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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

15 - 21 юни 2011, брой 18, година I

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

» на стр. 14-15

Българин от Дупница изнудвал 
семейството на шефа на Jays chips

Извънбрачен син на 
Стефан Данаилов в САЩ
» на стр. 18

BG студенти на J-1 
натъпкани като сардини
» на стр. 7

Брокерът Юлиян Цолов 
осъден на 4 години в Ню Йорк
» на стр. 4

Помощ при изплащането 
на ипотека
» на стр. 16
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Лятото е вече тук, но в BG VOICE нямаме много вре-
ме за почивка. Бързам да ви съобщя някои вътрешни 
новини. Още от следващата седмица вашият любим 
вестник ще бъде с повече страници – 48, и все така 
напълно цветни. Това ще е първото увеличение на 
страниците, което предстои в следващите няколко 
месеца.

Междувременно към нашият екип се присъединиха 
и няколко много добри журналисти. Въпреки някол-
кото си американски дипломи Алексения Димитрова 
работи от години във в. ”24 часа” в България. Тя е от-
личен познавач на Съединените щати и на страниците 
на BG VOICE ще виждате много от нейните разследва-
ния и интересни находки от американските архиви. 
В този и следващия брой ще ви разкажем за едни от 
най-скандалните случаи на българи - изнудвачи в 
САЩ, които са били депортирани. На страници 14-15 
в този брой може да прочетете историята на човека, 
пробвал се да продаде свои показания пред съда сре-
щу 200 000 долара от семейството на основателя на 
Jays chips. Леонард Джап не просто е създал един от 
най-обичаните снаксове в Чикаго и средните щати, но 
на него приписват и създаването на чипса във вида, 
който познаваме и до днес. В битка за наследството 
му решаващ фактор се оказват показанията на човека, 
който се е грижил за него в последните му дни – бъл-
гаринът Милко Митов.  
Другата седмица Алексения ще ви разкаже за човека, 
изнудвал Дарина Павлова.

Божидар Божков е друго сериозно име от българ-
ската журналистика. Специален кореспондент на в. 
„Сега”, той обикаля България и света в търсене на 
интересни истории и разкрития. Ако следите редовно 
BG VOICE, знаете за желанието на американски компа-
нии да проучват за шистов газ в България. Дали това 
няма да предизвика екологична катастрофа и какво 

е мнението на местните хора в Нови пазар – региона, 
където „Шеврон” ще проучват скоро, може да разбе-
рете от репортажа на страница 38.

Говорейки за екологични опасности, американското 
правителство обяви една шокираща новина. Всички 
тези to-go чаши и кутии, направени от стиропор и 
които ползваме от години, може да причинят рак. 
Какво точно са открили учените може да разберете на 
страница 5.

Съвети как да се предпазите от рак на кожата, дока-
то сте на плаж, може да намерите на страница 29.

В следващите броеве ще поканим едни от най-до-
брите и интересни български политически журна-
листи с техните анализи и информация от кухнята за 
предстоящите президентски и кметски избори в края 
на октомври. И с още повече страници със сигурност 
ще може да съберем всички гледни точки. Послед-
ната информация за изборите може да намерите на 
страница 6.

 И накрая да ви припомня, че ако искате да получа-
вате BG VOICE у дома, вече има как. Подробностите на 
страница 39.

От мен приятно четене и хубав уикенд!

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Колкото 
повече, толкова 
повече

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

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на 
вестника, като се използват различни български и световни новинарски 
агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на автори-
те. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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гаранция и избяга. Малко след това 
българинът беше арестуван в Испания, 
след като наруши гаранцията си.

Съдия Уайнстайн е намалил първона-
чалната петгодишна присъда, след като 
е преразгледал наказанието за нару-
шаването на условията по освобожда-
ването от гаранция от страна на Цолов, 
според Бенджамин Брафман, един от 

Българинът, ужилил Уолстрийт, 
ще трябва да плати  
$1.11 млн. глоба

Българинът Юлиян Цолов, 
който беше обвинен от 
американската проку-
ратура в измама с ценни 
книжа за над 1 млрд. 
долара, получи присъда 

от 4 години в затвора, постанови феде-
рален съд в Бруклин миналия вторник. 
З8-годишният бивш брокер на „Креди 
Суис” се призна за виновен по няколко 
обвинения за измама с ценни книжа, 
нарушаване на съдебна гаранция и 
визова измама, съобщи ройтерс.

Цолов и съдружникът му ерик Бътлър 

бяха обвинени от американските вла-
сти през 2008 г. по време на разраства-
нето на финансовата криза. Двамата 
заблуждавали клиенти на „Креди Суис”, 
предимно институционални инвести-
тори, че парите им ще бъдат вложени в 
ценни книжа, обезпечени със студент-
ски заеми. Тези заеми са смятани за 
нискорискови, защото са гарантирани 
от американското правителство. Вместо 
това обаче Цолов и Бътлър са купили 
дълг, обезпечен с рискови ипотеки. 

Преди две години Цолов наруши 
условията по освобождаването си под 

адвокатите на българина.
Уайнстайн е осъдил Цолов на 2 

години и половина затвор за измама с 
ценни книжа и на 1 и половина години 
затвор за това, че е опитал да се укрие 
от правосъдието. По обвинение в имиг-
рационна измама Цолов е осъден на 
пробация. Това означава, че с приспад-
натото време, което е прекарал в затво-
ра досега, той ще трябва да излежи още 
2 години.

Цолов също така трябва да плати 1.11 
млн. долара на жертвите на неговата 
измама и 250 000 долара глоба на САЩ.

„Всяка вечер си лягах и се събуждах 
всяка сутрин, без да мога да си прос-
тя, че позволих на страха да замъгли 
преценката ми и че разочаровах хора, 
които се отнасяха към мен честно и 
професионално”, е заявил Цолов, преди 
да чуе присъдата си. По отношение 
на бягството си от САЩ Цолов е казал: 
„Направих най-огромната грешка в 
живота си.”

Цолов беше върнат в САЩ от Испания 
през юли 2009 г., след като се беше ук-
ривал от закона в продължение на три 
месеца. Оттогава Цолов е в ареста. Той 
участва като свидетел на обвинението в 
процеса срещу неговия партньор ерик 
Бътлър.

Бътлър беше признат за виновен 
през август 2009 г., а същият съдия 
Уайнстайн го осъди през януари 2010 г. 
на пет години затвор. Бътлър в момента 
е освободен под гаранция, тъй като 
обжалва присъдата.

’08 ’09

9 юли
Започва 
разследва-
не срещу 
Цолов и 
Бътлър

3 септември
Цолов и Бътлър 
са обвинени 
в измами за 1 
млрд. долара 
от финансовия 
надзор на САЩ

4 септември
Юлиян Цолов 
е арестуван на 
летището в Ню 
Йорк, където е 
пристигнал с по-
лет от Германия

5 юни
Юлиян Цолов 
е в неизвест-
ност, обявява 
американско-
то правосъдно 
министерство

31 юли
Юлиян Цолов е 
в неизвестност, 
появяват се 
подозрения, че 
се е прибрал в 
България

5 септември
Цолов е осво-
боден срещу 
гаранция от  
$3 000 000,
но е поставен под 
домашен арест

20 юли
Цолов е вкаран в 
арест на ФБр

15 юли
Българския 
брокер е заловен в 
Испания

Брокерът Юлиян Цолов осъден 
на 4 години в Ню Йорк
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Чашите и кутии to-go от 
стиропор причиняват рак?
Лекарите съветват бременните и децата да не използват тези 
продукти

Те са навсякъде и остават 
завинаги. Чашите и кутии 
от стиропор, които, из-
хвърлени, не се разграж-
дат поне 500 години. Сега 
се оказва, че те може да 

причинят рак.
Само седмица след като СЗО обяви, 

че мобилните телефони може да причи-
нят рак, американското министерство 
на здравеопазването добави още осем 
нови елемента към списъка с възможни 
канцерогени. Сред тях е и веществото 
стирин, което се използва за производ-
ството за добре познатите и широко 
използвани стиропорени чаши за кафе 
и кутии за храна (Styrofoam cups and 
to-go boxes).

Производителите на стиропор кате-
горично отхвърлят резултатите от про-
учването и казват, че то „не се подкрепя 
от последните научни данни”.

Много лекари обаче препоръчаха де-
цата и бременните жени да не използ-

ват стиропорените чаши. Проучванията 
на здравното министерство показват 
връзка между стиропора и рака при 

животните. Учените очакват, че ко-
гато приключат следващите тестове, 
елементът ще бъде добавен в по-сери-

озния списък на вещества, за които е 
сигурно, че причиняват рак.

Според учените опасността се увели-
чава, ако в чашата има топла напитка 
като кафе или чай, защото по-високата 
температура спомага за по-голямото 
изтичане на канцерогенния химикал в 
стиропора.

Веществото стирин се използва също 
в производството на изолации за тръби 
и къщи, което прави риска още по-го-
лям за тези, които работят ежедневно с 
такива продукти.

Проучването на National Institute of 
Environmental Health Sciences (NIEHS) 
добавя също и Formaldehyde към спи-
съка с химикали, които със сигурност 
причинява риск. В този списък влизат 
вещества, за които има неоспорими 
доказателства. Сложната за произнася-
не дума Formaldehyde е химикал, който 
се използва в много продукти за коса, 
цигарен дим, бои, газови печки и дунап-
ренови изолации.

РАК?
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„Синята коалиция” 
изпраща Румен Христов 
в битката за „Дондуков” 2
Засилено гласуване на роми предизвика 
напрежение между СДС и ДСБ

Румен Христов ще е общият кандидат за 
президент на „Синята коалиция” след 
вътрешните избори през изминалия 
уикенд. Христов беше издигнат от СДС. 
Кандидатът на ДСБ Прошко Прошков 
пък ще 

бъде кандидатът за кмет 
на София. 

Лидерът на СДС 
Мартин Димитров каза, 
че вицепрезидентът 
в двойката на „Синята 
коалиция” ще бъде от 
ДСБ.

румен Христов има 
богата политическа 
биография. От 1991 до 
1994 е заместник-ми-
нистър на земеделието. 
Два пъти е министър на 
земеделието: през 1994-
1995 и през 1997 г. След това е главен администрати-
вен секретар в кабинета на Петър Стоянов.

Обобщените резултати от предварителните 

избори на сините сочат, че във вота за президент са 
гласували 75 762 души. 

От тях 55.74 на сто са подкрепили кандидата на 
СДС за държавен глава румен Христов, съобщиха от 
предизборния щаб на сините. 

33 532 души (44.26 на 
сто) са гласували за кан-
дидата на ДСБ за прези-
дент Светослав Малинов. 
Той е получил подкрепата 
на гласоподавателите от 
осем области, а Христов 
- от 20 области. Претен-
дентът на ДСБ е спече-
лил битката в София, но 
Христов е получил повече 
гласове в страната. 

Вътрешният вот обаче 
предизвика и напрежение 
между двете партии. На 
много места беше отбе-

лязано засилено гласуване на роми. Лидерът на ДСБ 
Иван Костов предложи да не бъдат преброявани 
гласовете в секциите с необичаен ромски вот.

БОРИСОВ КАЗВА КАНДИДАТА НА 
ГЕРБ НА 4 СЕПТЕМВРИ
Кандидат-президентът на ГЕРБ ще бъде обя-
вен на 4 септември, съобщи премиерът Бой-
ко Борисов. В края на миналата седмица той 
заяви, че вече е намерил човек за надпрева-
рата за „Дондуков” 2, който бил непартиен, 
много силен и щял да се приеме добре. 
По думите на Цветан Цветанов пък канди-
датът на ГЕРБ за президент е достатъчно 
известен и е имало достатъчно време да 
бъде атакуван. Това не е причината да стане 
ясен чак през септември. Цветанов заяви, че 
кандидатът е известен като личност. 
Попитан дали е обсъждано името на прези-
дента Петър Стоянов за кандидат за прези-
дент на ГЕРБ, Цветанов каза „не” и посочи, че 
това е бил някакъв имагинерен слух.
Цветанов обяви още, че настоящият столи-
чен градоначалник Йорданка Фандъкова 
е фаворитът на ГЕРБ за кмет на София. Той 
мотивира подкрепата към Фандъкова за 
втори кметски мандат, като подчерта, че тя е 
всеотдайна и успява да постигне консенсус, 
когато възникне някакъв проблем. 
Бургаският кмет Димитър Николов и габров-
ският градоначалник Николай Сираков също 
се ползват с необходимото одобрение сред 
съпартийците си за евентуален втори мандат.
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Скот райли искаше да му ги изпратим с 
пощенски запис, а не по банков път, за 
да не плаща данъци”, обясни пред BG 
VOICE 22-годишният Никола Геленцов. 
Когато пристигнали в градчето, те се 
отзовали в тясно бунгало, без мрежи на 
прозорците и ключалки. „Всеки можеше 
да влезе и да ни открадне нещата”, обяс-
нява Никола. 

Първи в Орлийнс пристигнал 22-го-
дишният Михаил Дойчинов от Стара 
Загора. „Първата вечер едвам спах, 
умрях от студ”, разказва студентът. 
Температурите в региона остават срав-
нително ниски дори и в първите месеци 
на лятото. Според Михаил на леглата 
нямало дори чаршафи. 
Хазяинът им поискал допълнително 
по 30 долара на човек, за да си купят 
завивки. 

„Старая се да бъда добър домакин. 
Посрещнах студентите от летището, 
помогнах им да се настанят. Но от годи-
ни не предоставям чаршафи и одеяла, 
защото практиката ми е показала, че 
не се пазят”, обяснява пред BG VOICE 
хазяинът Скот райли.

Седмица по-късно пристигнали и 
останалите студенти. По план трябвало 
да наемат две бунгала, но хазяинът от-
казал да им даде ключ за второто. Така 
се наложило 20-годишната Борислава 
Кирилова да спи на дивана. Четири-
те момчета си делели малка стаичка 
с двуетажни легла. Според хазяина 
българката сама предложила да спи на 
дивана. Твърдение, което студентите 
категорично отричат. 

Пред BG VOICE Скот райли обаче 
заяви, че когато студентите напуснали 

бунгалото, те не споменали нищо за 
лошите условия. Според него те просто 
намерили по-евтино жилище. Наемът 
на едно от неговите бунгала за чети-
рима студенти излиза 1920 долара на 
месец.

След като напуснали бунгалото, 
студентите поискали той да им върне 
предварително платения депозит от 

960 долара.
Според райли обаче уговорката му 

с тях била да останат цяло лято и те я 
нарушили. ето защо не смята, че трябва 
да им върне депозита от 960 долара. „Аз 
съм потърпевшият в случая. От години 
работа със студенти съм се научил да 
се предпазвам да не бъда излъган аз”, 
казва райли. Той твърди, че след седми-
ца в бунгалото българите напуснали и 
оставили след себе си бъркотия, която 
той трябва да почисти.

Междувременно местните здравни 
власти не могат да разследват случая, 
защото българите вече са се изнесли и 
няма кой да им даде достъп до жили-
щето. Доброволци, които съдействат 
на студентите, дошли на бригада, също 
опитват да помогнат за разрешаването 
на спора.

Според местния вестник „Кейп Код 

таймс” и предишни години е имало 
оплаквания от условията в жилищата 
на райли. Пред BG VOICE обаче той 
отрече това е да е вярно. Хазяинът даде 
за пример български студент, който 
три поредни години живее под наем в 
негово бунгало. 

Всяка година близо 2 хиляди студенти 
идват в Кейп Код на лятната програма 
Work and Travel. Много от тях са бъл-
гари. Те работят в местните магазини, 
хотели и заведения.

Български студенти в град-
чето Орлийнс до Кейп 
Код, щата Масачузетс, 
се оплакаха на местните 
власти от примитивните 
условия на живот, пре-

доставени от техния хазяин Скот райли.
Петимата студенти си уредили жили-

ще и платили 960 долара депозит още 
преди да заминат за САЩ. „Хазяинът ни 

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

Според студентите условията в бунгалото били примитивни за наема от близо 2000 долара на месец

Нашите студенти искат да получат обратно 960 долара депозит

Хазяинът Скот Райли твърди, че той е потърпевш от 
некоректно отношение

Сн: личен архив

Сн.: cape code Times

Младежите се оплакват на 
властите в Кейп Код от лоши 
условия в бунгало под наем

BG студенти на J-1 натъпкани 
като сардини
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•  Бързо, качествено и евтино 
обслужване

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

•  Повечето от частите ги имаме в 
наличност

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

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

за камиони и ремаркета

Emergency Road Sevice 
(tires and mechanical) 

Търсим механици 

World Truck Service
1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

847-307-1155

Towing 
services

Канада ни връща 21 000 откраднати антики
Кралската полиция заловила  
най-голямата нелегална пратка  
с предмети на културата

Канада връща на Бълга-
рия 21 000 откраднати 
културни артефакта, 
сред които и византий-
ски кръстове, костни 
игли, езически амулети, 

бронзови орли, обковани пафти и 18 
000 монети от древногръцко и римско 
време.

Церемонията по връчването се 
състоя миналия петък в Музея на 

цивилизациите в Гатино, Квебек, в при-
съствието на министъра на културата 
на България Вежди рашидов, канадския 
му колега Джеймс Мур и генералния 
секретар на ЮНеСКО Ирина Бокова.

„Трябва да се борим с кражбата на 
културни артефакти с колкото се може 
повече такива събития”, зави Бокова.

Според канадските власти това е 
най-голямата пратка 
от културни артефакти, 
които са заловени на 
територията на страната. 
Много от предметите 
на културата са били 
нелегално разкопани от 
иманяри в България и 
пренесени контрабандно 
в Монреал, провинция 
Квебек.

Артефактите са 
прегледани от зам.-ми-
нистъра на културата 
Тодор Чобанов, който е 
археолог. Той заяви, че 

няма търпение да прибере у дома това 
богатство.

„Изключително сме щастливи, че 
страни като Канада ни помагат и ни раз-
решават да си приберем ценни обекти 
от културното ни наследство”, заяви 
заместникът на Вежди рашидов.

„Тези предмети представят различни 
периоди, различни култури, цивили-
зации от нашата история”, допълни 
Чобанов, който заяви, че българското 
правителство е подготвило церемония 
за връщането на артефактите, много от 
които ще отидат директно в музеите.

