
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Какво има в архивите на 
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Здравейте, 

Ако „Това е твоят глас” не беше рекламното изре-
чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 
го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 
правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 
в Америка. 

Почти две години умувах дали си струва да на-
правим този вестник. Нали печатните вестници уж 
умират. И за доказателство, както може да прочетете 
на стр. 30, новият таблет на Google – Motorola Xoom, 
излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 
вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 
и нашият уебсайт все още да не е готов в цялата си 
прелест, ви обещавам, че BG VOICE ще е един модерен 
вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 
може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 
или таблета си, но и ще може да прелиствате и печат-
ното ни издание заедно с приятели.

BG VOICE се роди от желанието за един нов, моде-
рен вестник, който да бъде българският глас толкова 
далеч от родината. Въпреки че сме нови и млади, не 
си мислим, че светът започва от нас – затова потърси-
хме съветите на един от първите издатели на българ-
ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 
ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-
ви читатели, е, че ще бъдем независим и силен глас 
срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 
показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 
Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 
Райко Райчев (стр. 14-15). Правим го, защото е важно 
да разберем какви хора са лицата на България по све-
та, а и защото в последните месеци е много явно как 
дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 
дирижира дневния ред на България (не че сегашното 
правителство не си заслужава скандалите с подслуш-
ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 
за всяка българска идея, българско постижение или 
български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 
втория рожден ден на българското училище в Атлан-
та, на страница 17 пък ви представяме един български 
модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 
ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 
е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 
безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-
тите данък сгради, ако живеете в Чикаго. На шофьор-
ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 
важна промяна в правилата, която може значително 
да промени начина им на работа. На 10 страница пък 
представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 
за 2011 г.

Не забравяйте, че в една демокрация всеки глас има 
значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 
кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-
вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 
на 22 февруари.

Нашите очи и уши ще достигат до най-интересните 
и забавни места, където има българи. Из страниците 
ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-
тър България”, който стана барман в Ню Йорк, и как се 
забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 
(на стр. 23 и 29). На страница 29 ще ви покажем как 
мина купонът с Мая в Чикаго. Ако вие искате да ни 
изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-
тересни преживявания – направете го на newsroom@
bg-voice.com.

Силвия Шатърова е женският ни глас, който всяка  
седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-
ва. Рубриката й „Токчета” може да прочетете на стр. 27.

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 
много интересни теми, интервюта, светски новини, 
тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 
сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 
коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-
вор, или проблеми, които не може да разрешите сами. 
Нашите репортери и редактори в четирите краища на 
Съединените щати са на ваше разположение – пишете 
ни на newsroom@bg-voice.com.

За да не остане BG VOICE глас в пустиня, се надявам 
да ни подкрепяте, да ни дадете шанс (особено в нача-
лото), да ни търсите и четете! За мен беше страхотно 
удоволствие и привилегия да подготвя този първи 
брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,
yasen@bg-voice.com

ОТ РеДАКТОРА

Това е твоят 
глас

ИЛИНОЙС
 
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”
5944 W.  Cullom Ave
Магазин „chicago Produce”
3510 W Lawrence Ave
Магазин „balkan Flavor” 
3752 W. Montrose Ave
Магазин „Andy’s Fruit Ranch”
4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”
3953 W. Lawrence Ave
Български Културен Център
3756 W Irving Park Rd
Ресторант AvANTgARDe
5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 
Foods”
 2632 W Lawrence Ave

Des Plaines

Църквата „Св. София”
404 W Oakton
Българска евангелска 
църква “New Life”
1480 Oakton St
Магазин „Sofia”
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 Canfield 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

Hoffman 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 coffee
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 coffee & european 
Food
6393 N Dr M L King St
Saint Petersburg, FL 33702

ЛАС ВЕГАС

café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard

БОСТЪН

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

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Ясен Дараков | Николай Кръстев
Галина Петрова | Ангел Дончев
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
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Сигурната фаворитка за на-
градата „Певица на 2010” 
на предстоящите награди 
на телевизия „Планета” 
(виж стр. 28) Галена ще 
направи американско 

турне през март. Красавицата ще лети за 
САЩ само десетина дни след наградите. 
В турнето й са предвидени десетина гра-
да, но засега са известни датите само на 
първите няколко концерта. Както всички 
изпълнители на „Пайнер”, Галена и екипа 
пристигат в САЩ с работни визи.

