. 847 
312 6071 Христиана

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

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

For more info, please contact:
 847-312-6284, 847-312-7461

Trucking company is looking for experienced 
drivers for local and regional steady runs, every 

day home, 5 days a week, Monday through Friday!
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Лолитката Кейт 
Ъптън е новото 
откритие на 
американ-

ското списание „Sports 
Illustrated”.

От там я съблякоха за 
еротична фотосесия, за 
да представи новата ко-
лекция бански костюми 
за лято 2011, пише 
lifestyle.bg.

Въпреки скромните 
си 18 години 
Кейт вече 
има над 62 
хиляди фено-
ве в „Туитър”.

И има защо 
- прекрасните 
й естествени 
форми, съблаз-
нителен чар и 
сексапил заливат 
като цунами 
всеки, осмелил се 
да я разгледа по-
отблизо.

Атлетичната й 
фигура се дължи 
освен на природата 
и на спорта. Ъптън е 
бивша състезателка 
по конен спорт.

Най-коментираната светска двойка предизвика среднощ-
на суматоха в центъра на София по време на снимките на 
видеото към парчето „Запази вечерта“ на рапъра Ванко 1 и 
златотърсачката Николета Лозанова. 

Валери Божинов пристигна с новото си червено Ferrari, което се оказа 
един от главните герои в клипа. 
Преди началото на шоуто на снимачната площадка се оказа и Мартин 
Карбовски, който се явяваше като един от консултантите на участниците в 
проекта.

Докато стилистите подготвяха Николета Лозанова за нейното участие, 
Валери и Ванко1 напра- виха няколко дубъла на сцена, в която 
влизат и излизат от пор- шето. Божинов прояви 
изключително търпение, за да 
пресъздаде изисквания-
та на режисьора.

Докато се изявяваше 
като артист, случайни 
минувачи и хлапета 
развълнувани комен-
тираха ферарито на 
футболиста, а по-
дръзките дори опит-
ваха да се снимат.

След края на 
сним-
ките 
Николета 
и Валери 
Божинов 
поеха в 
неизвест-
на посока 
с новата си 
придобивка.

Световният ден 
на блондинки-
те – 31 май, бе 
отбелязан с 

уникален купон в Night 
Flight, като заслугата 
за това бе на една от 
най-горещите русокоси 
певици - Галена. 
Звездата зарадва 
гостите на клуба с 
актуалните си хитове, 
като не пропусна да 
повиши настроение-
то с пиперливи шеги. 
Сред най-дейните в 
танците бяха праз-
нуващите блондин-
ки Златка Райкова 
и Андреа, която бе в компанията на 
своя приятел Кубрат Пулев. 
В разгара на купона Андреа се качи на сцената и заедно с Галена изпъл-
ниха дуета си „Страст на кристали”. За съжаление на всички Златка отказа 
да се присъедини към приятелките си на сцената въпреки настоятелните 
покани на певиците.

Импровизираният дует на Андреа и Галена бе аплодиран и от други три 
популярни блондинки - тризначките от Благоевград, а колорит в празника 
внесе шоуменът и футболен мениджър Кофе Бабоне.

Актьорът от „Стък-
лен дом“ Бойко 
Кръстанов споде-
ля в новия брой 

на списание „Максимум“, че 
участието му в сериала го е 
направил доста популярен сред 
дамите.

„Получавал съм директни, 
дори агресивни предложения от 
момичета. Но аз от една година 
имам жена до себе си и не обръ-
щам внимание на никого освен 
на нея“, споделя екранният Дани 
Касабов. Това е една от успешните 
модели Ива Янкулова. 

„Ива не е ревнива, дори е 
прекалено спокойна. Аз съм по-
мнителният, макар и да твърдя, че 
всичко е в границите на нормал-
ното. Не мисля, че я задушавам“, 
откровеничи Бойко Кръстанов. „Тя 
не гледа на мен като на звезда. Ко-
гато сериалът се завъртя, Ива дори 
не беше в България, така че не усети 
какво се случва и как от никому 
неизвестно момче се превърнах в 
разпознаваемо лице“, заявява той.

Валери се снима с 
ферарито си в новата песен 
на Николета и Ванко 1

Галена и Андреа празнуват 
деня на блондинките

Фенки нахалстват за Дани 
от „Стъклен дом”

18-годишна лолитка 
е новото откритие на 
„Sports Illustrated”



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
тел.: 708 415 6985
или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.com

АбонирАй се зА 
Bg Voice