Залавяне
Голяма част от крадените предмети 

са заловени от канадските митничари 
през 2007 г. и веднага е подаден сигнал 
на жандармерията. Година по-късно 

кралската полиция е задържала хиляди 
древни монети, бижута и антики от 
къща в Квебек. Няма задържани по 
случая с контрабандата, но от кралска-
та полиция заявиха, че най-вероятно 
трафикантите са възнамерявали да 
продадат артефактите по интернет.

Според сержант Крис Питман най-
много антики идват нелегално от 
европа и биват продавани нелегално в 
Северна Америка.

„Бих искал да изкажа най-големи 
благодарности на канадските власти”, 
каза министър рашидов.

Тодор Чобанов пък заяви, че ЮНеСКО 
трябва да засили конвенцията си от 
1970 г. за предотвратяване нелегалния 
трафик на предмети на културата.

Вежди Рашидов и Джеймс Мур оглеждат предметите.

Жандармеристи позират с артефактите.





Алабама 
също 
прие закон 
срещу 
нелегалните

Губернаторът на Алабама 
подписа суров закон срещу 
нелегалните имигранти в 
щата. Според текстовете в 
него полицаите ще трябва 
да проверяват статуса на 

всеки, за когото подозират, че може да е 
в страната нелегално.

Законът би трябвало да влезе в сила 
от 1 септември.

Това прави Алабама поредния щат с 
подобен нормативен акт, след като Ари-
зона, Джорджия и други приеха такива 
противоречиви закони.

Текстовете превръщат в престъ-
пление осигуряването на транспорт и 
жилище на нелегални имигранти. Щатът 
ще трябва да проверява статуса на 
учениците, а бизнесите, които наемат 
хора без документи, ще бъдат санкцио-
нирани.

Няколко правозащитни организации, 
както и правителството на Мексико се 
обявиха против закона. Вероятно тек-
стовете ще бъдат оспорвани в съда.

Според адвокати нормативният акт 
може да засегне и много американци, 
които карат в колите си хора, за които 
не подозират,  че са без документи.

Междувременно щатът Джорджия 
поиска от съда да прекрати делото 
срещу техния антиимиграционен закон. 
Неправителствени организации поис-
каха от съда да спре нормативния акт, 
защото е неконституционен. По план 
законът трябва да влезе в сила на 1 юли.



california 
Dreamin’

Това лято в България доста 
по-често чувам въпроса: 
„Как ви засегна кризата 
в Калифория/CАЩ?“ 
През 2009-2010 г., когато 
нещата всъщност стояха 

по-зле финансово, тук рядко ме питаха 
за това. Явно световните икономически 
проблеми започнаха да глождят българ-
ското съзнание със закъснение.

Кой е виновен обаче за лошото упра-
вление, което може да съсипе и най-бо-
гатата държава (щат)? Ще ви насоча към 
скорошен анализ на сп. „Икономист“ за 
това как политиците – и населението! 
– на Калифорния де факто саботират 
уж общото си благо (вижте на www.
economist.com под заглавие California 
Reelin’). Това е поучително четиво, 
защото показва безбройните начини, по 
които дори и такъв безспорно богато 
надарен щат като Калифорния (8-а ико-
номика в света по брутен вътрешен про-
дукт, с 1.85 трилиона, или 13% от този на 
САЩ) може да бъде объркан до степен 
училищата в него да просят пари, докато 
затворите са се превърнали в един от 
най-доходните бизнеси, а пазачите в тях 
приключват трудовата си кариера с по 
над 100 хил. долара годишна пенсия.

В същото време населението си затва-
ря очите за извратилата се система за 
пряка демокрация, която чрез безкрай-
ни и противоречащи си референдуми 
само усложнява, вместо да обезвреж-
да завързаните политически игри в 
столицата Сакраменто. Към това може 
да добавим могъщите профсъюзи в 
щата, които защитават интересите на 
членовете си, дори когато те са в ущърб 
на всички останали (това е причина за 
гореспоменатите колосални пенсии). 
Като резултат от общото нехайство и 
егоизъм иначе изобилните средства в 
най-многолюдния американски щат се 
разпределят изключително нерационал-
но, дори разсипнически.

Губернаторът Джери Браун, който сме-
ни Арнолд Шварценегер през януари т.г., 
обяви, че има за запълване бюджетна 
дупка от 25 милиарда долара. Това е 
повече от целия бюджет на Калифорния 
през 1975-1983 г., когато Браун е бил 
губернатор за пръв път. През април се 
оказа, че дефицитът е „само“ 18 и нещо 
милиарда, защото щатът събра с 6 мили-
арда долара данъци повече от очаква-
ното. Безхаберието в деловодството в 
Сакраменто е факт.

През 1979 г., гласоподавателите в 
Калифорния приеха с референдум да се 
намалят имотните данъци и след това те 
да бъдат индексирани само с годишната 
инфлация, но не и според поскъпването 
на недвижимата собственост (стига да 

не се смени собственикът й междувре-
менно, което налага преоценка). Затова 
в момента има къщи, струващи мили-
они, чиито обитатели плащат годишно 
по 1000 долара имотен налог, докато 
съседите им, живеещи в нещо далеч 
по-скромно, заделят 10-15 пъти повече 
за целта. Но тези разминавания са бял 
кахър. По-големият проблем беше, че 
замразяването на местните данъци 
обезкръви училищната система на 
Калифорния (имотните налози са осно-
вен източник за училищните бюджети 
в САЩ). Наложи се да се инжектират 
редовно пари от щатския бюджет. Така 
вместо да изпишат вежди, калифорний-
ците си избодоха око, като изградиха 
образователна система, която пряко 
зависи от прищевките на политиците в 
Сакраменто.

Пак по същото време гласоподавате-
лите в Калифорния решиха, че приема-
нето на щатския бюджет и въвеждането 
на нови данъци от законодателите може 
да става само с квалифицирано мнозин-
ство. резултатът беше, че от 30 години 
насам бюджетът на щата неизменно се 
приема с няколко месеца закъснение. 
Партията в малцинство (обикновено 
републиканците, които държат около 
една трета от законодателните места) 
има всъщност огромна власт, защото 
може да прави всевъзможни обструкции 
на мнозинството и да блокира разходи 
(или приходи), които не й изнасят. Това 
е поучителна илюстрация на закона 
за непредвидените последици, която 
– надявам се – ще бъде взета предвид 
от българския вицепремиер Симеон 
Дянков и Народното събрание покрай 
идеята за т.нар. Пакт за финансова 
стабилност.

Изобщо калифорнийците също са 
склонни да си затварят очите, вместо да 
споделят отговорността за управлени-
ето – точно като това обичат да правят 
българите. И тук, и там вяло ругаят 
политиците, като че ли те са някакви 
извънземни, които ни командват от 
звездата Тау Кентавър, но забравят, че 
демокрацията се прави от демоса. 

Като българин и калифорниец ще ви 
кажа, че да дремят така могат да си поз-
волят само онези, които не живеят нито 
тук, нито там.

California Dreamin’ – „Мечта за Кали-
форния“ (1965), популярна песен на фолк-
рок групата The Mammas and The Pappass

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

идва нова ера в 
бизнеса с камиони



BG ТеЛеГрАФ
БСП и ДПС внасят вот на недоверие 
за антикризисната политика

БСП и ДПС ще внесат вот на недоверие 
за провала на антикризисната поли-
тика на правителството. Това съобщи 

лидерът на червените Сергей Станишев.  
„Управляващите ги чакат четири вота - два 
вота от опозицията и два от българските 
граждани на предстоящите президентски 
и местни избори“, отбеляза експремиер-
ът.  Според него има основания за вот за 
цялостната политика, какъвто искат от ДПС, 
и такъв ще има. Тактически обаче не искали 
да оставят управляващите на спокойствие 
твърде дълго време. 

Според правилника на парламента, ако се поиска вот на недоверие за цялостна поли-
тика, в следващите шест месеца не може да се внася друг вот. 

„Затова се договорихме първият вот на недоверие, който ще бъде внесен, да бъде за 
провала на антикризисната политика и последиците за българските граждани", аргумен-
тира се лидерът на БСП. 

“Това са наглеци, да искат вот на недоверие, като знаят възможностите си“, коментира 
премиерът Бойко Борисов във вторник. “БСП, ДПС и „Синята коалиция” искат да разбият 
държавата в момент, когато ние правим пътища, пречиствателни станции и усвояваме в 
пъти това, което са им спрели като финансиране, посочи министър-председателят, който 
откри рехабилитирана 12-километрова пътна отсечка между Перник и Брезник. 

Във вторник „Синята коалиция” не се разбраха как точно ще гласуват на предстоящия 
вот, но първоначалната им позиция беше, че няма да гласуват „за”. 

Първанов поиска властта
Президентът Георги Първанов даде заявка за 

участие в политиката и след края на мандата си 
като държавен глава. "Ще имате възможност да 

гласувате за мен и след януари 2012 г.", заяви Първанов 
на среща с хора от Търговище. Бях решил да отида на 
задните редове, но към днешна дата смятам, че трябва да 
остана в активната политика, каза  още той. Гражданска 
структура като АБВ след изборите през есента трябва да е 
катализатор на по-широка коалиция и стимул за развитие 
на нова коалиционна култура, обясни Първанов. За мен 
сега е важно да приключа мандата така, че да запазя авто-

ритета на институцията, допълни той. Първанов сподели, че се надява наследникът му да 
е по-добър от него. Следващият държавен глава трябва да е четящ, много компетентен, 
да е лидер и да има силен експертен екип, обобщи президентът

Прокурори предлагат по-леки 
наказания за пияни шофьори
Шофирането в пияно състояние вече да не 

е престъпление. Това предлагат прокуро-
ри в пакет от предложения за промени в 

Наказателния кодекс. Въпреки зачестилите случаи на 
инциденти с пияни шофьори обвинителите искат да 
се повишат промилите алкохол, заради които още се 
влиза в затвора. В момента всеки, карал кола с над 1,2 
промила алкохол, без да е причинил вреди или ката-
строфа, се наказва с до една година затвор. Прокуро-
рите предлагат затвор само ако промилите са над 1,8, 
а иначе да се налага и отнемане на книжката за дълъг период, минаване на психотестове 
и завишаване на застраховката. Срещу предложенията обаче се обяви вчера правосъд-
ният министър Маргарита Попова, която заяви, че случаите на употреба на алкохол сред 
шофьорите са епидемия. 

Предложенията на обвинителите са част от промените в НК, които работна група в 
Министерството на правосъдието вече събира. 

Рокфелер купи Mall of Sofia
В навечерието на рождения си ден Mall of 

Sofia получи необичаен подарък – нов 
собственик. Търговският център, който на 

9 юни навърши пет години, е пред продажба на 
фонда Europa Capital, част от Rockefeller Group, 
съобщава „Капитал”.

Всъщност подаръкът е за продавачите - GE 
Real Estate и Avestus Capital Partners, които от 

няколко години опитват да излязат от инвестицията. Цената, на която го направиха – 
малко над 100 млн. евро по официални данни, е повече от добра предвид свития пазар 
на имоти. Срещу парите си обаче купувачът получава първокласен актив – най-успешния 
търговски център в София, при това с дългосрочно гарантирана доходност от наемни 
договори.

Сн.: Надежда Чипева, ”Капитал”
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42-годишният 
Милко Митов 
от Дупница е 
депортиран в 
България, след 
като изтърпява 

в САЩ присъдата си за изнудване на 
американски милионери. Той е освобо-
ден от затвора на 2 ноември 2005 г. и 
часове по-късно е качен на самолета за 
България. Днес Милко е свободен бъл-
гарски гражданин, който пътува между 
Дупница и София. Понякога разказва на 
приятелите си как е арестуван от аген-
тите на ФБр. В свой профил в социална 
мрежа в интернет казва, че е разведен 
с 1 дете, безработен. Очевидно все още 
живее от спестяванията си в САЩ.

Историята
Милко заминава за САЩ през 90-те 

години. През ноември 1998 г. е нает от 
семейството на американския чипсов 
магнат Леонард Джап от Чикаго - ос-
новател на „Jay Potato Chips Co.”, да се 
грижи за 96-годишния дядо Леонард. 
Това продължава 15 месеца - до януари 
2000 г. Няколко месеца по-късно дядото 

умира, а внукът Стивън Джап, изпъл-
нителен директор на фамилната фир-
ма, иска да води частен съдебен спор 
за наследството. Той и близките му се 
съмняват, че върху Леонард е оказано 
въздействие да остави цялото наслед-
ство на третата си съпруга Джанис. 
Семейството свързва адвокат ричард 
Шулц с българина с надеждата, че той 
може да стане свидетел по делото.

На 4 януари 2001 г. Шулц и помощ-
никът му Брад Шпрингер се срещат 
със сънародника ни в Милуоки, щата 
Уисконсин. Говорят на английски, нямат 
проблем с комуникацията, Шприн-
гер води записки. В края на срещата 
адвокат Шулц вярва, че българинът е 
важен свидетел, който може да обърне 
делото. Жалбата, с която оспорва част 
от наследството на починалия магнат, 
е внесена през февруари 2001 г. и до 
голяма степен се базира на информаци-
ята, дадена от българина. 

В очакване на съдебното заседание 
Шулц съобщава на Милко, че ще го 
потърси в следващите месец, за да даде 
показания. Това обаче се превръща в 
истински проблем. На 26 юни 2001 г. 
адвокатът и емигрантът се срещат да 
обсъдят въпроса. Седмици по-късно 
Шулц заявява, че

българинът му 
поискал $100 000, 

за да свидетелства 
в съда 

Парите трябвало да бъдат преведени 
от 5 до 10 дена на българско радио, 

чиято брошура Милко е донесъл. Запла-
шил, че ако това не стане, ще забрави 
своите показания и ще каже, че не 

разбира 
английски. 
Шулц е 

изумен. Пита 
българина дали 

се шегува, напом-
ня му, че плащането за 
показа- ния би било прес-
тъпление, и допълва: „Ние не правим 
това в САЩ.” „Не ми казвай как се правят 
нещата в САЩ - тук всеки взема пари”, 
възразява Милко.

Шулц неколкократно се опитва да 
го разубеди, но без успех. По думите 
му пред съда Милко продължил да 
настоява, че семейство Джап иска да 
спечели делото и неговите показания 
ще помогнат за това. Според него пла-
щането е замяна за тази помощ. Казва 
още, че ако това не стане, ще замине за 
Тексас, където Шулц няма да може да го 
намери. „Няма да променя мнението си. 
Ще ми платите 100 000 долара или няма 
да получите показанията ми”, казал 
Митов според съдебните протоколи.  

Пак според тях през следващите 3 ме-
сеца българинът продължил да насто-
ява за плащането. На 10 юли позвънил 
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D.  The Sentence

Lastly, Mitov argues that the district court committed

error in finding, by a preponderance of the evidence, that he

obstructed justice. This finding enhanced his Guideline

Range by two levels pursuant to U.S.S.G. § 3C1.1. Mitov

claims that United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005),

held such enhancements must be found beyond a reasonable

doubt. He is mistaken. See United States v. Bryant, 420

F.3d 652, 656 (7th Cir. 2005). Such a burden of proof

is necessary only where the finding yields an imposed

sentence greater than the statutory maximum. Id. Mitov,

however, was sentenced to a term of twenty-four months,

well below the statutory maximum of twenty years. 18

U.S.C. § 1951(a).
For the abovementioned reasons, the decisions of the

district court and petitioner-appellant’s conviction are

AFFIRMED.A true Copy:Teste: 

 ________________________________

Clerk of the United States Court of

Appeals for the Seventh Circuit  

USCA-02-C-0072—8-21-06
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tiary showings on the form and probable consequences of

Mitov’s demands for payment, we cannot say that the record

was devoid of evidence from which the jury could find he

attempted to extort Schwartz, Cooper and Steven Japp.

C.  Evidence From the Underlying Civil Suit

Mitov next claims that the district court erred in limit-

ing his use of evidence from the state court trial. We review

these evidentiary rulings for an abuse of discretion, which

will be found only where no reasonable person would agree

with the decision of the district court. United States v.

Thomas, 453 F.3d 838, 845 (7th Cir. 2006).

In arguing this point, Mitov generally claims that his

culpability on the attempted extortion charge is “insepara-

ble from the strength of the proof of undue influence” in the

underlying state civil suit. Defendant’s Br. 21. In presenting

this theory at trial, he aimed to introduce Springer’s notes

from the January 4, 2001, meeting, answers to interrogato-

ries verified by Steven Japp, and prior amendments made

to Leonard Japp, Sr.’s trusts. His apparent intention was to

re-try the civil suit in federal court. But the district court

judge was not required to allow this, and to do so would

have been an unjustifiable expense and delay. FED. R. EVID.

102. As noted above, 18 U.S.C. § 1951 does not require that

the victim’s fear be certain, it need only be reasonable.

Further, Mitov was able to appropriately and extensively

cross-examine Schultz on his expectations for the underly-

ing case using the answers to interrogatories and the

substance of Springer’s notes. This line of questioning

brought to light apparent inconsistencies between the two

documents, and thus the reasonableness of Schultz’s fear of

harm. Notwithstanding Mitov’s general citation to FED. R.

EVID. 103, rulings on evidence, he presents nothing to

indicate that no reasonable person would have agreed

with the district court.

12
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Mitov further claims that the government failed to

demonstrate that his actions affected interstate commerce.

But the Hobbs Act is imbued with the full reach of Con-

gress’s Commerce Clause power. 18 U.S.C. § 1951(b)(3);

Scheidler v. NOW, Inc., 537 U.S. 393, 408, (2003). There-

fore, the government need only demonstrate a de minimis

affect on commerce. United States v. Re, 401 F.3d 828, 834-

35 (7th Cir. 2005). Or, where there is no actual effect, the

government need prove only “a realistic probability of an

effect . . . on interstate commerce to bring [the extortion]”

within prosecutorial reach. United States v. Peterson, 236

F.3d 848, 852 (7th Cir. 2001) (citing United States v. Bailey,

227 F.3d 792, 797 (7th Cir. 2000)).

In his attack on count one, the attempted extortion of

Schwartz, Cooper, Mitov argues that the money was

supposed to come from the Japp family, not the firm, and

thus would not have affected interstate commerce. But his

demands for payment were never so specific as to the source

of the funds, and he repeatedly gave short-term deadlines

to raise the money. Had the firm satisfied these demands,

their assets would have been temporarily depleted. Such a

“loss of the use of money constitutes a deprivation of

property under § 1951,” Lewis, 797 F.2d at 365, and,

because the firm regularly purchases items from states

other than Illinois, interstate commerce would have been

effected. Bailey, 227 F.3d at 797-98. The government,

therefore, made the necessary showing as to count one.