Галена 
ГАЛЕнА USA 2011
11 март – Чикаго
12 март – Атланта
15 март – Лас Вегас
19 март – Ню Йорк
20 март – Вашингтон
25 март – Тампа

Изпълнителката на най-актуалните 
хитове за последната година („Тихо ми 
пази”, „На две големи”, „Знам диагнозата”) 
вече готви своята специална програ-
ма. „Ще пея поне 3 часа за българите в 
Америка”, заканва се отсега певицата, 
известна с купонджийския си нрав. Всяко 
нейно участие се превръща в незабрави-
ма фиеста за нейните почитатели.

Освен тоталните хитове от послед-
ните й два албума Галена ще изпълни и 
много обичани песни на колегите си от 
„Пайнер” Преслава, Малина, та дори и 

„За да те забравя” на Милко Калайджиев. 
Тя ще изпее и хита „Аларма” на триото й 
с емилия и Малина, както и още много 
купонджийски парчета, хора и македон-
ски песни.

В последния си видеоклип „С кое пра-
во” Галена избра за сценичен партньор 
актьора от „Хари Потър” Станислав Янев-
ски, изиграл ролята на Виктор-Крум. 

В момента певицата завършва 
снимките на най-новия си дуетен клип с 
Преслава (виж стр. 33) в Дубай. Преди да 
дойде в Страната на неограничените въз-

можности Галена ще гостува на сънарод-
ниците ни в Париж. Заради  натоварената 
си програма звездата на „Пайнер” се 
надява да успее да отдели няколко дни 
за почивка и да събере тен по плажовете 
на Маями. 

Преди известно време сексапилната 
певица беше казала, че иска да се омъжи 
за своя приятел Галин в Лас Вегас. Дали 
това ще се случи по време на предсто-
ящото им турне, предстои да разберем. 
Двамата имат син Стефан, който скоро 
ще навърши 2 години.

с американско 
турне през март
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сочва това като основната причина за 
зверската катастрофа, при която петима 
души загубиха живота си миналия ок-
томври. В очакване на делото в ареста е 
48-годишният българин Румен Тодоров 
Велков, а гаранцията му е определена 
на 230 хиляди долара.

Администрацията на Обама клони 
към това предложение, но не казва, 
че задължително то ще бъде прието. 
Шофьорите и собствениците на ками-
они имат правото да коментират това 

предложение до 28 февруари. 
Повече от 17% от над 1,3 милиона на-

рушения през миналата година са били 
за нередовни logbooks – пътните ли-
стове, в които шофьорите описват кога 
и къде са почивали. Това са близо 220 
хиляди нарушения. Семейната фирма, 
на която е бил регистриран камионът 
на Румен Велков, е била с няколко таки-
ва глоби. Затова властите предвиждат и 
по-сериозен контрол върху стриктното 
водене на шофьорските дневници.

Федералните власти 
искат да намалят с 
един час времето, 
което един шофьор 
на камион може да 
прекара зад волана 

на всеки 14 часа. Сега законът позволя-
ва 11 часа. Предложението на Federal 
Motor Carrier Safety Administration ще 
се обсъжда до края на февруари.

Умората е една от честите 
причини за инциденти с 
камионите. Обвинението 
в Северна Каролина по-

Искат 1 час по-малко 
зад волана на камион

Властите предвиждат по-строг контрол 
върху пътните листове

Умората - причина за зверската катастрофа?

Електронни устройства 
(electronic onboard recorders - 
eobRs) да заменят сегашните 
пътни листи (logbook) пред-
лагат още от Federal Motor 
carrier Safety Administration. 
Агенцията твърди, че това ще 
облекчи шофьорите, защото с 
новото устройство няма да им 
се налага да пазят документи 
като касови бележки, потвърждения на доставки и други.

От асоциацията на независимите шофьори обаче (owner-
operator Independent Drivers Association) виждат нещата по друг 
начин. Според тях изискването за скъпото електронно устрой-
ство е допълнителен разход за независимите шофьори. Според 
тях тези машини не могат точно да отчитат различни показатели 
(hours of service и duty status).

ПРЕДЛАГАТ ЕЛЕКТРОННИ 
УСТРОЙСТВА ВМЕСТО LogbooKS
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Политиката в Чикаго не е шега работа. Предста-
вете си сериала „Западното крило”, но в 
градски вариант. Вместо президент 
– кмет. И също толкова драма и 
интрига като в Белия дом. 
През последните 

няколко десетилетия Ветровити-
ят град беше управляван от 
две поколения Ричард 
Дейли – баща и син. 
Сега идват избори и за 
първи път от много време 
няма кандидат с фамилията 
Дейли. Но дали това ще донесе 
промяна? 