On counts two and three, charging the attempted extor-

tion of Steven Japp, Mitov argues that the demanded

payment was to come from the family, and thus not affect

interstate commerce. The payment from Steven, however,

was to be wired to Mitov’s cousin in Luxembourg; a fact

he admitted at trial. An international transfer of assets

such as is this is sufficient to satisfy the interstate com-

merce requirement of § 1951. See United States v. Kaplan,

171 F.3d 1351, 1355 (11th Cir. 1999). Given these eviden-
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tion of Schwartz, Cooper. Schultz testified to his expectation

of success in the underlying civil suit, the negative effect of

Mitov’s demand for payment on that suit, and his fear of

repercussions within the legal community for the reputation

of his firm. He stated that Steven Japp and members of his

family brought him a “very viable case,” based in large part

on the information provided by Mitov in his January 4, 2001

interview. Trial Tr. vol. 1, 55, June 8, 2004. And while

Schultz acknowledged there was no guarantee of success in

the matter, his testimony was explicit in that he believed

Mitov’s demand for payment destroyed the witness’s

credibility, and thus the foundation of the case. The de-

mand, Schultz stated, “significantly diminished” the firm’s

likelihood of success. Id. This diminished probability, and

their resulting discount in fees and expenses created not

just a reasonable fear of economic harm, but actual eco-

nomic harm, sufficient to satisfy the elements of the Hobbs

Act. See United States v. Lewis, 797 F.2d 358, 364 (7th Cir.

1986); United States v. Rindone, 631 F.2d 491, 494 (7th Cir.

1980).
As to counts two and three, which charged Mitov for the

attempted extortion of Steven Japp in 2002, he argues that

because his prior demand on the law firm had sabotaged the

will challenge, it was impossible for Steven to expect any

form of success in the case, and thus possess the requisite

reasonable fear. Essentially, Mitov claims that the extortion

of Steven Japp was factually impossible. But Mitov was

convicted of attempted extortion, and factual impossibility

is no defense. United States v. Bailey, 227 F.3d 792, 797

(7th Cir. 2000). Further, Steven Japp’s reasonable fear of

economic harm is intertwined with that of his attorney,

Richard Schultz. Because Schultz was Steven’s legal

representative, any fear that Schultz had regarding the

effect of the demand on the case, and thus the economic

benefit from suit or settlement, may be imputed to Steven

himself.
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No. 05-2275including fear of economic harm, to obtain money or
property, with their consent, from Schwartz, Cooper and
Steven Japp. § 1951(b)(2); see also United States v.
Granados, 142 F.3d 1016, 1019-20 (7th Cir. 1998). This fear
of economic harm need not be certain, it must only
be reasonable. Granados, 142 F.3d at 1020. Additionally,
the extortion must be shown to affect interstate commerce.
§ 1951(a). Mitov contends that the government failed to
show both that the victims’ fear was reasonable and that
the attempted extortion affected commerce.Mitov’s primary claim regarding the reasonableness of the
victims’ fear of economic harm is that the underlying state
suit was destined to fail. Therefore, any hope of success and
possible economic profit was unreasonable. But this argu-
ment demands a showing of certainty of success in the
underlying suit, not reasonableness, and thus goes farther
than the statute requires. In the instant case, if the victims
had a reasonable belief in some form of success and profit
from the civil suit, a threat to that profit may create a
reasonable fear of economic harm. Concurrently, in the
State of Illinois, a will containing an attestation clause
disclosing that all of the statutory requirements have been
met, and evidencing admittedly genuine signatures,
establishes a prima facie case favoring due execution of the
will. In re Estate of Chlebos, 194 Ill. App. 3d 46, 50-51 (Ill.
App. 1990). But this is a rebuttable presumption, and not
every case challenging a will is certain to fail. Id.; see In re
Estate of Jacobson, 75 Ill. App. 3d 102, 107 (Ill. App. 1979)
(denying admission of will to probate where evidence
demonstrating soundness of testator’s mind was “patently
insufficient”). A seasoned attorney such as Schultz may
therefore be found by the jury to have had a reasonable
chance of some form of success and profit, and thus a
reasonable fear of harm upon hearing Mitov’s demand.At trial, the government used Schultz’s testimony to prove
the offense charged in count one, Mitov’s attempted extor-
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concerned with changes made to the indictment that affect
elements of the crime. United States v. Krilich, 159 F.3d
1020, 1027 (7th Cir. 1998). In a charge of extortion, how-
ever, the date is not an element of the offense. See id.; 18
U.S.C. § 1951. Further, where the charge is worded so
broadly as to state “ ‘on or about’ a certain date, the defen-
dant is deemed to be on notice that the charge is not limited
to a specific date.” United States v. Folks, 236 F.3d 384, 391
(7th Cir. 2001) (citing United States v. Leibowitz, 857 F.2d
373, 379 (7th Cir. 1988)). Given the broad wording of count
one as offered by the grand jury, and the fact that the
changed date fell before the date of the indictment itself and
within the statute of limitations, we find that the district
court did not err in granting the government’s motion. See
id.

B.  The Conviction
Mitov next argues that the evidence presented at trial

was insufficient to convict him of attempted extortion,
despite the jury’s verdict. Our review of such a claim is
highly deferential towards the decision reached at trial, and
we may reverse the conviction “ ‘only when the record is
devoid of any evidence, regardless of how it is weighed, from
which a jury could find guilt beyond a reasonable doubt.’ ”
United States v. Gracia, 272 F.3d 866, 873 (7th Cir. 2001)
(citing United States v. Garcia, 35 F.3d 1125, 1128 (7th Cir.
1994)). As if this hurdle was not high enough, Mitov failed
to raise these challenges before the district court, and so we
review only for plain error. United States v. Cummings, 395
F.3d 392, 397 (7th Cir. 2005). Mitov, therefore, must
demonstrate a manifest miscarriage of justice. United
States v. Meadows, 91 F.3d 851, 854-55 (7th Cir. 1996).

To support the conviction of attempted extortion under
18 U.S.C. § 1951, the government had to prove, beyond a
reasonable doubt, that Mitov wrongfully used force or fear,

8
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(7th Cir. 1998) (citing United States v. Floresca, 38 F.3d

706, 710 (4th Cir. 1994)). Whether the change allowed at

trial amounted to an impermissible constructive amend-

ment is a question of law that we review de novo. United

States v. Trennell, 290 F.3d 881, 886 (7th Cir. 2002); see also

United States v. Alhalabi, 443 F.3d 605, 614 (7th Cir. 2006).

Count one of the indictment charged that:

On or about June 1, 2001, . . . MILKO MITOV . . .

knowingly attempted to affect commerce by extortion,

in that defendant attempted to obtain property in the

form of payments from attorneys of Schwartz, Cooper,

Greenberger and Krauss, whose consent defendant

attempted to induce by the wrongful use of actual

and threatened fear of economic harm.”

R.1. The June 1, 2001, date was erroneously noted by Agent

Fourkas in her September 10, 2001, meeting with Schultz

and Berlinsky. The government did not learn of the error

until, in the days before trial, the attorneys of Schwartz,

Cooper turned over their notes from the underlying civil

suit. In reviewing the notes, the government realized that

the meeting between Mitov, Schultz and Berlinsky, in

which Mitov first made his demand in person, actually

occurred on July 13, 2001. On June 7, 2004, the day before

Mitov’s trial began, the government moved to amend the

indictment and correct the error. Before granting the

motion, the district court asked Mitov if he would suffer any

prejudice from this change. Defense counsel responded only

by noting generally that their case had been “based on the

indictment as it was written.” Trial Tr. vol. 1, 2-3, June 8,

2004. At no point during the trial did Mitov raise a defense

that went to the date or timing of the criminal demand.

For a change in the indictment to rise to the level of a

constructive amendment, it must establish an offense

different from, or in addition to, those originally charged.

See Trennell, 290 F.3d at 888. As such, we are primarily
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previously promised to pay him for the information. He

testified to conveying this promise to Schultz when they

first spoke on the phone in January 2001, and again to

Springer at the close of their January 4 meeting. Both men,

he stated, agreed to pay him. But Mitov acknowledged that

when he visited Schultz in his office, Schultz denied having

agreed to pay him. He further testified that Schultz told

him that paying for his testimony was illegal, and that he

understood that if something was illegal it was “against the

law.” Trial Tr. vol. 2, 233, June 9, 2004. On cross-examina-

tion, Mitov admitted to directing Steven Japp to send

$200,000 to his cousin in Luxembourg. Mitov also testified

that he sought the money out of fear of Eric Koenig, and

that he would have used the money to ensure his own

protection.

On June 10, 2004, the jury found Mitov guilty as charged

in all three counts of the indictment. On appeal, Mitov

argues that (1) the district court constructively amended the

indictment, (2) the government failed to prove elements of

the crime as charged, (3) the district court erred in not

admitting additional evidence from the underlying civil

case, and (4) that the findings made at his sentencing were

contrary to United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005).

II.  Analysis

A.  The Indictment

Mitov first claims that the district court erred in granting

the government’s motion to amend the date on count one of

the indictment. He argues that the date change violated his

Fifth Amendment right to be tried on indictments brought

by a grand jury. U.S. CONST. amend. V. A constructive

amendment to an indictment “ ‘occurs when either the

government . . . , the court . . . , or both, broadens the

possible bases for conviction beyond those presented by the

grand jury.’ ” United States v. Cusimano, 148 F.3d 824, 829

6
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Investigation (FBI) and reported Mitov’s demands. Agent

Fourkas then contacted Steven Japp, who agreed to

assist the FBI in investigating the matter.

On January 15, 2002, Steven phoned Mitov and ar-

ranged to meet him the next day at a restaurant. This

phone call and three subsequent conversations between

Steven and Mitov were all recorded by Agent Fourkas. At

the restaurant, Steven asked Mitov to attend the deposi-

tion. Mitov told him that would be deposed only if he was

paid. He demanded the payment be wired to his cousin in

Luxembourg: “I got a cousin, he’s a very big doctor in

Luxembourg . . . send money there, nobody knows about the

money, nothing . . . T
wo hundred thousand. Two hundred

thousand dollars.” Trial Tr. vol. 2, 174, June 9, 2004. In a

follow-up conversation on May 30, 2002, Steven asked

Mitov what would happen if he didn’t pay; Mitov responded:

“I got information that you say goodby [sic] to. What about

that?” Trial Tr. vol. 2, 183, June 9, 2004.

On July 24, 2002, a grand jury returned an indictment

charging Mitov with three counts of attempted extortion

in violation of the Hobbs Act, 18 U.S.C. § 1951.

In the weeks before the criminal trial, Schwartz, Cooper

settled the Japp estate dispute. Schultz testified that

Steven Japp was unhappy with the result, and that he

was concerned about the impact of the loss on his reputa-

tion in the legal community. Additionally, because the case

did not proceed properly, the firm was forced to discount

their fees: “When a case goes bad like this one did, we

discount everything, including expenses.” Trial Tr. vol. 1,

70, June 8, 2004. Following the settlement, Schwartz,

Cooper produced their notes and documentation pertain-

ing to the civil suit. This material had previously been

withheld pursuant to a claim of work-product privilege.

In his defense, Mitov stated that he demanded payment

for his testimony because members of the Japp family had

No. 05-2275
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already promised to pay him the $100,000, a claim which

Schultz denied.

After repeatedly meeting with Schultz, Mitov turned his

attention to Berlinsky. The two men met twice, first on

August 6, and again on August 8, 2001. Berlinksy testified

that over the course of the meetings he tried to convince

Mitov to testify without payment, and Mitov attempted to

persuade him to come up with the money. Neither men

were successful in their endeavor. Mitov did not attend

his scheduled deposition on August 14, 2001, and his

deposition was never taken.

After Mitov failed to attend his deposition, Schultz

doubted the possibility of succeeding in the Japp estate

dispute. He testified that the complaint relied heavily on

information Mitov provided in the January meeting, and

that even if M
itov were to testify at a later date, he would

have had to notify opposing counsel of the demand for

payment. Schultz stated that “[t]
he clients had brought to

us an undue influence case, which I th
ought was a very

viable case and it ju
st disintegrated in our hands and the

clients were not going to achieve the kind of success they

were entitled to, in my opinion.” Trial Tr. vol. 1, 55, June 8,

2004. When asked why he chose not to compel Mitov’s

testimony, Schultz replied that, strategically, there

would have been no point: “Mr. Mitov told us he wasn’t

going to tell the truth[,] and pretend he couldn’t understand

English but, in addition to that, by this time, no matter

what he said, he had destroyed his own credibility . . . o
nce

you are selling your testimony, [you are] not a credible

witness.” Trial Tr. vol. 1, 56-57, June 8, 2004.

Schultz contacted the United State’s Attorney’s Office

concerning the matter shortly after the aborted deposition.

On September 10, 2001, Schultz and Berlinsky met with

Assistant United States Attorney Madeleine Murphy and

Special Agent Tina Fourkas of the Federal Bureau of

4
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ment. O
n July 10, 2001, Mitov phoned Schultz and asked if

he was going to pay the $100,000. This tim
e Mitov set th

e

deadline for 5 p.m. th
at day. Schultz again refused, and

took the opportunity to remind him that what he was doing

was wrong; that it was a crim
e. Additionally, he asked

Mitov to meet with him again at his office
 so that they could

discuss the consequences of the demand. Mitov told Schultz

he would consider th
e meeting, and asked Schultz to call

him the next day. When Schultz made the call on July 12,

however, M
itov again demanded payment. At the end of the

conversation, Schultz convinced Mitov to meet in
 person

again.

On Friday, July 13, 2001, Schultz and Berlin
sky met with

Mitov in person in an attempt to change his mind. Schultz

testifie
d that he told Mitov it w

as ille
gal to demand pay-

ment for his testimony, that doing so was “. . .
 extortion. It’s

a crim
inal violation.” T

rial Rec. v
ol. 1, 47, June 8, 2004.

Their actions were to no avail: M
itov responded by raising

his demand. He told them he wanted $100,000 before and

another $100,000 after th
e tria

l. A
gain, he told them the

first payment should be made to the Bulgarian radio

station. During this meeting Mitov also told them that he

was afraid of Eric K
oenig, Janice Japp’s son-in-law. Schultz

told him that if he was afraid they should contact the

authoritie
s to obtain protection. At th

e close of the discus-

sion Schultz handed Mitov his deposition subpoena with the

date set for August 14, 2001.

Schultz testifie
d that Mitov came to see him again on July

18, 2001, and the meeting followed a familiar arc. I
nitially

Mitov told Schultz he would testify truthfully, but then

added he would do so only in exchange for payment.

Additionally, Schultz testifie
d Mitov told him the Japp

family had already paid him $300 for information and

loaned him money to purchase a car during his term of

employment. Lastly, Mitov claimed that Schultz had
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provided by Mitov. In
 antici

pation of th
e legal proceeding to

follow, Schultz notifie
d Mitov that he and other attorneys

would lik
ely contact h

im again in the coming months.

Over the course of the next year, however, obtaining

Mitov’s te
stim

ony became a major is
sue in the civ

il su
it. O

n

June 26, 2001, Schultz and Mitov met at the offic
e of

Schwartz, Cooper to
 discu

ss t
he depositi

on sch
edule. But

Mitov had a diffe
rent agenda. Schultz testif

ied that M
itov

demanded $100,000, ta
x-fre

e, in exchange for his te
stim

ony

in the civ
il su

it. T
he payment w

as to
 be made in fiv

e to ten

days to
 a Bulgarian radio sta

tion identifie
d specific

ally by

a pamphlet th
at M

itov brought to
 the meeting. H

e threat-

ened that, sh
ould the payment not be made, he would forget

his t
estim

ony and pretend to be unable to speak English
 at

his d
epositi

on. Schultz rejected the propositi
on and asked

Mitov if h
e was jo

king. He was not. S
chultz then informed

him that to
 pay for his te

stim
ony would be a cri

me, and that

“[w
]e don’t do that in

 the United States.” T
rial Tr. v

ol. 1, 41,

June 8, 2004. M
itov disagreed: “D

on’t te
ll m

e how things

are done in the United States. E
verybody takes m

oney in

the United States.” 
Id.

Schultz testif
ied that he repeatedly attempted to dissu

ade

Mitov fro
m this d

emand. But M
itov told Schultz that th

e

Japps st
ood to profit f

rom the suit a
nd that his t

estim
ony

was going to help them do that. The payment was in

exchange for th
is h

elp. M
itov then informed Schultz that

should he not be paid, he would take a job in Texas w
here

Schultz would never fin
d him. M

itov clo
sed his r

emarks by

noting: “I’
m not going to change my mind. You’re going to

pay me the $100,000 or you’re not going to get m
y testi-

mony.” T
rial Tr. v

ol. 1, 42, June 8, 2004. At th
e clo

se of th
is,

and each subsequent m
eeting with Mitov, Schultz made a

memo recording the substance of th
e conversa

tion.

Schultz furth
er testif

ied that over the course of the

next th
ree months M

itov reiterated his d
emand for p

ay-
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1 Here
inafter

 ref
err

ed to 
as “S

chwartz
, C

oop
er.”

was c
oncer

ned about t
he e

sta
te 

of 
his 

rec
ently

 decea
sed

grandfather, 
Leon

ard Japp, Sr. L
eon

ard had died
 in August

2000 at th
e a

ge o
f 9

6, and he le
ft h

is e
ntire

 es
tate 

to 
his

third
 wife,

 Janice
. T

his d
istr

ibution
 was c

ontra
ry to

 Ste-

ven’s 
expect

ation
s, 

and he and his 
rel

ativ
es 

suspect
ed

undue in
flu

ence 
on th

e p
art o

f th
e b

enefici
arie

s. B
eca

use

Berl
insky, an atto

rney with
 the law firm

 of 
Schwartz

,

Coop
er, 

Gree
nberg

er, 
and Krauss,

1  re
pres

ented
 th

e c
om

-

pany in th
eir

 cor
pora

te l
egal affairs,

 he re
fer

red
 th

e ca
se t

o

his 
partn

er, 
Rich

ard Schultz.
 Schultz 

speci
alize

d in
 th

e

liti
gation

 of 
such matte

rs, 
and he agree

d to 
rep

res
ent

Stev
en and his r

ela
tiv

es.

When Schultz 
was co

nductin
g his i

nitia
l re

sea
rch

 on
 th

e

matte
r, t

he J
app family put h

im in tou
ch with

 Milko M
itov

.

Mitov had work
ed as Leon

ard’s 
caret

aker 
in the Japp

househ
old

 fro
m Novem

ber 
1998 to

 January 2000. D
urin

g

that ti
me h

e w
as in

 clo
se c

ontact w
ith

 the el
derl

y patria
rch

.

On January 4, 2001, Schultz 
and his 

asso
cia

te 
Brad

Sprin
ger 

met w
ith

 M
itov at h

is t
hen cu

rre
nt w

ork
place 

in

a su
burb of 

Milw
aukee,

 Wisco
nsin

. D
urin

g the co
urse

 of 
the

inter
view

 Schultz 
and Mitov discu

sse
d what 

Mitov

had obser
ved in the Japp househ

old durin
g his 

fift
een

months of 
em

ploy
ment. The meet

ing was con
ducte

d in

English
, and the m

en had lit
tle 

tro
uble u

nders
tanding ea

ch

other. S
prin

ger 
too

k note
s d

urin
g th

e c
ourse

 of 
the d

iscu
s-

sio
n. A

t t
he c

onclu
sio

n of
 th

e m
eet

ing, S
chultz 

believ
ed

Mitov
 was an import

ant witn
ess

 in the case 
for

 undue

influ
ence.

In February 2001, Schultz 
file

d a civ
il com

plaint in

DuPage C
ounty Circu

it C
ourt o

n behalf o
f Stev

en Japp, and

mem
bers

 of 
his 

family, con
tes

tin
g cer

tain amendments

made t
o t

he s
tru

ctu
re 

of 
Leon

ard Japp, S
r.’s

 es
tate. 

The

com
plaint was based

 in large part 
on the inform

ation
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алексениЯ Димитрова
„24 часа”

Българин от Дупница изнудвал 
семейството на шефа на Jays chips
Милко Митов настоявал за парите, за да обърне дело за 
наследството на магната Леонард Джап

В 14 страници 
апелитивният съд 
потвърждава присъдата 
срещу Милко Митов за 
изнудване на семейството на 
основателя на „Джей чипс”
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•  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

на адвоката и го попитал дали ще даде 
100-те хиляди. Определил краен срок 
5 часа следобед на същия ден. Шулц 
отказал отново и му напомнил, че това 
е престъпление. Поканил го да се видят, 
за да обсъдят последствията. 

Срещата се състояла на 13 юли 2001 г. 
На нея Шулц идва със своя колега Джей 
Берлински. Те отново напомнят на бъл-

гарина, че да иска 
заплащане срещу 
показанията си, е 
криминално наруше-
ние. Митов не само че не 
се стряска, но 

увеличава двойно 
исканата сума  

- настоява да получи 100 000 долара 
преди и 100 000 долара след процеса. 

Срещите продължават още известно 

време. След като не успява да про-
бие при Шулц, Митов се насочва към 
Берлински. Двамата се срещат на 6 и 8 
август 2001 г., но не постигат съгласие. 
На 14 август 2001 г. българинът не дава 
показания.

Изнервени от това, на 10 септември 
2001 г. Шулц и Берлински се срещат с 
прокурорката Маделин Мърфи и спе-
циален агент Тина Фуркас от ФБр и им 
съобщават за исканията на българина. 
Фуркас се свързва със Стивън Джап, 
който се съгласява да помогне на ФБр 
за разследване на случая. 

На 15 януари 2002 г. Стивън звъни 
на Митов и се уговарят да се видят на 
следващия ден. Този телефонен раз-
говор и още 3 обаждания са записани. 
На срещата Стивън моли българина да 
даде показания. Милко отговаря, че 
ще го направи само ако му се плати. 
Настоява парите да бъдат преведени на 
братовчед му, който бил лекар в Люк-
сембург. „Прати парите там, никой няма 
да знае нищо. 200 000 долара”, казал 
Милко според съдебните протоколи. На 
30 май 2002 г. Стивън пита българина 
какво ще се случи, ако не му плати. „Ще 

си кажем довиждане”, отговорил 
Милко.
На 24 юли 2002 г. българинът е 

обвинен в изнудване. В своя защита 
той казва, че семейство Джап му е обе-
щало пари срещу информация. Твърдял 
още, че поискал парите, защото се стра-
хувал от зетя на третата съпруга на ми-
лионера и искал да си осигури закрила. 
През 2004 г. е признат за виновен и 
осъден на 24 месеца затвор. Излиза от 
затвора на 2 ноември 2005 г. Веднага 
след това е депортиран в България.

Как САЩ изгониха 
рекетьор на Дарина 

Павлова и къде е той сега

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

164 БъЛГАРИ ВъРНАТИ ОТ САЩ  
ЗА 2 ГОДИНИ
164 българи са били върнати от САЩ в България през 
2008 и 2009 г. Това показва справка, изготвена от US 
Immigration and customs enforcement, публикувана в „24 
часа” и предоставена ексклузивно на BG voIce.  Според 
статистиката върнатите българи през 2008 г. са 85 - 14 от 
тях по криминални причини, а останалите поради нару-
шаване на имигрантските разпоредби. 
Върнатите през 2009 г. са 79 - 15 от тях осъдени за прес-
тъпления, а 64 са нарушили емигрантските правила. 
Това е само малко част от общо 43 837 българи, изгонени 
от 52 страни за 10 години между 2001 и 2010 г. Справката 
на главна дирекция „Гранична полиция”, изготвена по 
искане на вестника, показва, че най-много сънародници 
- 11 236, са принудително върнати през 2005 г. Най-малко 
– 698, през 2009 г. 
Рекорд по изгонени българи държат Белгия, Германия, 
Гърция, Испания, Полша, Франция, Холандия и Швейца-
рия. Депортираните от САЩ са доста по-назад в класаци-
ята.
Когато кацнат в София, много от тези хора се смесват 
със сънародниците си и често се водят с чисто съдебно 
минало. Причината е, че в България все още няма добре 
обработена база данни на осъдените зад граница. Спо-
ред българския наказателен кодекс при произнасянето 
на следваща присъда се вземат предвид само издаде-
ните в България наказания. Някой може да е извършил 
и 10 престъпления в чужбина, но адвокатът му казва: 
„Моля да вземете предвид, че моят подзащитен е с чисто 
съдебно минало.” 
„Страшното е, че част от тези хора продължават да 
вършат престъпления в България или отиват другаде в 
чужбина, където няма информация за техните присъди”, 
казва Камен Михов, завеждащ отдел „Международно 
правно сътрудничество” във Върховната касационна 
прокуратура.
САЩ рядко депортират сънародници, преди да са изтър-
пели наказанието си в американски затвори. Справедли-
во или не - това им дава шанс да започнат нов живот и да 
преосмислят предишното си битие. Те рядко се съглася-
ват да говорят с журналисти. Но историите им могат да 
бъдат прочетени в съдебните архиви.
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Рецесията не отминава с 
бързи темпове и много 
хора, останали без работа 
през последните няколко 
години, срещат сериозни 
трудности 

при изплащането на 
ипотеката си. За съжа-
ление всеки един от нас 
познава някой, загубил 
дома си поради невъз-
можност да изплаща 
месечните вноски по 
заема си.

Голяма част от 
българите обаче са 
незапознати с опциите, 
които федералното или 
щатските правителства 
предлагат с цел под-
помагане на закъсали 
собственици на къщи/
апартаменти. Например 
Илинойс, където живея 
аз, има агенция наре-
чена Illinois Housing 
Development Authority 
(IHDA) – Орган за 
жилищно развитие. Те 
предлагат Homeowner 
Emergency Loan 
Program (HELP) – Програма за спешни 
заеми за домопритежатели. 

Тази програма е създадена с цел под-
помагане на безработни собственици 
на жилища чрез изплащане на на ипоте-
ката им до 18 месеца, докато те търсят 

НевеНа ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

работа или се преквалифицират в друга 
сфера. IHDA прави пълни плащания ди-
ректно на банката, която държи заема, 
а домопритежателят трябва да изпълни 
няколко условия:
 Да изплаща месечно 31% от дохода 

си на IHDA, като всякакви получени 
през последните 2 месеца социални 
осигуровки, плащания от Бюрото по 
безработица и т.н. се считат за доход;
 След 18 месеца да продължи да 

изплаща ипотеката си самостоятелно;
 Ако си намери работа, преди да из-

текат 18 месеца, IHDA  ще направи едно 
последно месечно плащане и заемо-
получателят ще продължи да изплаща 
ипотеката си сам;

 Заемът не трябва да е повече от 
$500 000 и домопритежателят не може 
да е пропуснал повече от 6 вноски по 
ипотеката си към деня на подаване на 
молбата;
 Заемополучателят трябва да има  

средно или под средното ниво на 
доходи за щата Илинойс и да докаже, 
че доходът му е паднал поне с 25% през 
последните 2 месеца.

За допълнителна информация по тази 
програма може да посетите уебсайта на 
IHDA (www.ihda.org).

Друга подобна организация с несто-
панска цел в Илинойс е Neighborhood 
Housing Services (NHS) – Квартални 
жилищни услуги. NHS предлага проду-
кти и услуги за индивиди и семейства в 
затруднено положение с цел подпома-
гане на закупуването, подобрението и 
запазването на дома им. NHS оперира 
в Чикаго, Елджин и областта Кейн, като  
назначава личен консултант, който да 

ви съветва по специфичните въпроси, 
породени от вашето уникално положе-
ние. Само през 2010 NHS  са помогнали 
на 1499 безработни да запазят дома си!

Повече информация може да намери-
те на www.nhschicago.org.

Без значение в кой щат живеете, 
всичко, което трябва да направите, е 
да потърсите „foreclosure help + името 
на вашия щат” в GOOGLE. Разбира се, 
бъдете внимателни и не се хващайте на 
въдиците на разни измамници. Уверете 
се, че уебсайтът е легитимен представи-
тел на държавна  агенция (завършва на 
.org или на .gov), преди да се запишете в 
програмите, които предлага.

Помощ при изплащането на ипотека

КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ 
ПОМОЩ?

New York
Посетете Division of Housing & 
Community Renewal –http://nysdhcr.
gov/Programs/ForeclosurePrevention/
CounselListing.htm
Ако живеете в града Ню Йорк, оба-
дете се на Center for New York City 
Neighborhoods –  646-786-0888
georgia
Посетете официалната страница на 
щата за специфична помощ в раз-
личните общини (counties): http://
www.georgia.gov/00/article/0,2086,43
414745_46389324_73902873,00.html
Може също да се обадите на HOPE 
Program – 1-888-995-HOPE 
Nevada
Повече информация за раз-
личните опции вижте на www.
foreclosurehelp.nv.gov
Може да се обадите и на Foreclosure 
Mediation HOTLINES - 775-687-9816 
(северна Невада) и 702-486-9380 
(южна Невада).
Florida
Посетете официалната страница на 
Department of Housing and Urban 
Development – http://portal.hud.gov/
hudportal/HUD?src=/states/florida/
homeownership/foreclosure
Може да се обадите и на HOPE 
Program –1-888-995-HOPE 
*Всички линкове и телефони може да 
намерите на www.BG-Chicago.com
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Извънбрачен син на Стефан Данаилов в САЩ
За първи път актьорът официално признава витаещия от години слух

Не само Димитър Каса-
бов от „Стъклен дом” 
има син - имигрант 
в САЩ. Актьорът в 
ролята на бизнесме-
на - Стефан Данаилов, 

също има син, който живее в Америка, 

но от извънбрачна връзка.
Майка на 24-годишния Влади е актри-

сата Ирен Кривошиева и е 
одрал кожата на баща си. Тя 
показа снимка на момчето 
в на списание „ева”. Пред 
вестник „24 часа” Стефан 
Данаилов за първи път 
публично потвърди слуха 

за извънбрачния си син, който витае от 
години.

„Дал съм му името си, това казва 
всичко”, обяви известният актьор. 
Приликата между момчето и Ламбо 
е повече от поразителна. Отдавна се 
говори, че Владо е плод на връзката 
между Кривошиева и Данаилов, но 
никога досега актьорът не бе признавал 
директно бащинството си. Ирен също 
отбягва да говори по тази тема.

Момчето е с дълга коса, надхвърлило 
1,90 м и  носи презимето Стефанов и 
фамилията Данаилов.  
Ирен Кривошиева се е зарекла никога 
да не казва лоша дума за големия ак-
тьор. Първо го мислела за надут и едва 

го понасяла, но докато снимали заедно 
филма “Поема” през 1986 г. (тя играела 
д-р Петрова), нещата поели в друга 
посока. Актрисата признава, че пише 
мемоарна книга, където ще разкаже 
искрено целия си живот.

Преди 20 години тя заминава за САЩ 
със сина и съпруга си. Сега тя е разве-
дена, живее в Нейпълс, Флорида, и има 
бутик. Влади пък е фитнес инструктор. 
От 18 години живее в близкия град 
Сарасота.

Стефан Данаилов е женен за бившата 
манекенка от времето на соца Мария 
Данаилова. Двамата нямат деца.

Ирен Кривошиева емигрира в САЩ преди 20 години заедно със сина и съпруга си

24-годишният Влади живее в Сарасота и е одрал кожата на баща си

Снимка: сп. ЕВА
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„Чумата“

Конкурсът „Мис България 
2011” започна като риалити
Певицата Камелия ще води шоуто

В понеделник 
тръгна теле-
визионното 
риалити 
„Пътят към 
короната“. 

Това е новият формат, в 
който ще бъде избрана 
новата „Мис България” за 
2011 г. Риалити епизодите 
може да видите всяка 
делнична вечер по TV7 от 
22:15 (BG) или на запис от 
TRIO Television.

Шоуто ще проследи 
целия път на бъдещата 
„Мис България 2011” – от 
явяването й на кастинг до 
финала. Телевизионното 
риалити ще представи 
ежедневието на претен-
дентките за „Мис Бълга-
рия” и подготовката им за 
участие в конкурса. Всеки 
ден красавиците ще имат 
различни занимания и ще 
покажат как се справят с 
поставените им задачи. 
В първите два епизода 
зрителите ще проследят 
какво се случва в периода 
от първите кастинги до 
обявяването на финалист-
ките.

В епизод 3, който ще се 
излъчи в сряда, 15 юни, 
ще бъдат представени 
22-те момичета, които са 
преминали предварител-
ния кастинг. Момичетата 
ще се явят на полуфинал, 
които ще включва оценка 
на физическите качества 
и разговор с всяка една 
от тях.

Физическите данни на 
претендентките ще бъдат 

оценявани строго от спе-
циална фитнес комисия в 
състав: модела и стилист 
Теди Велинова, финтес 
инструктора и балкански 
шампион по културизъм 
Николай Стоянов и извест-
ната диетоложка на звез-
дите д-р Енджи Касабие.

Във втория етап от полу-
финалите кандидат-миски-
те ще трябва да разговарят 
с политика и продуцент 

Емил Кошлуков, с музикан-
та Калин Вельов и с Жени 
Калканджиева.

В края на тази седмица, 
в петък, ще бъде излъче-
но първото коментарно 
студио, след което ще 
станат известни 12-те 
финалистки. Водеща ще 
бъде певицата Камелия, 
която от 1 година е сред 
лицата на TV7 с ежедневно 
социално токшоу.

BG фермер си търси 
жена в риалити 
на „Нова тв”

Младата актрисата Алекс Сър-
чаджиева (дъщеря на Йосиф 
Сърчаджиев) ще бъде водещ 
на най-новото предаване по 

„Нова тв” „Фермер търси жена”. В най-ро-
мантичното риалити, което ще стартира 
през есента, чаровната актриса ще ни 
среща с историите на десет български 
фермери – привлекателни, трудолюбиви 
и амбициозни, но все още не намерили 
своята истинска половинка  в живота.

След провеждането на кастинги из цяла 
България и срещи с хиляди ергени вече 
са избрани десетимата, които ще имат 
уникалния шанс да търсят своята голяма 
любов в ефира на „Нова тв”. Кои са те и 
какви са техните съдби ще разберем тази 
неделя, 19 юни, от 22.00 ч. (или на запис от 
TRIO Television), когато ще бъде излъчен 
пилотният епизод на предаването. Вед-
нага след като всички жени от страната 
видят избраните фермери, те ще могат да 
кандидатстват за своите фаворити. Само 
двадесет и пет от тях обаче ще получат 
шанса да се борят за сърцата на десети-
мата ергени в ефира на най-позитивното 
риалити у нас този сезон.

Ферми за крави, кокошки, пъдпъдъци, 
червеи и дори за отровни змии са само 
част от местата, които екипът е посетил в 
търсене на 10-те най-подходящи участни-
ци. 

Сред хилядите фермери, кандидат-
ствали за участие в предаването, са се 
откроили такива със завидно финансово 
състояние, роднини на суперизвестни 
личности, интелектуалци с престижни 
професии у нас и в чужбина, решили да 
напуснат градския шум, за да се занимават 
със земеделие и животновъдство. Част 
от тях не са могли да открият истинската 
си половинка заради денонощния тежък 
труд на полето, други са били разочаро-
вани от несподелената си любов, а трети 
просто не са имали шанса да я срещнат. 

„Любопитно ми е да разбера каква е 
тяхната мотивация и какво ги е накарало 
да търсят своята половинка по този на-
чин”, така обяснява решението си да стане 
лице на романтичното шоу Алекс. „Те са 
изключително интересни момчета – рабо-
тят усилено, за да изкарват прехраната си, 
и развиват своя бизнес особено успешно.”