Двама от кандидатите са работили за 
сегашния кмет (Гери Чико и Мигел дел Вале). 
Имаме си и вечния кандидат (Уилям „Док” Уолс 
III), който си прави плакат всеки път когато има 
избори. Имаме и аутсайдер от политическия елит (д-р 
Патриша Уоткинс), но пък нея никой никъде не я кани.

Сегашният кмет Ричард М.  Дейли е син на бившия кмет 
Ричард Дж. Дейли и брат на Бил Дейли, бивш министър на 
търговията от кабинета на Клинтън и шеф в J.P. Morgan Chase. Той 
пък наскоро стана шеф на кабинета на Обама, за да може предишни-
ят такъв – Рам емануел – да се върне в Чикаго и да заеме кметския пост, 

след като брат му Ричард М. Дейли обяви, че няма да се кандидатира за 
седми пореден път. Сигурно ви трябва схема, за да схванете кой кой 

е, но вероятно разбирате как работи това политическо Монопо-
ли по Чикагски.

Рам емануел бързо се върна във Ветровития град, съ-
бра повече от 12 милиона долара и доскоро водеше с 

около 44% в надпреварата с останалите кандида-
ти. Той дори има най-голяма подкрепа сред 

чернокожите избиратели, въпреки че 
трима от конкурентите на емануел 

са афро-американци. Играта леко 
се заплете в деня, в който 

изибирателната комисия 
трябваше да поръча бю-
летините (предварител-

ното гласуване вече започна). 
Тогава съдът се произнесе, че Рам 

емануел не отговаря на критерия за жи-
телство в Чикаго и няма право да се кандида-

тира за кмет. Само два дни по-късно висшестоящ 
съд отмени това решение и върна емануел в играта, 

но драмата остана. Дали това ще му помогне или попречи, 
предстои да разберем на 22 февруари, когато са изборите за кмет 

в Чикаго.
В този политически ситком, достоен за тв сериал, останалите кандидати 

се позагубиха. ето кои са те.

Изборно монополи  

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

Гери Чико  
(Gery Chico)

В кръвта му има мексикан-
ска жилка (от баща му),  както 
литовска и гръцка (от майка 
му). Роден на 24 август 1956 г., 
бивш началник на кабинета на 
сегашния кмет Ричард М. Дейли. 
В дългата си политическа  кари-
ера е заемал различни общест-
вени постове в Чикаго.

За да създаде повече работни 
места в града, Чико обещава 
да намали бюрокрацията и да 

елиминира т.нар. head tax (всеки бизнес трябва да плаща 
$4 данък на работник, който изкарва повече от $900 на 
тримесечие). Чико предвижда да назначи заместник-кмет 
по бизнеса, обещава да доведе нови бизнеси в празните 
фабрики и залага на връзката между образованието и 
нуждите на бизнеса.

Гери Чико иска също да доведе Super Bowl в Чикаго.
www.gerychico.com

Мигел дел Вале  
(Miguel del Valle)

Сегашният началник на град-
ската канцелария (city clerk) Ми-
гел дел Вале е роден в Пуерто 
Рико на 24 юли 1951 г. Мести се 
в Чикаго, когато е на 4 години.

В програмата му липсват 
специфични детайли как ще 
реши проблемите на Чикаго, но 
отказва да приема дарения за 
кампанията си от фирми, които 
имат бизнес с градската управа. 

Кампанията му е почти без пари, но местният канал NBC5 
го определи като победител в последния дебат между 
кандидатите. Според тях той е спечелил заради това, че 
най-добре разбира финансовите проблеми на обикнове-
ния човек в Чикаго. 

www.delvalleformayor.com

Уилям „Док” Уолс III  
(William “Dock” Walls III)

Това е вторият опит на роде-
ния на 5 март 1957 г. Уилям Уолс 
III да седне на кметския стол, 
след като през 2007 година ос-
тана последен в изборната нощ. 