Събота, 22:30 (BG)

„Да преминеш грани-
цата“
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Графа: Когато съм щастлив, 

керка Хубенова
Агенция „Блиц”

- Много от децата на известни лич-
ности, попаднали в обсега на ранната 
слава, „изгарят” надеждите си за 
светло бъдеще и кариера. Теб обаче 
този „огън” те отмина. С какво беше 
съпроводена битката за оцеляване?

- Вие сте много права! Твърде 
скептично винаги се е гледало на 
потомствените музиканти и изобщо 
хора на изкуството. Връзкарството у 
нас е нещо често срещано и винаги 
има едно съмнение дали наследникът 
е постигнал нещата със свой собствен 
труд и талант, или с връзки и влияние. 
Аз обаче като дете не разбирах за какво 
става въпрос. Просто всичко беше една 
шега. После пробвах да композирам. 
Баща ми разбра, че наистина музиката 
много ме вълнува, и винаги съм бил и 
ще бъда благодарен на моите ро-
дители, които ми показаха какъв 
е занаятът и са ме научили на 
много неща.

В „битката ми”, както казахте, 
минах през това да ме смятат 

за връзкар, тъй като в този начален 
период просто никой не вярваше, че аз 
сам си пиша музиката, че сам си правя 
аранжиментите. Бях просто прекалено 
малък като възраст.

Години се борих да изляза от сянката 
на баща си. Живеех с тази сянка. Обаче 
успях! Случи се с много труд и постоян-
ство - да се откъсна от родителите си 
и да покажа какво мога. Даже сега се 
получи нещо съвсем обратното - като 
срещнат баща ми в някой магазин или 
на улицата, казват вече: „А-а-а, това е 
бащата на Графа.”

- Беше само на десет години, когато 
се качи на сцената, пя и по митингите 
на СДС. Как ти се отрази това?

- Фактът, че толкова рано започнах, 
мисля, че ме предпази от главо-

замайване. Имах щастието 
да направя песен с моите 

родители - „Вече десет 
години съм на този свят”, 
и това беше първото ми 
сблъскване с шоубизне-
са. В края на 1988 и на-
чалото на 1989 г. песента 

стана хит. И никога не съм 
го крил, че съм пял на 
сцената на най-големия 
митинг в България. Оня 

прословут митинг, 
който беше на 

Цариградско шосе 
с милион и по-
ловина хора на 
него. В детските 
ми очи това 
беше невероят-

но изживяване! 
Никога повече 

не съм виждал 
толкова много хора 

на едно място.
- Преди време 

подари твоята песен 
„Честно в очи” на „синята 

идея”. Предстоят избори в 
началото на есента, имаш 

ли нова песен „за подаря-
ване” и на коя политическа 
сила би я дал?

- Дали за това, че моите 
родители са били демократи, 

аз си оставам демократ. Винаги 
съм бил последователен в дейст-

вията си и когато става въпрос за пеене 
по политическите кампании, не съм 
бил „цветарка” никога! В смисъл - днес с 
едните, вдругиден - с другите. Може би 
вече няма такова значение за хората, но 
аз съм принципен човек.

- Пишеш сам музиката си - това ли е 
и причината да не слизаш от сцената 
от детските си години? Издай някоя 
тайна на музата си?

- Ще ви издам, че когато съм в много 
добро душевно здраве, когато съм 
щастлив, както този период от живо-
та ми - пиша само тъжни парчета. И 
обратното: най-веселите ми парчета 
съм ги писал, когато съм бил най-потис-
нат. Обикновено ме питат защо имам 
толкова тъжни парчета и сигурно ме 
мислят за някой депресиран тип, който 
непрекъснато едва ли не плаче, докато 
пише песните си.

Но си мисля, че другото нещо, поради 
което съм се задържал вече толкова 
дълго на сцената, е, че си правя музика-
та сам. Сам съм господар на положени-
ето си. И сам вадя хляба си.

- Кое е най-хубавото нещо, което си 
чувал за себе си?

- Ами най-хубавият комплимент, 
който ми е правен, е, че имам най-по-
ложителния имидж в поп музиката. Не 
злоупотребявам с наркотици, алкохол и 
др. Те не са част от живота ми.

- Но пък ти се носеше славата, че си 
голям женкар…

- Аз си имам една такава теория: че е 
хубаво един мъж да си поживее, преди 
да се устрои...

- Тези слухове наистина секнаха, 
откакто стана съпруг и баща.

- Колкото и банално да звучи - аз 
срещнах момичето на моя живот и се 
чувствам щастлив.

- Сега вече една жена ти е доста-
тъчна?

- Абсолютно! Животът ми започна по 
съвсем нов начин, откакто съм с нея и 
откакто се роди синът ни. А и второто 
ни дете вече е на път...

- Честито, кога ще се появи?
- През лятото някъде, пазим в тайна 

термина и пола му.
- А кое най-лошото нещо, което си 

чували за себе си?
- Има много злобни и завистливи 

хора, има хора, които ме мразят, и най-
лошото, което съм чувал за себе си, е, 
че без родителите ми нищо е нямало да 
постигна. Но аз продължавам да работя 
и да си гледам семейството.

- В шоубизнеса има много „лакти 
и колене”. Някои прекрачвал ли е 
„прага на допустимост” в личното и 
творческото ти пространство?

- Имало е хора, които са били неко-
ректни, които са ме наранявали. Но не 
съм злопаметен.

- Най-драматичната ти ситуация на 
сцената?

- О-о-о, много пъти съм бил в стрес на 
сцената! Но най-големият гаф, който ми 
се е случвал, е на един концерт в Ямбол, 
когато паднах от сцената в оркестри-
ната, докато пеех. И до ден днешен не 
знам как стана това, но мисля, че кецът 
ми се беше развързал и се спънах.

Беше страшно! Като по чудо се разми-
нах да не се набуча на едно стърчащо 
желязо. В последния момент охраната 
ме спаси да не се нанижа буквално 
на него, а се разминах само с пукнато 
ребро. После продължих да пея, но бол-
ките бяха непоносими. До края на кон-
церта оставаха още две песни. Изпях 
ги. После дойде линейка и отидохме в 
болницата.

Графа се качва като дете на сцената и не слиза от нея вече 23 годи-
ни. От първия си албум, издаден през 1993 г. - „Гумени човечета”, 
до последния, появил се наскоро - „Невидим”, Владимир Ампов, 
както е истинското му име, има „един вагон” хитове, клипове, 
номинации, наши и чужди награди, стотици концерти по света и 
у нас.

едни го смятат за як връзкар поради музикалното му потекло като син на 
музиканта Кирил Ампов. Други с ръка на сърцето признават, че бачка яко и 
талантливо, за да остане на върха. А ето и версията на Графа:

пиша само 
тъжни парчета
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Всеки втори записал се за 
„X Factor” е от Пловдив

Нова Спорт ще излъчи всички двубои от евро-
пейското първенство по футбол за мъже до 
21 години в Дания. Всички срещи ще бъдат 
предавани пряко по спортния канал, като по 

този начин българските привърженици на великата игра 
ще станат свидетели на надпреварата между най-силни-
те млади таланти в европейския футбол. 

Домакин е Дания, а двубоите ще се играят в Олборг, 
Виборг, Аархус и Хернинг. Първите мачове бяха изми-
налите събота и неделя. Може да ги гледате на запис от 
TRIO Television. Финалът на надпреварата е на 25 юни. 
На всеки две години елитът на европейския младежки 
футбол се събира, за да определи най-добрия отбор на 
Стария континент.

До момента всеки втори записал се 
за кастингите на новоти музи-
кално шоу на „Нова тв” “X Factor” 
е от Града на тепетата. Очевидно 

пловдивчани няма да изневерят на своя 
артистичен дух и желание да се представят 
достойно. 

78-годишен ръководител на вокално-
инструментална група „Пеещи сърца“ е 
най-възрастният пловдивски кандидат за „X 
Factor”. На първия предварителен кастинг в 
Пловдив господинът ще се яви в компанията 
на своите приятели пенсионери.

”X Factor” е формат номер 1 в света, който 
дебютира у нас едновременно със САЩ 
през септември. Излъчва се в 33 държави.

„Нова Спорт” 
излъчва 
Евро 2011 за 
младежи

Сряда, 24:00 (BG)

“Кости“ - сериал, пре-
миера
Всеки делничен ден

Сряда, 16:00 (BG)

“Смъртоносна битка“

Понеделник – петък, 
22:15 (BG)

“Мис България 2011 – 
пътят към короната“

Четвъртък, 17:00 (BG)

“Бойни пилоти“

Петък, 21:00 (BG)

„Да запазиш достойн-
ство“

Петък, 23:00 (BG)

„Мечтата на живота ми“

Петък, 20:00 (BG)

„След залеза“

Четвъртък, 20:00 (BG)
Европейско първенство 
по снукър, София 2011, 
демонстративен мач на 
световния шампион Джон 
Хигинс, директно

Събота, 1:00 (BG)

„Демони“

Събота, 20:00 (BG)

„Обявявам ви за Чък и 
Лари”
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Как да стегнем багажа за 
почивката

Времето на ваканцион-
ните планове настъпи. 
Мнозина ще се отправят 
на дълго пътуване към 
България. Но дори и да 
отскочим до съседно 

Мексико, големият въпрос какво да 
сложим в куфара пада на плещите ни 
със страшна сила, коментират от мод-
ния сайт „Вю София“.

Първо минаваме през стаята, вадим 
всичко налично в гардероба и го изсип-
ваме в сака, после заставаме над него 
в съзерцание и започваме да редуци-
раме съдържанието му с милионите 
ненужни дрехи.

Събирането на 
багаж изглежда 

простичко 
занимание 

но никак не е за подценяване. разби-
ра се, че хубавата блуза не е най-важно-
то нещо, когато отиваме на почивка, но 
нека се съгласим, че не са приятни нито 
вариантът "3 куфара за 5 дни", нито пък 
"защо не взех онази рокля!".

За да избегнем и двата сценария, 

трябва да имаме план. Той включва се-
риозно търсене в интернет какво пред-
лага мястото, на което отиваме, колко 
ще вървим от ресторанта до хотела и 
т.н., за да можем да предвидим толкова 
багаж, че да ни е напълно достатъчен.

Независимо дали на летен круиз или 
пък на пътешествие в европа на стоп, 
най-важното за голямо пътуване с мно-
го забележителни места за обхождане е 

комфортът на 
тялото и стъпалата 

ни
Затова нека оставим коктейлните 

рокли и високите обувки, освен ако не 
се налагат, и по-добре да заложим на 
джинси, тениски и кецове.

Не забравяйте да сложите и някоя 
друга лятна рокля за разкош – във 
флорални или пък моряшки мотиви 
съветват експертите. И нека чантата 
бъде за през рамо и достатъчно обемна 
да побере миникарти и фотоапарат.

Ако имате нужда от втора – избере-
те сгъваема, която не заема излишно 
място, а шалът е първи в списъка – шик 
застраховка срещу изненадите на 
времето.

В този ред на мисли – 

не бива да 
подценяваме 

ранното слънце 
по време на дългите разходки 

Гримовете са ясни, слагаме в несесе-
ра само лека пудра, сенки, глос и спира-
ла, както и всички възможни мазила, но 

задължително е да имаме и хидратира-
ща бяла козметика, както и лек парфюм 
за всякакви ситуации. 

Слънцезащитният крем е пръв прия-
тел за всяко лятно пътешествие, така че 
нека е в голямата чанта.

И независимо дали ваканцията 
включва обиколка на романтичен 
Париж или екскурзия до Барселона, 
умните момичета знаят, че трябва да се 
подготвят с гардероба още отсега.
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Летим с прозрачни 
самолети до 40 години

Без икони в новия 
Windows8

След около 4 десетилетия човечеството ще може да се похвали с 
прозрачни самолети, които разкриват гледката към небето. Тази 
концепция за въздушния транспорт бе разкрита през седмицата в 
Лондон от „еърбъс”.

В новия самолет бизнес класата ще е заместена от зони за релак-
сация, задната част ще е предназначена за работа. Ще има отделени 

места за игри като холограмен голф и барове. Технологиите ще се толкова развити, 
че пасажерите ще могат да четат приказки за лека нощ на децата си вкъщи. Най-
интересната част обаче е, че стените на машината ще променят плътността си. По 
време на полет обвивката ще става прозрачна, за да се разкрие гледка към небето, 
а по време на кацане стените ще се затъмняват. От европейската компания запази-
ха в тайна от какъв материал ще бъде направена обвивката на самолета. естестве-
но по отношение на шумо- и газозамърсяването машината ще е екофрендли.

„еърбъс” е най-големият европейски самолетостроител. Компанията е създадена 
от инвестиции на 4 страни – Германия, Франция, Великобритания и Испания.  
„еърбъс” е известен с най-големия самолет в света – А380. Машината, която лети от 
2007 г., може да превозва 850 пътници и вътре е като хотел.

Иконите по десктопа ви, кошчето за бок-
луци и всичко, което означава Windows, 
изчезват. В следващата версия на най-из-
ползваната операционна система предстои 
тотална промяна.

Интерфейсът на напълно преработената 
Windows 8 наподобява този на Windows Phone 7. Както и 
при мобилната ОС, приложенията в Windows 8 са групирани 
тематично в плочки на десктопа.

Windows 8 ще работи на настолни компютри, лаптопи и 
таблети, на процесори х86 и ARM. Интерфейсът на системата 
е пригоден за сензорно управление, но поддържа също 
обикновена клавиатура и мишка.

На новата ОС ще могат да се пускат както стандартни 
Windows приложения, така и програми, написани на HTML5 
и JavaScript. Всички приложения, ориентирани към сензор-
но управление, ще поддържат мишка и клавиатура.

Windows 8 ще бъде по-скромна в изискванията си към 
хардуерните ресурси на компютъра от Windows 7, което ще 
го прави подходящ и за по-старите машини.



MAGIC
Фокуси

за рожденни дни и детски партита

Тел. 708 415 0590 – Иван

Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата

Корабът- 
майка  
на Apple

В сегашната централа на Apple има магазин, който продава тениски, 
химикали, чаши и други рекламни сувенири. Сред тях е и тениска, 
на която пише "Посетих кораба-майка". Бъдещият мегаофис на Apple 
отговаря точно на това описание

Тези думи не са преувеличение: ето как ще изглежда мегаофисът, 
който Стив Джобс предлага да бъде построен в сърцето на Купърти-

но, Калифорния.
 Изпълнителният директор на Apple представи нови планове за "забележителен" 

централен офис на фирмата, който ще е с кръгла форма и в него ще могат да рабо-
тят над 13 000 служители.

Apple планират да се преместят в новия офис до 2015 г. Сградата ще бъде офор-
мена като огромен къс извито стъкло, стига градският съвет на Купъртино да даде 
своето съгласие.

Настоящият офис на компанията побира само около 2600 души, така че на Apple 
им се налага да наемат съседни сгради, в които да могат да работят останалите 
9000 служители.

Новият дом на Apple, чийто дизайн е дело на известния британски архитект Нор-
ман Фостър, ще покрива площ от 607 028 квадратни метра и ще допълва основната 
щабквартира, намираща се на 1 Infinite Loop. „Това е изумителна сграда", обяви в 
обичайния си маниер Джобс по време на 20-минутна презентация пред градския 
съвет на Купъртино.

"Донякъде тя прилича на приземен космически кораб. Няма нито едно право 
парче стъкло в тази постройка. Използвахме опита си в създаването на търговски 
сгради по целия свят - и знаем как да произведем най-големите късове стъкло в 
света за архитектурни цели - и резултатът изглежда зашеметяващо."

Новата сграда ще разполага със столова, която ще побира 3000 служители едно-
временно. 

Част от плановете на Джобс е 80% от площта да бъде превърната в парк, а основ-
ната щабквартира да разполага със своя електроцентрала, както и с аудитория и 
център за научни разработки.
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Отживелица ли е 
бракът?
Изневярата вече не е проблем, а част от 
бъдещето, с която трябва да свикнем

Както гласи градската легенда, жените 
толкова отчаяно жадуват да полу-
чат предложение за брак, че сами 
изрязват картинките на диамантени 
пръстени от списанията и ги носят на 
пръста си.

В друга приказка момичетата отбелязват всеки ден 
от календара като "деня, в който той Не ми предложи". 
Като съдим по броя на сватбените списания и теле-
визионни предавания, лесно е да предположим, че 
милиони жени по света направо си умират да изрекат 
свещеното "Да!".

реалността обаче е по-различна - и хората са склон-
ни да не спазват клетвата си

разбира се, в реалността често "Да..." е последвано 
от "... ама аз ти изневерих".  А за да разберем подроб-
ностите около това признание, често ни се налага да 
положим малко повече усилия.

Момичета за една нощ, проститутки, неприлични 
SMS-и, любовници - след тях е неизбежно жените да 
изоставят съпрузите си и те да бъдат подложени на 
обществено порицание - но след шест месеца всичко 
се повтаря отначало. Тези истории са толкова често 
срещани, че вече доста хора се питат дали въобще 
има смисъл да сключват брак.

"Отживелица ли е бракът", пита американското 
издание The Atlantic. "Бракът вече не е необходим!", 
проповядва пък Newsweek. А ето че след последното 
преброяване става ясно, че омъжените двойки въоб-
ще не са мнозинство. Все повече социолози започват 
да признават, че "тази система просто вече не работи".

Памела Хааг, автор на "Поверително за брака", обаче 
не бърза да отхвърли брака. Тя вярва, че той се про-
меня. Но вместо да се отказваме от него, защо просто 
не намерим определение за него, което да пасва на 
всеки един от нас?

Традицията не е това, 
което беше

Хааг цитира проучване, според което 65% от же-
ните и 80% от мъжете признават, че със сигурност 
биха изневерили - ако знаят, че няма да бъдат 
хванати "в крачка". Авторката се занимава 
с двойките, чиито взаимоотношения тя 
нарича "Орео бракове" - традиционни 
отвън, но криещи дълбоки тайни отвътре.

Тя описва и "родителските бракове", съ-
средоточени върху грижата за децата, или 
"житейските партньори" - които са по-
скоро добри приятели, отколкото интимни 
партньори.

Най-интересното обаче е, че тя се занимава с 
двойки, които приемат изневярата във връзките си, 
вместо да се опитват да стоят далеч от нея. Хааг казва, 
че бракът не отмира, той просто приема различна 
форма, която е подходяща за новото хилядолетие.

"Новата моногамия" 
доста се разминава с това, което си представяме.
Много от споменатите двойки са това, което автор-

ката нарича "новите моногамни". Тя интервюира жени, 
които хакват пощите на своите съпрузи, такива, които 
се дистанцират емоционално от мъжете си заради он-
лайн партньори, които може и никога да не срещнат, 
както и тези, на които изневярата не им пречи, стига 
да спазват "правилото на 50-те километра" (изневери-
те са разрешени отвъд 50 км радиус от дома).

Мнозина обаче научават за изневерите на техните 

партньори точно от интернет. Други 
пък спазват правилото "не знам и не 
искам да знам". Трети пък разбират, но 
въпреки това не ги интересува.

"Според общоприетите стандарти за 
романтика, ако разбереш, че съпругът 
ти изневерява, веднага трябва да го 
зарежеш. Но мисля, че това правило 
започва да се пропуква", твърди Хааг.

Всичко това звучи ужасно грешно 
или поне неромантично. Но тези 
семейства не са някакви откачалки или 
отшелници; те започват да се превръ-
щат в мнозинство. Хааг отбелязва, че 4 
милиона омъжени американци се смя-
тат за суингъри, а броят на клубовете 
за суингъри в САЩ през последните 10 
години се е удвоил.

За изминалите три години книги като 
"Открито" на журналистката Джени Блок, "разкриване" 
на Тристан Таормино и подкрепата на знаменитости 
като Тилда Суинтън и Уорън Бъфет затвърдиха поняти-
ето "отворен брак".

Светът стабилно върви 
към полигамия

или поне към "отворени бракове". Вече съществуват 
онлайн форуми за практикуващи полигамия, списание 
на име "Да обичаш повече" с над 15 000 читатели, а ре-
зултатите на проучване от официалния сайт на Опра 
Уинфри, в което са взели участие над 14 000 души, 
показват, че 21% от хората живеят в "отворен брак".

Всичко това кара Хааг да се замисли дали трябва 
да престанем да класифицираме изневярата като 
проблем, а вместо това да я приемем като нашето 
бъдеще. "Съпружеската не-моногамия може да бъде 
за XXI век това, което сексът преди брака беше за XX 
век, пише тя, поведение, което от 
ограниче- но и отхвър-

ляно постепенно се 
превръща в толерирано и 

често срещано."
Тя не е първата, която достига до тази идея. Изсле-

дователите дълго време се питат дали моногамията 
вече е остаряла.

Хелън Фишър, която изучава природата на любовта, 
вярва, че хората не могат да бъдат заедно завинаги, 
а само за краткосрочен период - три или четири 
години.

Дори и през далечната 1950 г. Кинси посочва, че 
26 на сто от омъжените жени са имали извънбрачна 
връзка, преди да навършат 40, а други 20% са флир-
тували с чужди мъже, без да правят секс - което от 
своя страна разбива митовете, че мъжете изневеряват 
по-често.

По-изненадващото е, че 71% от посочените групи 
не са намирали брака си за проблемен, въпреки че 

съпрузите им или са подозирали, или са знаели, че 
нещо нередно се случва.

"Хората не са моногамни, трябва да преодолеем 
това", коментира Кен Хаслъм - пенсиониран анесте-
зиолог, който отговаря за библиотеката в института 
„Кинси”. "Да, хората изневеряваме! А който не изневе-
рява, със сигурност си мечтае да го направи."

Защо тогава митът за 
съпружеската вярност 

така и не отмира
Въпреки това, моногамията все още лежи дълбоко в 

представите и фантазиите ни като правило за щастлив 
семеен живот, а разбиранията ни за изневярата са 
комично наивни.

"Изневеряваме, а в същото време не одобряваме 
изневярата, пише Хааг, до степен, в която подобно 
поведение се превръща в толкова неприемливо, 
колкото клонирането на хора."

Това е лицемерие в най-чиста форма, навряно във 
всеки ъгъл от нашето социално съществуване, което 
води до позор за политици, изпълнителни директори, 
религиозни водачи, спортисти... и списъкът продъл-
жава до безкрай.

Повече от половината американци изневеряват, 
но въпреки това 70 до 85 на сто от зрелите жители 
на САЩ вярват, че това е нередно. "Залъгваме се, 
ако си мислим, че хората наистина са толкова върли 
противници на изневярата, колкото твърдят", заявява 
Джени Блок.

"Джъд Лоу изневери на Сиена Милър, за бога! Джон 
Кенеди изневери на Джаки. Нищо ли не научихме от 
тези скандали?!"

Със сигурност всеки, който е обвързан, в някакъв 
момент се изправя пред вечния въпрос: може ли един 
човек да задоволи всичките ни нужди? След всичко, 
което научихме дотук, изглежда, отговорът е отрица-
телен.

Но ако вярвате на Хааг, това не значи автоматично 
край на вашия брак - просто значи, че трябва да реви-
зирате нормите си. "Да дадем на себе си разрешение-
то и пълномощието да видоизменим концепцията за 
брака - това е предизвикателството на нашето време", 
пише тя.

С други думи: хора като конгресмена Антъни Уий-
нър може би наистина са големи задници. Но според 
Хааг всеки би могъл да се окаже на тяхно място: "Нека 
просто да бъдем честни за мотивите си." (по Daily Mail)
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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 $$$ 
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Тери Пратчет поиска 
официално евтаназия

Популярният 
британски 
писател 
сър Тери 

Пратчет шокира ма-
совата общественост. 
Култовият автор на 
някои от най-популяр-
ните фентъзи романи в 
света като "Изумител-
ният Морис и неговите 
образовани гризачи" и 
"Пирамиди" (Pyramids) 
от поредицата "Светът 
на Диска" (Discworld) 
ще подаде до дни офи-
циална молба животът 
му да бъде прекратен 
в Швейцария, където 
евтаназията е легална. 

63-годишният писа-
тел беше диагностици-
ран с Алцхаймер през 
2008 г.

Той е взел решението да се подложи на евтаназия 
по време на работата по филма си за Би Би Си "Тери 
Пратчет: Да избереш смъртта". В него той документира 
последните дни на доброволно прекратилия живота 
си милионер Питър Смедли, страдащ от заболяване 
на двигателната система.

Авторът на поредицата "Светът на диска" все пак 

не е напълно сигурен 
дали ще се предприеме 
стъпката. 70% от пода-
лите документи за ев-
таназия се отказват от 
решението си, твърди 
английският „Гардиън”.

 Както е известно, 
Пратчет от дълги годи-
ни подкрепя евтанази-
ята и дори е изразявал 
желание пред властите 
във Великобритания за 
организирането на сис-
тема, която позволява 
на смъртно болни хора 
да получават помощ 
при доброволно пре-
кратяване на живота си. 

Както и в редица дру-
ги страни, до момента 
този акт е строго подсъ-
дим и автоматично 

може да бъде наказан със затвор. 
Швейцария пък е една от малкото държави, в които 

процедурата е легална и именно затова писателят е 
избрал точно нея за осъществяване на намерението 
си. Първоначално обаче той иска да завърши послед-
ната си книга, което и основната причина все още да 
не е стартирал законово прекратяването на земния 
си път.

Шугър Рей 
насилван сексуално

Бившият златен олимпийски медалист Шугър 
рей Леонард твърди, че е станал жертва на 
сексуално нападение от бивш свой треньор. 

Леонард, който спечели златен медал 
от олимпиадата в Монреал през 1976 г., а след това 
направи отлична професионална кариера на боксьор, 
разкрива тези подробности в новата си книга. Тя се 
казва „Големият бой: Животът ми на и извън ринга” и 
ще се продава от юни. 55-годишният Леонард заяви, 
че треньорът се опитал да блудства с него, докато е 
бил тийнейджър. „Докато се усетя, той бе събул пан-
талоните ми и бе поставил ръка, след това и устата си 
на място, което няма да забравя никога. Не изкрещях. 
Не го погледнах. Просто отворих вратата и избягах”, 
разказва Шугър рей в книгата си. Според него сексу-
алното нападение е повлияло на характера му. Той 
все пак отказа да назове името на треньора. Леонард 
има спечелени над 100 милиона долара от различни 
боксови двубои.
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Жените лъжем, да – време е да си го признаем. Като 
започнем с това, че размерът няма значение, и стиг-
нем до „кафе с приятелка” – ама с брада. 
Всяка една жена твърди, че търси идеалния мъж. Този с 
перфектните обноски, с гладко избръснатото лице и 
прилежно пригладения ръб на панталона. Всяка дама 
го търси нали !? – да, ама не. 
Разбира се, има жени, които обичат спокойствието 
си и предпочитат добрите момчета. Но е жалко, че 
само две от десет представителки на слабия пол са 
такива, почитателки на спокойствието. Останали-
те осем предпочитат по-интересни занимавки. 
Най-голямата женска лъжа е, че всяка иска принца, но 
всяка се захваща със злия магьосник. Ами така е, кой не 
си е имал работа с лош герой. И кой не е пострадал от 
него. 
Най-голямата лъжа сама по себе си е съставена от 
множество малки. 
Брадата – реклами за гладко избръснати мъже, гелове, 
ножчета и т.н. Кой ги гледа!? Друга обаче е реакцията, 
когато видим на постер на известна дизайнерска мар-
ка небрежно брадясалия манекен. И отново лъжа – гле-
дали се дрехите... Признаваме си – брадата ни харесва, 
с мярка, разбира се, но определено ни харесва. 
Дрехите – перфектно изгладена риза, идеален възел 
на вратовръзката и ръб на панталоните – е, да, за 
чиновник може би. Друго е, като видиш размъкнатите 
дънки, които, ами, да, подчертават. Ризата заменяме 
с фланелка и сме съвсем близко до истината, с малка 
подробност - истината е, че харесваме всичко това 
страшно много, но захвърлено на стола. 
Маниерите – сдържано поведение, премерени обноски, 
изисканост. Да, подсещат за грешна сексуална ориен-
тация. Жените също както мъжете за запазили нещо 
примитивно. Харесваме по-силните от нас. Хубаво е 
да знаеш, че ако някой те обиди, ще си получи заслуже-
ното – и, не, заслуженото не е културен разговор! 
Държанието – идеалния кавалер, отваря вратите 
пред теб, дърпа ти стола – да, във филм, евентуално. 
Такива мъже почти не съществуват и вината си е само 
наша. Търпим си невъзпитаните мъжкари, защото зна-
ем какво получаваме от тях и какво е то в сравнение с 
това, което ни дават културните момченца. Добро-
то държание или премрежения поглед!? – ама честно! 
Грижите – ами ако стои пред огледалото повече от 
нас? Ще помислим за повече огледала или за генерална 
смяна… Няма нищо лошо в един поддържан мъж, ама 
хайде да не прекаляваме. Козметичките са си наше 
откритие и желаем да си останат такова. Откритие 
на мъжете е, че могат да си бъдат естествени ( не 
говорим за горски масиви) и пак да си ги харесваме. 
Време е и ние, жените, да признаем - харесваме си 
лошите момчета. Погледът ни винаги се спира първо 
на мачото с огромните сини очи, а ако вие имате къс-
мета да сте седнал до него с вашия перфектен ръб на 
панталона, може би след него… ще бъдете оценен.

Принц 
или зъл 
магьосник

ТОКЧеТА

...или коя е най-голямата 
женска лъжа

За гладка и стегната кожа - 
цитрусови плодове

венелина атанасова

Слънцезащитният крем 
не трябва да се пести
Фактор 15 вече не е достатъчен, за  
да се предпазите

Слънцезащитен крем с фактор 15 не е 
достатъчен, за да предпази кожата от 
вредните ултравиолетови лъчи, сочи 
ново проучване.

За да се избегнат слънчевите изга-
ряния и 

рискът от развитието на 
меланоми, е препоръ-
чително да се използва 
слънцезащитен крем с 
SPF 30, твърди д-р Айк 
Ихеаначо.

Меланомът е най-
агресивният и опасен 
вид рак на кожата. Той 
се характеризира с 
бърз растеж и ранно 
разпространение 
(метастазиране) в други 
части на организма. 
Продължителното и 
без предпазни мерки 
излагане на слънце 
е главната причина 
за рака на кожата. Слънчевата светлина съдържа 
ултравиолетови лъчи (UV), които могат да увредят 
генетичния материал (ДНК) на кожните клетки и да 

предизвикат мутации. 
Слънцезащитните кремове, спрейове, гелове и 

други актуални продукти поглъщат или отразяват 
вредните за кожата UV лъчи.

За да се покрие цялото тяло на възрастен човек със 
слънцезащитен крем, 
са необходими около 
35 мл. една туба от 200 
мл би следвало да се 
изразходва за 2-3 дни, 
което гарантира сигур-
на защита от UV лъчите, 
коментират експерти.

Слънцето е добър 
източник на витамин D 
и влияе положително 
на организма на човек. 
Дългото излагане на 
слънце обаче може да 
доведе до нежелани 
здравословни про-
блеми и изгаряния на 
кожата. За да могат 
да се извлекат ползи 

от слънцето, е препоръчително тялото да се защити 
от евентуални вреди, причинени от UV лъчите през 
горещия сезон.

Високото съдържание на витамин С в 
цитрусовите плодове ги прави особе-
но полезни в грижите за кожата. Не 
случайно витаминът е основна състав-
ка на редица козметични продукти.

Витамин С помага на организма при 
производството на колаген - основен белтък в съе-
динителната тъкан на кожата, отговарящ за поддър-
жането на нейната здравина, гладкост и стегнатост.

За съжаление с напредване на възрастта органи-
зма започва да произвежда все по-малко колаген, 
процес, който се ускорява след 35-годишна възраст. 
Според изследвания именно постепенната загуба 
на белтъка води до появата на бръчки и други 
кожни изменения, свързани с остаряването.

Затова консумирането на плодове и зелен-
чуци, богати на витамин С, като портокали, 
грейпфрути, череши, домати, чушки, зеле 
и други подпомага стягането на кожата, 
както и предотвратяването появата на 
бръчки, сухота и постепенна атрофия на 
тъканта.

Учени направиха проучване за връзката 
между храненето и остаряването на кожата. За цел-

та те събират информация от общо над 4000 жени 
на възраст между 40 и 74 години. Изследователите 
установяват, че консумацията на храни, богати на 
витамин С, действително предпазва кожата ни.

Витамин С е полезен и в борбата с различни 
възпалителни процеси, поради антиокси-
дантните си свойства спомага неутрализи-
рането на свободните радикали, които 
увреждат клетките и водят до риск от 
прежде- временно остаря-
ване на кожата на лицето.
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Любимият цвят издава характера, какво крие езикът на цветовете?
се с добра интуиция. "Зелените" хора 
не обичат промените и не са избухли-
ви. Често действията им са бавни. 

Червеното е любимо на лидерите. 
Активни и изпълнени с енергия, вие 
сте готови да работите здраво, докато 
постигнете целта си. Амбицията ви 
понякога граничи с желание за власт. 
Любителите на червения цвят са дина-
мични и решителни. Често червеното 
е свързвано с агресия, но "червените" 
хора могат да изразходят заряда си 
просто в активни действия. Обичат да 
привличат внимание към себе си. От-
личават се със силна воля, оптимизъм 
и смелост, която понякога прераства 
в авантюризъм. Те са емоционални и 
темпераментни, можете да разчитате 
на искреността им.

След червеното е почти задължител-
но да следва черно. Черният цвят е 
мистичен, хората, които го предпочи-
тат, са затворени в себе си, не обичат 
да разкриват мислите и чувствата си. 
В същото време те следват принципи-
те си и не отстъпват от тях. Понякога 
са дори консервативни. Черното се 
свързва и с тъгата. Издава неувере-
ност, но не прибързвайте да си вадите 
заключения, защото, човекът, който 
носи черно, може просто да е предпо-
чел да е класически стилен.

Бялото по традиция се свързва с 
невинността. Белият цвят е предпо-
читан от искрени и деликатни натури. 

Те винаги са готови да се притекат на 
помощ. Търсят хармония и съвършен-
ство. Тези хора често са педантични и 
особено взискателни. Бялото е баграта 
на радостта, свързва се и с благополу-
чие. Можете да заложите на него, ако 
отивате на важна среща. Любителите 
му ценят справедливостта и воюват за 
нея.

Синият цвят е цветът на мечтатели-
те. Любим е на хора с богата духовност, 
склонни към размисъл. Той носи спо-
койствие, ето защо е добра идея да бо-
ядисате спалнята си в синьо. Свързва 
се с верността, изразява и скромност. 
Хората, които го предпочитат, играят 
по правилата, не обичат да нарушават 
нормите – правни и морални, често 
почитателите му граничат с консерва-
тизъм. Те са предани и чувствени.

Сивото разкрива предпазливост. 
Вие не обичате да се изявявате и да сте 
център на внимание. Общуването не е 
стихията ви, не си падате по шумните 
компании. Недоверчиви и потайни сте,  
избягвате да вземате важни и отго-
ворни решения. В сивия цвят се таи 
тъга. Ако бизнес партньорите ви обаче 
залагат на сиво, радвайте се, счита се, 
че ще са точни и сериозни.

И сега да сложим розовите очила... 
Розовото е жизнерадостен цвят. 
Според случая то може да означава 
невинност или намерение за флирт. На 
розово залагат нежните, сантиментал-

ни и чувствителни хора. Бъдете внима-
телни с тях, защото се обиждат лесно. 
Те не обичат пререканията и гледат 
да избягват конфликтни ситуации. 
Предпочитат да замълчат, отколкото да 
предизвикат скандал. 

Лилавото е най-загадъчният цвят. 
Любителите му често драматизират 
ситуацията, виждат проблемите по-
големи, отколкото са. Присъщи са им 
силните емоции и резките промени в 
настроението, границата между смях 
и сълзи при тях е съвсем тънка. Често 
"лилавите" хора живеят в свой илюзо-
рен свят. Те са съзерцателни личности, 
но въпреки това са разумни.