Този кандидат иска да 
превърне Чикаго в глобален 
център на нанотехнологиите по 
подобие на Силиконовата доли-
на в Калифорния. Според него 
на тях принадлежи бъдещето. За 
да намали бюджетния дефицит, 

Уолс иска да сложи таван от 10% за печалба за фирмите,  
които имат бизнес с градската администрация. В нео-
бичайната си програма той предлага 4-дневна работна 
седмица (по 10 часа) за чиновниците, а от полицията 
ще поиска да намали арестите с 33% (униформените ще 
дават предупреждения и глоби за престъпленията без 
насилие). 

www.wallsformayor.com

Карол Браун  
(Carol Elizabeth Moseley Braun)

Бившата сенаторка Карол ели-
забет Мосли Браун е родена на 16 
август 1947 г. и носи съответния 
политически багаж от дългата си 
кариера.  Тя предлага 2 милиарда  
долара от пенсионните фондове в 
Чикаго да се инвестират за расте-
жа на местния бизнес. Развитието 
на градския транспорт и висо-
коскоростна железница в региона 
е неин приоритет.  Карол е силен 

противник на сделката, която дава под наем за 75 години  
36 000 паркинг метъра в Чикаго на частна компания, начело 
с банката Morgan Stanley, срещу 1,175 милиарда долара. 
Според изчисления на Bloomberg приходите от паркинг 
метрите за следващите 75 години ще са много повече.

www.carolforchicago.com

Шестима кандидати се борят за 
кметския стол в Чикаго на 22 февруари

по чикагски

графика: Стефан БАБУКОВ

Рам Емануел  
(Rahm Emanuel)

Роденият на 29 ноември 1959 
г. Рам е известен с избухливия 
си характер, което не му е по-
пречило да има дълга служба в 
редиците на Демократическата 
партия, последно като началник 
на кабинета на Барак Обама.

Икономическият план на 
емануел предвижда намалява-
нето на данък продажби (sales 
tax), постепенното елеминиране 
на head tax, но също и въвеж-

дането на по-висок данък продажби за луксозни стоки за 
по-богатите. В плана на демократа е заложена и промяна 
в данъка за газта – вече да не бъде процент от сметката, а 
за домакинство. 

емануел обещава да назначи допълнително 1000 поли-
цаи и борба с незаконните оръжия по улиците на Чикаго. 
Бил Клинтън дойде в Чикаго, за да подкрепи Рам емануел.

www.chicagoforrahm.com

д-р Патриша Уоткинс  
(Patricia Van Pelt Watkins)

Родената на 12 ноември 
1957 година Патриша Уоткинс е 
израснала в голяма бедност. Тя е 
аутсайдерът – без политически 
връзки, но с достатъчно силна 
подкрепа сред избирателите 
по райони, д-р Уоткинс успя да 
събере половин милион долара 
в последното тримесечие на 
кампанията. Големите медии 
не отразяват кампанията й, 

редовно пропускат да я поканят на дебати и други събитя с 
останалите кандидати. Тя е привърженик на балансирания 
бюджет и намаляване на дефицита. Уоткинс залага на раз-
витие на транспортната инфраструктура в града и подпо-
магането на сектори с висок растеж като здравеопазване.

www.patriciaforchicago.com
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Има 
едно число, 
колкото тайнствено, 
толкова и важно за 
живота на всеки от 

нас, който живее в САЩ (и това не 
е броят на интимните ви партньо-
ри). Т.нар. credit score или FICO score 
определят дали ще получите заем 
или кредитна карта и каква лихва ще 
плащате.

През 2003 година Конгресът на-
прави така, че всеки да може да види 
кредитното си досие (credit report) без-
платно веднъж в годината. Ако вече 
не сте го направили, сега е моментът 
– това е единственият официален сайт, 
където може да видете напълно без-
платно кредитните си досиета - www.
annualcreditreport.com.

Конгресът обаче не задължи трите 
кредитни бюра да предоставят без-
платно кредитните точки. Това обик-
новено се заплаща и струва около 20 
долара. От тази година влизат в сила 
някои нови правила, които ще дадат 
възможността на мнозина да видят 

напълно безплатно кредитния си рей-
тинг. ето как може да стане това:

• Ако получите лихва, по-висока от 
best rate available, банката ще трябва 
да ви прати писмо с обяснение защо и 
как е взела това решение и също как 

да получите безплатно кредитното 
си досие. За да избегне това досадно 
задължение, банката може да избере 
просто да ви каже кредитните точки. 
Специалистите предричат, че повечето 
кредитори ще изберат именно тази 
опция, влязла в сила на 1 януари от 

приетия през 2003 г. Fair and Accurate 
Credit Transactions Act.