Кафявото е обичано от "топлите" 
хора. Типично е за здравомислещите 
и традиционалистите. Земният цвят 
говори за постоянство и честност. Вие 
обичате сигурността – както в отноше-
нията, така и в чисто материален план. 
Харесва ви да си доставяте удоволст-
вия, включително и гастрономически.

Оранжевият цвят е цветът на за-
бавните и интересни хора. Те харесват 
разнообразието, динамиката, опозна-
ването на нови места и хора. Обичат 
ясните отношения, говорят свободно 
за чувствата си и са силно съпричастни 
към чуждите емоции. Те са независими, 
знаят целите си и ги преследват стрем-
главо. Като негативни характеристики 
психолозите посочват честолюбие и 
гордост.

анета стефанова

Нещата, които харес-
ваме, говорят за нас. 
Предпочитаният 
цвят разкрива черти 
от характера ни, но 
какво крие езикът на 

багрите?!
Ако жълтото е вашият цвят, вие сте 

позитивно настроена личност, не се 
предавате лесно, превземате върхове 
и борите изпитания. Амбициозни и 
интелигентни сте, проявявате се добре 
в професионалната сфера. У вас живее 
артистичният дух. Приспособявате се 
лесно към промените. Вие сте кому-
никативни и общуването с непознати 
не ви е проблем. Притежаване жизне-
ност и добро настроение. Внимавате 
в отношенията си с околните, щадите 
чувствата им.

Някои свързват жълтото с ревност 
и завист, но възможно ли е това да е 
вярно за най-слънчевия цвят? 

Зелен – цветът на природата раз-
крива творческата ви същност. Той 
означава жизненост и непоклатима 
вяра. Най-вече в себе си. Свързва се със 
спокойствие, късмет и плодородие. Лю-
бителите на зеленото изливат душата си 
само пред доверени и проверени през 
времето приятели. Обичат да са заоби-
колени с обичани хора, имат нужда не-
прекъснато да общуват с тях. Отличават 
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Лято с тиквички
Към  рецептите за  традиционните  пържени  тиквички с чесън, 

оцет или кисело   мляко предлагам и  две  по-нетрадиционни.

В  тиган  запържвам  маслото, доба-
вям  равно  количество  от  топеното  
сирене  и  крема  сиренето, прибавям 
сметана и  оставям  да  се  сгъсти,  дока-
то разбърквам  непрекъснато. Поръс-
вам с  черен  пипер.

Предварително намазвам  месото  
със  зехтин, овкусявам с подправките  
и  правя  разрези в  месото, като  мал-
ки  джобчета, в  които  след  изпичане  
на  месото  се  поставя нарязано  на  
кръгчета топено  сирене  и пържени  
тиквички. Пека филето на 425oF.

Накрая поставям сиренето и запи-
чам само  отгоре,  докато се разтопи. 
Поднасям  ястието с  вече  пригот-
вения сос, гарнирам  с  пържени  
тиквички.

ПРОДУКТИ ЗА СОСАтопено  сирене сирене крема течна  сметана  масло черен  пипер

ПРОДУКТИсвинско  филе подправки  на  вкус зехтин 
топено  сирене пържени  тиквички, на-рязани  на  колелца

ПРОДУКТИ1 кг тиквички 3  яйца 3  с.л. кисело  мляко 1  връзка  копър 2  стръка  пресен  чесън 6 с.л. зехтин сол  
брашно

Свинско  филе с френски  сос 
и  пържени  тиквички

Печени  
тиквички

Да ви е сладко,
Емануела

Нарязвам  тиквичките   на  
ленти по  дължина  и  посоля-
вам.

В  намазана  със  зехтин  пра-
воъгълна  тавичка нареждам  
ред  от  нарязаните и  оваляни  
в  брашно тиквички.

Поръсвам  с  нарязания  на  
ситно  копър, чесън  и  зехтин.

Нареждам  втори  ред  тик-
вички.

Запичам  в  предварително  
загрята  фурна  на  375 oF.

Когато  тиквичките  са  добре  
запечени, заливам  с разбитите  
яйца и  киселото  мляко.

Пека, докато  заливката  полу-
чи златистокафяв  цвят  (около  
7-8 мин.).

Подходящо допълнение за  
ястието  е  салата  от  домати 
със сирене  моцарела.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОрАВНО: Си. Сет. Иб. Светлоизточници. есеисти. Петрол. Тенали. Петен (Анри). Монади. Марината. “евита”. Морени. Деца. Каната. Алк. “На”. Корени. Алер. Карета. Слова. Витамини. Статив. Цикада. Стеноза. Патра. 
Врани. Ор (Боби). Аруа. Трева. Бри. Арас. Клада. Кри. Играта. Кра. Ада. рака (Джулио). “Аро”. Ка. река. Ини. Лар (Питъл Ван). Порода. Авантюра. руда. “Ането”. Тан. Месо. Анатол. “Ико”. Хипопотами. “Кав”. Синигери. 
Инкасо.
ОТВеСНО: Мед. Амп (Пиер). “СветовенВИЦ парад”. Орехи. есеница. Тиара. русин. “Стената”. Кактуси. родопи. “Илиада”. Камара. Греда. Ог. Осли. Корида. Крака. Апе. Сити. Марена. Тлака. Анор. ези. Монети. Врата. Анати. 
“ТТ”. Парана. Среда. “Ивета”. Оперети. Става. Анатоми. Четина. Стена. Кринолин. “Антени”. Алани. Кро (Шарл). Ирна. Алото. Бра. Лютика. Ицо. Телевизори. Каракас. Билка. Кравари. Караново.
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Въпрос към радио ереван: 
- Защо не може да се направи снежен 

човек блондинка? 
радиото отговаря: 
- Защото не може да се направи куха 

снежна топка...

  
Блондинка отива на преглед при 

гинеколог. 
- Докторе, бременна съм в третия 

месец, а нямам корем... 
Докторът: 
- Портокали ядете ли? 
- Не, а трябва ли? 
- Трябва! 
След три месеца блондинката отно-

во е на преглед. 
- Докторе, вече съм в шестия месец, 

а още нямам корем. 
- Банани ядете ли? 
- Не, а трябва ли? 
- Трябва! 
След три месеца блондинката пак е 

на преглед. 
- Докторе, вече ще раждам, а корем 

нямам... 
- Абе, вие секс правите ли? 
- Не, а трябва ли?

  
Върви си Йори през гората и по едно 

време гледа Мечо Пух върви много 
нещастен, с гипсирана ръка, без едно 
око...  Отишъл при него и го попитал: 

- Какво става бе, Мечо Пух, защо така 
изглеждаш? 

- Абе, хванахме се с Прасчо на бас 
на едно око, че не може да ми счупи 
ръката... 

  
Мечо Пух вика на Прасчо: 
- Прасчо, вчера те видях в един 

ресторант. 
Прасчо: 
- И с кого? 
Мечо Пух: 
- С гарнитура. 

  
Три калинки умрели и отишли на 

небето. Там свети Петър им казал: 
- Сега, ако някоя от вас има някакви 

грехове, нека си признае. 
Първата казала: 
- Ами аз си харесах един бръмбар, 

но нищо не съм му направих, само го 
погледнах. 

- Добре - казал Свети Петър, - иди 
там до онзи кладенец, измий си очите 
и влизай в рая. 

Втората казала: 
- И аз видях един бръмбар, но и аз 

нищо не съм правила, само го пипнах 

лекичко по крилцата. 
- Добре - отвърнал пак 

Свети Петър, - и ти иди 
при кладенеца, измий си 
ръцете и влизай в рая. 

Третата седяла, седяла и 
казала: 

- е, ами то аз да си мия 
устата и направо да вли-

зам!?

  
една маргаритка казва на друга: 
- Много те харесвам. 
- И аз. 
- Хайде тогава да извикаме пчелич-

ката.

  
Полският синчец ухажвал теменуж-

ката. Предлага й да се поразходят 
заедно, но тя му отвръща: 

- Вече не се захващам. Преди някол-
ко месеца ме подлъга минзухарът и ми 
обърка фотосинтезата. 

  

Влиза един в аптеката: 
- Дайте ми лекарство. 
- Какво? 
- Нещо по ваш вкус. 

  
По случай Сирни Заговезни – Прош-

ка, от пресцентъра на Министерския 
съвет правят обръщение към народа: 

„Прощавайте... ние ще искаме още 
един мандат!”

  
Църква. Венчавка. Свещеникът казва 

тържествено: 
- Съгласен ли сте да вземете тази 

жена? 
Младоженецът: 
- А можете ли да предложите нещо 

по-добро?

  
Съпружеска двойка вечер в леглото. 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Мъжът се обръща с гръб към жена си 
и се готви да заспи. 

- Иване, ти като греда си се про-
снал… 

- А ти гледала ли си по телевизията 
състезания по спортна гимнастика? 

- Не! 
- е, виж какво правят там момичета-

та с гредата… 

  
Жената: 
- Трябва да уволним нашия шофьор. 

Днес за трети път едва не ме уби. 
Мъжът: 
- е, нека да му дадем още един 

шанс… 

  
Потъва пътнически кораб. След два 

дни един от пътниците с мъка доплува 
до някакъв бряг. Там го чака жена му: 

- Айде бе, корабът откога потъна, 
какво прави два дни?

  
- Мамо, може ли да изляза да се 

играя с Петьо? 
- Не може, той е лошо момче. 
- А тогава може ли да изляза да го 

набия? 

  
- Доволен ли си от твоите пчели? 
- Много. Мед още не са дали, но вече 

изпожилиха всички съседи.

  
Автоинструктор към курсантката: 
- Браво, напредвате! За пръв път 

правите изпреварване със отворени 
очи! 

  
режисьор се кара на сценаристите 

на сапунен сериал: 
- Абе, некадърници такива, каква е 

тая скука, дето сте я написали, бе! Я 
вземете и убийте Идалго, или отровете 
Хелена, или пък някой да застреля 
Хосе.... Изобщо - вкарайте малко живот 
в тоя филм!

  
един отива на лекар, влиза при 

доктора и започва: 
- Докторе, направо ти казвам всичко 

ме боли. Където се пипна ме боли. 
- Я покажи да видя - казал докторът. 
Човекът започнал с един пръст да се 

пипа и да охка. В този момент докто-
рът го прекъснал: 

- Я чакай малко, дай да погледна ... 
Абе, момче, ти си си счупил пръста, 
бе...

  
Гологлав мъж влиза при доктора, 

а на главата му жаба. Лекарят гледа 
смутено и преди да каже каквото и да 
е било, жабата изведнъж проговаря: 
„Докторе, виж какво ми излезе на 
задника...”

  
Баща към сина си: 
- Сине, като излизаш тази вечер, ум-

ната! е, в краен случай може и русата... 

  
Шерлок Холмс и д-р Уотсън тръгват 

сутринта за работа. На паркинга Холмс 
възклива: 

- Уотсън, някой ни е пипал колата! 
- Как позна? 
- елементарно, Уотсън - няма я!

  
Срещнали се жабата и жирафът. 

Жирафът казал: 
- Знаеш ли колко е приятно, когато 

ям нещо много вкусно! Храната се спу-
ска много по-дълго по дългата ми шия! 

Жабата отвърнала: 
- Да, обаче като повръщаш... 

  
Седял си Петка на фотьойла и си 

пушел пурата. По някое време Чапай 
нахлул с трясък и изкрещял: 

- Да бягаме, Петка! Германците идат! 
Петка продължил спокойно да си 

седи на фотьойла и да си пуши пурата, 
леко замислен. След малко още по-
спокоен рекъл: 

- Да му мисли Щирлиц. Ние сме от 
друг виц. 

  
Пилот към пътниците: 
„Дами и господа, моля без паника, 

ще кацнем принудително в океана! 
Хората, които могат да плуват, да 
застанат от дясно на пътеката, а на 
другите - благодаря, че използвахте 
нашата авиокомпания.”

  
Някакъв се връща късно вечрта и 

жена му го подхваща: 
- Къде беше досега, какво прави 

толкова време? 
- Уф, мързи ме да разказвам сега... 

Утре всичко ще научиш от вестниците. 

  
Борец си ходи с тиган Tefal на глава-

та. Вижда го една позната и го пита: 
- Пешо, защо ти е това нещо? 
- Tefal мисли за всичко... 

  
- Снощи защо не дойде в кръчмата? 
- Жена ми реши, че не ми се ходи. 

  
Съдебно дело за развод. 
- Защо искате да се развеждате? 
- Имаме различни интереси. 
- А именно? 
- Аз се интересувам само от жени, а 

жена ми - от мъже. 

  
Телефонът звъни. 
- Вдигни слушалката - казва съпру-

гът, - ако търсят мен кажи: много съжа-
лявам, но мъжът ми не си е в къщи. 

Жената вдига слушалката и след 
малко казва: 

- Много съжалявам, но мъжът ми си 
е в къщи! 

- Дявол да те вземе! Не чу ли какво 
ти казах! 

- Не се притеснявай, мили, не тър-
сеха теб. 

Виц в снимка
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Камелия иска любов, 
не бентли
Горко ти, ако разчиташ само на 

бентлито и на богатството. Трябва 
любов. Тя е на първо място.” Това е 
виждането на фолк дивата Камелия 

за една връзка, споделено в „Гореща точка” 
на ТВ7. Във 
вторник пре-
даването й 
„Споделено 
с Камелия” 
по ТВ7 на-
вършва една 
година. 

„При мен 
гостуват 
хора с обик-
новените си 
проблеми, 
които често 
пропускаме. 
Именно върху това се съсредоточихме и 
затова предаването има успех”, разказа 
звездата.

Въпреки че прави предаването си, 
Камелия продължава да пее и на сцена. 
„Не е лесно да ги съчетавам. Само преди 
седмица бях през ден на участие. Лягането 

ми беше между пет и осем и половина су-
тринта. И някак си се обърквам – от сцена 
с 1000 души влизаш в студио от 100 души и 
гости, които плачат от своя проблем.

Много е емоционално хвърлянето и 
блъскането от 
едната крайност в 
другата”, сподели 
фолк дивата в „Горе-
ща точка”.

разговорите й с 
хората в студиото 
на ТВ7 са я довели 
до извода, че те 
вече не вярват на 
нищо. „Хората не 
вярват на политици, 
изгубили са своята 
вяра. Не вярват на 
служители, на себе 

си. Тотално са обезверени от системата. 
Това ме плаши”, сподели Камелия.

Пред Николай Бареков звездата обяви, 
че гласува всеки път. Камелия е категорич-
на, че ако смяташ да имаш претенции за 
нещо, задължително трябва да упражниш 
правото си на вот.

Сн.: Милена Стойкова

Скандалната Лейди Гага 
изпрати на младите си фенове 
послание да започват сексуалния си 
живот възможно най-късно.

Въпреки че е много разкрепостена, когато гово-
ри за сексуалните си преживявания и за бисексу-
алните тенденции, певицата не искала невръстните й почитатели да си 
лягат с когото им падне. Тя насърчи феновете си да останат девствени 
възможно най-дълго време, за да се чувстват сигурни, когато решат да 
предприемат тази крачка.

"Смятам, че е добре младите да изчакат максимално дълго, преди да 
започнат да правят секс. Те трябва да използват предпазни мерки все-
ки път. Не се страхувам да говоря за секс, защото той не е нещо лошо", 
заяви изпълнителката. Тя допълни, че шведската тройка може да бъде 
едно приятно изживяване.

Това изказване на Гага потвърждава, че тя е участвала с тройка с мъж 
и жена, макар преди време да отричаше.

Дебютът като певица на Николета Ло-
занова и клипа й с Ванко 1 “Истински 
обичана” създаде нова група във 
„Фейсбук” - “Нека да помогнем на 

Николета Лозанова да спре да пее”. Междувре-
менно се очаква до дни плеймейтката да обяви 
договора си с музикална компания „Пайнер”.

7500 почитатели отправят своите критики 
към смуглата красавица. Точно преди година 
със своя група със същото послание се "уреди" 
и Веселин Маринов. Тя събра рекордните над 
100 000 почитатели.

Според критиците на Николета Лозанова ма-
некенката не може да пее и “грачи през цялото 
време на клипа”.Това, което прави Николета, е 
по-скоро речитатив, характерен за R&B музика-
та, каквото е и парчето, смятат “почитателите” 
й и й отправят предложение в скоро време да 
направи дует с Веселин Маринов. 

На-
пук на 
крити-
ките 
Нико-
лета 
при-
зна, 
че 
вече 
води 
преговори с Митко Пайнера и много вероят-
но е след месец да стане част от редиците на 
димитровградската чалга империя. Освен това 
моделката имала и предложение да бъде тв 
водеща, за което още не е взела категорично 
решение. Според последната клюка НиЛо ще 
запише още една хитова песен, която ще пре-
зентира през есента.

Певецът Ивайло 
Гюров, който 
до скоро оби-
каляше САЩ, 

възпя Васил и Георги 
Илиеви в нова песен. 
Пред росен Петров 
той заяви, че 
не бил виждал 
лошо от тях 

"С Васил 
бях близък 
приятел, а с 
Георги само се 
познавахме. Чу-
вал съм, че много 
хора са изплакали от 
тях двамата, но аз, както и 
повечето колеги, сме видели 
само добро. Специално с 
Васил имам много спомени и 
всички са хубави. Беше мно-
го мъжко момче. Такива в 
последно време почти няма. 
Пял съм за почти всички 
добре облечени бизнесме-
ни, но не виждам проблем в 
това. Аз пея за всички хора. 
Никога не съм бил унижаван 
по никакъв начин", разказа 
Гюров.

Последната му среща с 
Васил Илиев е била вечерта 
преди да го застрелят. Два-
мата разговаряли за спон-
сорство на албум. "Всъщност 

песента я 
написах 20 
дни след 
смъртта на 

Васил през 
1995 г. Исти-

ната е, че сега 
просто й направих 

клип. реших да я възродя и 
заради други хора, които си 
отидоха. Правя го, защо-
то така го чувствам. Дали 
хората ще ме разберат си е 
техен проблем. Отишъл си е 
мой приятел и аз го правя за 
него", обясни 42-годишният 
изпълнител.

Последните няколко 
албума на Ивайло Гюров се 
разпространяват от култо-
вата фабрика за попфолк 
на Митко Пайнера. "Те са си 
сила. Имат пазар. Минах при 
тях, но с чудесна песен - на 
Андреа Бочели. Изпълнени-
ето е съвместно с Нелина", 
защити се той.