• Същото ще важи и от 21 юли 
според закона Dodd-Frank financial 
reform. Но този закон задължава не 
само банките да ви покажат кредит-
ните точки, а и вашия наемодател 
(landlord), застрахователните агенции, 
както и компаниите за ток, вода и др. 
От юли това няма да е просто опция, 
а задължение  за всички компании, 
които са ви отказали заем или ви искат 
по-висока лихва, наем, гарантиращ 
депозит или застрахователна полица, 
да предоставят кредитните ви точки.

• Ако все пак искате да си видите 
точките веднага, най-добре е да го на-
правите на MyFico.com. Струва $14.95. 
И внимавайте за всякакви оферти за 
FREE CREDIT SCORE – обикновено са 
подвеждащи и без да осъзнаете, ви 
абонират за месечна услуга.

Другата седмица ще ви дадем съ-
вети как да подобрите кредитния си 
рейтинг. 

Как да видите БЕЗПЛАТНО 
кредитните си точки

Ако вече сте получили смет-
ката с данъка за вашата къща 
и се чудите – не, не е грешка, 
нито първоаприлска шега. 
Ако живеете в Cook county в 
Чикаго, тази година имате до 1 април 
да платите първата вноска на данък 
сгради (first-installment property-tax).

Така за първи път данъкоплатците 
ще имат 60 дни за да платят дължи-
мия налог. Над 1,7 милиона данъчни 
сметки вече са изпратени до жителите 
на общината.

Местните власти искат да дадат по-
вече време на собствениците на къщи, 
след като миналата година сметките за 
втората вноска по данъка се забавиха. 

Отсрочка за данъка на 
къщите в cook county

ВАШИТЕ ПАРИ

Срокът за тяхното плащане беше 13 
декември.

Новите сметки ще са за 55% от 
дължимия данък, съобщиха от офиса 
на Мария Папас – ковчежник на Cook 
county. Всякакво увеличение или 
намаление на налога ще бъде отразе-
но на сметката за втората вноска през 
есента. Преоценка на данъка тази 
година ще има за имотите в Hanover и 
Schaumburg.

Скорошен кредит

Плащане навреме

Дължина на кредитната 
история

Вид кредити и заеми

Съотношение дълг/
кредитен лимит

30% 35%

10%
10% 15%

Какво определя вашите FIco точки

Как да платим? www.cookcountytreasurer.com В над 400 офиса на chase  Чрез личната ви сметка в над 200 банки в региона
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Народът ни е казал – 
„Не питай старило, 
питай патило”. И 
понеже все обвиняват 
нашето, по-младо 
поколение, че не се 

вслушваме в думите на по-старите, ре-
шихме да потърсим съвета на човека, 
издавал първия български вестник в 
по-новото ни време. Това е Орлин Кру-
мов, който през 1992 година заедно със 
Симеон Тодоров поставят основите на 
“Good luck”. Първоначално вестничето 
излиза само в 6 малки странички, на-
писан на пишеща машина и размножен 
на ксерокс. „Тогава бяхме много малко 
имигранти и не знаехме нищо - как 
да си отвориш сметка в банката, кой 
автобус да хванеш. Нямаше интернет”, 
разказва ни Орлин. Последната част 
– свят без интернет, сега ни звучи на-
право невъзможно. През 1991 година в 
Чикаго има една шепа имигранти – не 
повече от 300-400 души, обяснява ни 
Орлин. „Старите имигранти се събираха 

в едно ресторантче, но полза нямаше. 
Наричаха ни пренебрежително „ония 
с червените паспорти”, спомня си 
журналистът. Неговият вестник излиза 
четири години – от 1992 до 1996 г. 
Точно тогава и броят на българските 
имигранти расте главоломно. една от 
информациите в първия брой на “Good 
luck” е за предстоящите избори за 
президент на 12 януари 1992 г. Тогава 
в Чикаго са гласували 249 нашенци (за 
сравнение – през 2009 година броят 
на гласувалите е 2203-ма). една от 
най-четените и успешни информации 
е за агенция за намиране на работа, 
която публикуват във вестника. „Тогава 
беше голяма рецесия и нямаше работа”, 
разказва ни той.

Какво да правим ние? Във времето 
на светкавичните новини, интернет 
и социалните мрежи каква е ролята 
на българския имигрантски вестник в 
САЩ? Орлин Крумов казва: „Във вестни-
ка трябва да има светкавична новина, 
авторско виждане и авторска оценка 

Как се прави bg вестник

Питаме за съвети издателя на 
първото родно издание в Чикаго 
Орлин Крумов

Първият брой на “good luck” излиза на 5 януари 1992 г.

на събитието, за което се говори. Вест-
ниците, които се издават днес в Чикаго, 
не отговарят на основните закони на 
журналистиката. Това е просто препе-
чатване на новини от интернет. Автор-
ските материали са маслото и медът 
на едно издание. Вестникът трябва да 
дава полезна информация за имигран-
тите, да отразява техния живот, как се 
забавляват. Имигрантът да види себе 
си.” Орлин смята, че екипът на вестник 
„Старт” се опитва да променят това с 
повече авторски материали. Пожела-
ва го и на нас. Съветва ни да бъдем и 
позитивни, особено когато пишем за 

събитията в родината. „Всеки българин 
става малко повече патриот тук. Хубаво 
е да има положителни статии за Бъл-
гария и нишка на оптимизъм. Хората 
са смачкани от медиите, че сме тъпа, 
корумпирана държава, прост народ, 
което не е така”, казва Орлин Крумов. И 
допълва да не забравяме за забавните 
неща:  „Да бъде цветно, да има снимки 
на певици, артисти. Нека да има клюки 
дори, интересни неща.”

Старателно си записваме всичките му 
съвети и са надяваме да не разочаро-
ваме нашите читатели. А „Good luck” е 
това, от което имаме нужда.



17-24 февруари 2011 9

адвокат кристина крилчев
kkrilchev@gmail.com

Ново правило за депортация 
при „морални престъпления”

Нов прецедент облекчава случаите, в 
които имиграционните служби могат да 
депортират постоянен жител (permanent 
resident) заради извършено от него т.нар. 
морално престъпление или престъпле-
ние с морална низост/подлост (crimes of 

moral turpitude). Този вид престъпления включват огромен 
брой криминални провинения, които могат да бъдат 
насочени срещу индивид, недвижима собственост или да 
са направени чрез измама. Почти всяко престъпление, 
вкючващо измама, спада към тази категория. Много прес-
тъпления, които не са наказуеми със затвор, могат също 
да спадат към тази категория. (Само няколко примера 
за престъпления от вида „морална подлост” са: домашно 
насилие, побой, грабеж, палеж, фалшификация, подкуп, 
отвличане и много други.)

Според закона, властите имат право да депортират все-
ки със зелена карта, който е признат за виновен по такова 

престъплениe, ако това  е станало в първите 5 години от 
пристигането му в страната (admission to the US). Именно 
този срок е в основата на много дела и спорове. В реше-
ние от миналата седмица дирекцията по имиграционни-
те обжалвания (Board of Immigration Appeals) промени 
своето правило, според което 5-годишният срок започва 
да тече от момента на получаване на зелена карта. Според 
новото решение този срок започва от деня, в който чуж-
денецът е пристигнал за първи път в Съединените щати, 
независимо дали тогава е бил постоянен жител.

В много дела досега съдът нареждаше депортация за 
хора с присъди за морално престъпление, извършено 
в рамките на 5 години от получаването на зелена карта, 
макар те да са били в страната отпреди това. Решението е 
резултат от дело за депортация, заведено от името на па-
лестинския гражданин Ала Адел Алязи. Важната победа в 
съда, която поставя прецедент за бъдещето, е на адвоката 
му Уейн Сакс от Филаделфия.
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•  Липса на квалифицирани  
шофьори

През 2010 година транспортният 
департамент наложи ново законодател-
сво, известно като Compliance, Safety, 
Accountability (CSA). Специалистите от 
транспортната индустрия очакват, че 
това ще доведе до загубата на над  
300 000 квалифицирани шофьори. една 
от основните причини за това огро-
мно число е фактът, че много хора ще 
изберат да работят в други, не толкова 
регулирани, индустрии. Все още в про-
цес на дискусия е правилото за  
„Часове зад волана” (Hours of Service 
rule), което допълнително ще доведе до 
намаляване на броя на професионални-
те шофьори. Ако погледнем позитивно 
– по-малко шофьори би трябвало да 

2011: 5 тенденции 

тео балев
teo@colonialis.com

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

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

Безпрецедентна и дълбока 
рецесия, ново транс-
портно законодателство 
и промяната на цената 
на горивата белязаха 
последните две години.