Лейди Гага: 
Останете 
девствени 
по-дълго!

Наталия Гуркова: Алексей Петров не 
ми е купил титлата „Мис България”

Бившата „Мис България” Наталия Гуркова 
категорично отрече слуховете, че 
Алексей Петров е човекът, който преди 
десетина години й е купил титлата. 

"Той охраняваше конкурса "Мис 
България". 

Но само дотам. Между нас 
никога не е имало нищо повече. 
Всичко е плод на журналистиче-
ските фантазии и нямам пред-
става кой има интерес от тези 
интриги", заяви красавицата пред 
журналистката елиана Василева. 
Наталия е бясна и на друг един 
слух - че е пред развод с мъжа си 
Джордже и затова се подвизава 
сама в София. Южноафрикан-
ският бизнесмен от черногорски 
произход бил все така влюбен в съпругата си и 
страхотно се грижел за Гуркова и дъщеричката им 

Джорджия. "Неговите задължения са финансовата 
част, но той в същото време много ни обгрижва 
с Джорджия", хвали се Наталия. Така например в 
Африка е типично мъжете да правят барбекю и 

той много обича да готви, често го 
прави. В кухнята сякаш медитира от 
напрегнатото си ежедневие." 

Бившата моделка и юристка по 
образование се занимава предимно 
с дъщеричката си, която скоро ще 
навърши две години. Малката гово-
ри три езика - български, английски 
и сръбски. "Майчинството много 
ме промени. Вече мисля първо за 
дъщеря си и след нея за всичко 
останало", споделя Наталия Гуркова. 
Тя и съпругът й Джордже изчакват 
удобен момент, за да се сдобият с 

още едно дете - братче или сестриче на малката 
Джорджия.

„Фейсбук”:  Да помогнем на 
Николета да спре да пее

Ивайло Гюров 
възпя шефовете 
на ВИС
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Надя: Не е вярно, че 
Коцето се ожени за 
мен заради детето

Щастлива съм, че това е моят мъж, че съм успяла да 
го пленя и той да ме хареса, заяви пред „Нова тв” 
половинката на Коцето – Надя. Въпреки красивите 
колежки и фенки Надя не ревнува засега, но и Коцето 

не й е давал поводи.
Нещата между тях са се развили постепенно. "Мисля, че той на-

прави първата крачка, за да се влюбя в него", разказа Надя и призна, 
че е минало 
много време, 
преди да има 
по-близък 
физически 
контакт меж-
ду тях.

Първата 
среща между 
Коцето и 
родителите на 
Надя минала 
много весело главно защото бащата на Надя имал невероятно чув-
ство за хумор като Коцето.

Относно спекулациите, че Коцето се е оженил за Надя, защото е 
била бременна, Надя заяви за зрителите на "Отчаяни съпруги", че Ко-
цето й е предложил брак 2 месеца и половина преди да забременее, 
а предложението за датата 17 септември дошло от братовчедката 
на Коцето. Надя разказа, че е забременяла по време на екскурзия в 
Тайланд и че и двамата са искали това дете.

Забременях в Тайланд, и двамата го 
искахме

Скандалният актьор Чарли Шийн 
е решил да не изоставя работата 
си. Той преговаря за участие в 
нов телевизионен сериал. Сюже-

тът на филма дори щял да бъде написан 
специално за него, съобщава TMZ.

След като бурно беше изгонен от "Двама 
мъже и половина", Шийн стартира свое 
предаване в интернет, което, изглежда, не 
го задоволява напълно. Той е решил да не 
изоставя завинаги актьорската професия 
и в момента преговаря за участие в нов 
сериал.

Мястото на 
Чарли в хитовия 
"Двама мъже 
и половина" 
зае колегата му 
Аштън Къчър.

Все по-упорито мълвата гласи, че Шийн 
е сключил сделка за поява в нов телеви-
зионен сериал. Клюката носи, че новият 
сериал "се разработва специално около 
Чарли и няма да има пилотен епизод. 
Засега обаче още не е ясно как ще се казва 
сериалът, а сюжетът се пази в тайна.

Стинг 
останал 
гладен  
след 
концерта в 
България

Това твърди в. 
"Труд", според 
който, след 
като взривил 

стадион "Герена" с евър-
грийните си, легендар-
ният певец се завърнал 
в грандхотел София и 
поискал да вечеря. 

Оказало се обаче, че 
готвачите си били тръгнали, без да дочакат звездата, и 
нямало кой да му приготви и едни бъркани яйца. 

Управата на хотела силно се притеснила и викнала 
готвачите да се върнат обратно. Накрая обаче шоуменът 
се задоволил със сандвичи на лоби-бара. Поднесли му 
и българско червено вино, което британецът оценил 
високо.

Чарли Шийн в 
нов сериал
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Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

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

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

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

РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер търси спешно шофьор 
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 седмичнo. 
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. За-
плащане според опита . 773 964 
0956; 773 236 1773 

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

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

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

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

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

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

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

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

312-927-6310 

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

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

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

ST transport търси шофьори и 
owner operators. Добро заплаща-
не. Коректност. Тел 800.893.0124

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

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

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

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

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

Търся team drivers за steady в 
Fedex Ground; 4500 мили на 
седмица. Всеки ден връщане в 

Чикаго с престой. От понеделник 
до петък. 630 915 3738

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

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

Looking for a full time limo driver 
with “hard card” for work in 
cAReY limousine company. 312 
731 5222 

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 информация 
обадете се на тел. 630 706 1481 
Тони

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

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

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

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

Набираме контрактори и drivers-
teams (дo 20 000 мили - 0.44 
цента, над 20 000 - 0,48 цента) за 
Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-
2969 

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

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

Транспортна компания търси 
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.

A girl wanted for an office 
assistant! $9/hr 40 hrs a week. Call 
Kalin at 312.9276310.

Meliz inc набира CDL drivers pick 
up delivery 1 година опит, чист 
рекърд, компанията набира и  
owner operators. Тел 630-779-
9945.

Търся CDL-Driver. Experience. 40 
c.per mile. Tel.630-748-9520 

Нуждая се от опитен cDL 
шофьор, добро заплащане, 
лека работа, пон. до петък. За 
контакт (773) 808 4707

Търся шофьори  CDL-40 цента на 
миля. Бонус след 6 месеца. Extra 
stop - $50. Volvo 2007. Tel: 630 863 
6312

New York, New Jersey,  east coast

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

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

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

Търся шофьор за пикъп трък, 
да превозва коли. Local и long 
distance. Не е необходим cDL. От-
говорен и с желание за работа. 
Нужен е добър английски. Ми-
нимум 25 годишен. Много добро 
заплащане. Тел: 312 731 1090. 

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.Перал-
ня, сушилня, топла вода, ото-
пление са включени в рентата. 
Добър район и добри училища. 
Тел 630 398 2000

Давам под наем 3/4 стаен апар-
тамент в къща с отделен вход. 

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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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 шофьо-
ри на камиони в Des Plaines - тел: 
617319  

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

Давам под наем изгодно стая в 
къща в  Des Plaines. Truck drivers 
wellcome. 312 217 0110

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

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

едностаен под наем Шилер Парк 
на Lawrence Ct, Цялостно обно-
вен, 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. Наемът 
започва от $800. 630 964 6811

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

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

Дава под наем стая от 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 обзаве-
ден едностаен на Cunberland & 
Belmont. 773 206 7308

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

Стая под наем в Algonquin, IL. Тих 
спокоен район. $385 на месец. 
Къща под наем в  Algonquin, IL, 
цена по договаряне. Тел 847-436-
8094.

Давам стая под наем или цяла 
къща в Joliet. Тел: 630-843-1326 
Димитър

FOR RENT 2bedroom townhome 
with garage and laundry. Оnly 
month to month  $750 
CARPENTERSVILLE 847 312 5630

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-писмен 
тест. Обадете се/оставете съоб-
щение за повече информация. 
елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.

Изчуквам и боядисвам катастро-
фирали коли без застраховка. 
Цени като в България. 30 години 
опит в занаята. Пламен 773 383 
2846

ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони и др. 
Отключване на iphone. Инстали-
ране на софтуер, премахване на 
вируси и др. Тел: 773 253 5986

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 техника 
- (847) 415-7364  

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

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

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на отоп-
лителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, boilers. 

Инспекция по закупуване на 
жилище. Замерване на СО. 847 
840 6347 – Тодор

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

Кеш преди банкрут от кредит-
ни карти дотолкова, колкото е 
кредитната линия на картата. За 
повече информация потърсете 
Филип: 847 852 6724

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

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

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 цена-
та. Имам опит и живея близо до 
Найлс, Дес Плейнс и Моунт Про-
спект. 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 дет-
ска 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.

Международна шофьорска книж-
ка. ID Card. Без Social Security 
номер, без виза, без изпит. За 
туристи, студенти, временно 
пребиваващи. Валидна в САЩ, 
България, европа и др. страни за 
10 год. Tел. (847) 854-8094.

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

Поправка на компютри бързо и 
на ниски цени. Премахване на 
вируси, поправка на лаптопи, ин-
сталиране на software, подмяна 
на hardware, трансфериране на 
информация. Качеството е гаран-
тирано. Адрес: 9435 West Irving 
Park, Suite B - C, Schiller Park, IL 
60176. Tel: 847 387 0427

ПРОДАВАМ

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

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

Продавам 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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Може ли “Шеврон” да превърне част 
от България в земетръсна зона?
Компанията спечели конкурса 
за търсене на шистов газ, но 
еколозите предупреждават от 
опасност

божиДар божков
За BG VOICE

В България бедните селища 
се различават от богатите 
по една много очевид-
на особеност. Главните 
улици на първите са 
заети само с магазини 

за хранителни стоки – това могат да си 
позволят изнемогващите им обитатели. 
По ларгото на втората група пък точно 
такива обекти липсват, което е напълно 
обяснимо, защото стандартът на живот 
е друг. Бърз поглед по централния 
булевард на Нови пазар е показателен 
– бакалия до бакалия, разделени от 
малки будки за закуски.

Официално безработицата в това 
градче и прилежащата му община е 
15%. Кметът Васил Тонев обаче предпо-
лага, че реалното число е значително 
по-висока. Затова съвсем разбираема 
е радостта, с която местните посрещат 
преди две седмици вестта, че амери-
канската фирма “Шеврон” е спечелила 
конкурс за проучване на находища на 
нефт и шистов газ именно в землищата 
на Нови пазар.

“Първоначално се усети едно всеоб-
що оживление сред обществеността. 
Всички се надяваха, че ето на – ще 
дойдат американците и ще обявят сво-
бодни работни места, които ще заемат 
местни хора”, разказва Тонев. Самият 
той, както и останалите овластени лица 
в Шуменска област, също като редовите 
жители научили новината, касаеща пря-
ко региона им, не по каналния ред от 
Министерския съвет, а от медиите. “Аз 
дори не бях в кабинета си, когато ми се 
обади познат, за да ми съобщи. Попитах 
областния управител на Шумен – оказа 
се, че и той като мен нищо не знаеше по 
темата. е, сега вече може и да е полу-
чил някаква информация, но е факт, че 
официално никога 

никой нито ни е 
питал съгласни ли 

сме 
за подобни проучвания, нито ни е 
уведомявал какви ще са последиците 
от тях. Наложи се сами да се разровим. 
Това, което разбрахме за добива на 
шистов газ, се оказа по-притеснително 

и от тежкото икономическо състояние 
на региона”, обяснява общинският кмет.

Във фондация “Биоразнообразие”, 
която е част от коалицията “За да остане 
природа в България” се оказват по-под-
готвени. Нейният представител Петко 
Цветков обеща, че в момента, в който 
МС официално възложи мандат на 
“Шеврон” да проучва, те ще пратят това 
решение в съда.

“Шистовият газ се извлича от огромна 
дълбочина, която е от порядъка на ки-
лометър и повече. На нас ни е известна 
единствената технология за добив, 
която прилагат американците – т.нар. 
хидравличен чук. Инжектиране под 
огромно налягане под земята на големи 
количества вода, пясък и химикали. 
Целта е те да раздробят подземната 
маса и да освободят газта. Знаем и че 
това е съпроводено със значителна 
вреда на околната среда, тъй като хи-
микалите замърсяват почвата и 

отравят 
подпочвените 

води 
а също огромен регион около сондата 
се превръща в земетръсна зона. Пред-
полагам, че “Шеврон” ще бият сонди и 
ще прилагат нещо като “хидравличен 
чук” и при първоначалните проучвания, 
конкурс за което са спечелили, а това 
вече е притеснително. 

Макар засега правителството само 
да е обявило “Шеврон” за победител, 
фактът, че до момента не е направен 
ОВОС на терените, които ще се проуч-
ват, говори, че явно МС ще се опита да 
заобиколи закона и ние ще използва-
ме точно това, за да спрем чрез съда 
цялата процедура още в зародиш”, каза 
Цветков.

Думите му само още повече при-
тесняват кмета на Нови пазар – близо 
половината количество питейна вода в 
града се добива от подземни източници 
точно в региона, където се очаква да се 
дълбае за газ.

Освен това тези дни се появи и 
информация от Великобритания, че от 
два месеца в провинция Ланкашир са 
започнали пробни сондажи за шистов 

газ и вече там са се случили две земе-
тресения. 

“Не знам дали някой в правителство-
то си дава сметка какво може да ни 
споходи нас и дали няма да се наложи 
да изселваме селата около сондите, но 
явно там мислят Делиормана за втора 
категория България”, възмущава се 
Тонев. 

Тревогите му го принудили да поиска 
разяснения от министъра на икономи-
ката Трайчо Трайков. В отговор Трайков 
насрочил на кмета, който е от БСП, 
среща със заместника си Дилян Добрев 
на 10 юни. На която пък Тонев, явно 
обиден от пренебрежителното отноше-
ние, е решил да прати също заместника 
си. В Нови пазар ГерБ има символично 
присъствие. Нейните представители 
обясниха, че не могат да коментират 
проблема с “шистовия газ”, защото били 
специалисти в други области.

За разлика от други начинания с 
национално значение, промотирани де-
нонощно от премиера Бойко Борисов, 
това с “Шеврон” е като тъмна Индия. 
Американската фирма все още си няма 
официален говорител у нас, поради ко-
ето и не е запознала хората какви смята 
да ги върши. Нейни емисари обаче 
от две седмици обикалят селата край 
Нови пазар и снимат нивите и полята 
наоколо. А това е благодатна почва за 
всевъзможни слухове. От “ще ни изсел-
ват”, до “ще им продадем земите си за 
милиони”. 

В официалното решение на МС от 4 
октомври м.г., с което е обявен конкур-
сът за сондиране на терените, думата 
“шистов” въобще липсва. Там се говори 
единствено за “търсене и проучване на 
нефт и природен газ – подземни богат-
ства”. И се посочва един сравнително 
обширен регион, обхващаш почти 
цяла Североизточна България, който 
подлежи на дълбаене: “територията на 
областите разград, Силистра, Добрич, 
Шумен и Варна”. Въпреки че в текста са 
споменати пет области, в близкото до 
Нови пазар село Жилино нямат съмне-
ние, че основната земя, която янките ще 
ровят, е тяхната.

Причината за това е, че 

още преди 46 
години тук вече са 
правени сондажи

които са установили наличието точно 
на шистов газ. Тогава обаче светът нито 
е познавал технология за извличането 
му, нито пък България е имала желание 
за подобен добив. През 1965 г., три 
години след като в “Нефтохим” страна-
та ни е произвела първия си бензин, 
опиянените от желание да сме нефтена 

държава тогавашни управници спускат 
задачата из ниви и поля да се търсят 
залежи на петрол, не на газ. Изучавани 
са много участъци, единият от които е 
на 800 метра северно от селото. Сон-
дата е бита в нивата на Йордан Михай-
лов, който по онова време е бил на 24 
години. “Първата им сонда се заклещи 
в земята, та се наложи да бият втора”, 
спомня си Михайлов. Понеже нямали 
указания какво да правят с открития 
газ, а и избила много подпочвена вода, 
работниците решили чисто и просто да 
бетонират отвора и да оставят дупката 
за по-добри времена. Така пломбирана, 
сондата си стои и до днес. 

В Жилино обаче никой не е особено 
притеснен за съдбата си. Йордан и жена 
му Славейка декларират, че чакат с 
нетърпение да закрият селото им, за да 
може най-сетне да се установят посто-
янно в Шумен, където имат голям апар-
тамент. Хем и ще си продадат нивата. В 
момента земеделската земя тук се тър-
гува по 400-450 лв. за дка, но двамата 
се надяват “Шеврон” да вдигне мизата. 
“Някога в Жилино бяхме 95% българи и 
пет турски семейства. Сега останаха пет 
турски семейства и 95% цигани. Няма 
живот в това село, нека го затрият”, 
реди леля Славейка. Напълно в унисон 
и техният комшия Петко смята, че ще е 
“голяма услуга”, ако ги изселят. Имал си 

жилище в Нови пазар и не искал повече 
“да се бъхти” тук. ромите от Жилино на 
свой ред също не се притесняват.

Кметицата на селото Ивелина Кочева 
видимо е разтревожена само дали е из-
лязла красива на снимката за вестника. 
единственият човек, който сериозно е 
разтревожен за бъдещето, всъщност не 
е българин. Британецът Джавес си ку-
пил миналата година къща почти в края 
на Жилино за 35 000 лева. С жена си я 
построили наново и сега още ремонти-
рат стаите, покрива и двора. Искат да 
доживеят последните си дни на чист 
въздух и здрава природа. По всичко 
личи, че ако наоколо някой изобщо 
се вдигне на протест срещу бъдещите 
сондажи, това надали ще е българин.

Йордан и Славейка: “Нека ни изселят”

Това е къщата на британеца Джавес – единственият 
човек в Жилино, искрено загрижен за съдбата на 
региона

Нивята зад последните къщи на Жилино вероятно ще се превърнат в опитни терени на “Шеврон”. Еколозите 
предупреждават, че дори пробни сондажи за шистов газ могат да предизвикат земетресения, които да 
обезлюдят всички селища наоколо

сн.: Авторът
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