Новата година няма да донесе бързи 
решения на проблемите. ето и петте 
основни тенденции пред американска-
та транспортна индустрия:

• 4 долара за галон нафта
Средната цена на нафтата в САЩ за 

декември 2010 е $3.294. Последното 
увеличаване на цените е сходно с това 
през 2008, когато цената на нафтата 
скочи с над 30% за 6 месеца. Цените 
едва ли ще спаднат скоро. Причините 
са няколко: решението на президента 
Барак Обама да наложи мораториум 

над извличането на петрол от Мекси-
канския залив, размириците в египет, 
както и коментарите на няколко от 
страните-членки на ОПеК, в които се 
говори за цена на петрола от над 100 
долара на барел. 

•  Увеличаване на цените на прево-
за на товари между 2% и 4%

От започването на рецесията досега 
тежкотоварните камиони в Америка  
намаляха с над 13%. Растежът в иконо-
миката през тази година неминуемо ще 
доведе до нарастване в търсенето на 
товарния транспорт. Поради намаления 
капацитет на транспортната индустрия 
очакваното увеличение на цените на 
превоза на товари се очаква да бъде в 
рамките от 2 до 4 процента.

означава по-високо заплащане.
 
•  Увеличено търсене на контей-

неровозни превози (intermodal 
operations)

Транспортният департамент се 
очаква да промени правилата за без-
опасност на пътя, като намали лимита 
за каране до 10 часа и приключване на 
целия ден до 13 последователни часа. 
Още за предлаганата промяна на 
стр. 5. За да се изпълни това правило, 
броят на камионите на пътя трябва 
да се увеличи с 5%. Много вероятно 
е транспортните компании да не са в 
състояние да покрият увеличеното тър-
сене. Прогнозата е, че железопътният 
транспорт ще покрие разликата. 

•  Увеличаването на цените на за-
страховките за камиони

2010 година беляза края на една 
епоха на ниските цени на застраховките 
за тежкотоварни камиони. Много от 
големите застрахователни компании 
работиха на загуба през последните 2-3 
години. Тези загуби накараха доста от 
тези компании да променят ценовата 
си политика и да увеличат цените на 
застраховка „Гражданска отговорност” 
(Primary Liability), „Каско” (Physical 
Damage) и „Карго”. Очаква се доста от 
застрахователните полици за камиони 
не да бъдат подновени (non-renewed) 
или увеличени средно с 5-10%.

за транспортния 
бизнес
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Какво се 
случи през 
тези две 
години, г-жо 
Чифудова?

Най-важното 
- промениха 
се нагласи-
те, че „щом 
е българско 

училище, не е модерно“. Напротив, 
оказва се точно обратното. Децата, 
които успяват да преминат обучение 
и по българската образователна 
система, доказват, че са достатъчно 
умни и способни, а родителите им са 
достатъчно интелигентни, за да не 
допуснат децата им да са неграмотни 
на родния си език. Поради това се 
нароиха много училища в цяла Аме-
рика, но оттук вече стои въпросът за 
качеството.

В какви условия се обучават 
българчетата в Атланта?

На първо място  училището ни е 
признато от посолството ни във 
Вашингтон и в края на всяка учебна 
година издаваме  удостоверения за 
завършен клас, които се признават 
от МОМН. Друго предимство е, че 
тук работят млади, ентусиазирани и 
модерно мислещи преподаватели, 
които умело съчетават  традициите 
и съвременните образователни 
методи. 
За всеки ученик са осигурени чисто 
нови учебници  и тетрадки, благода-
рение на просветното министерство. 
Имаме достъп  и до най-новите 
книжки, помагала, игри, дискове, 
което мотивира децата да участват в 
учебния процес. 
единственият проблем засега е, 
че залите, с които разполагаме в 
момента, са недостатъчни за обхват 
на всички желаещи да се включат в 
обучението.

Какво правите за по-доброто 

представяне на нашата страна 
тук?

Опитваме се да организираме 
събития, които да популяризират 
страната ни в Америка. През април 
сме поканили немско училище, ру-
ско училище и американско учили-
ще, които заедно с нашето ще вземат 
участие във „Вечер на народите“. 
Всяка страна ще направи кратка 
презентация на английски език, 
втората част е парад на национални 
костюми и танци, а третата е „шарена 
трапеза“, където ще бъдат  изложени 
и оценени най-вкусните национални 
ястия на страните участнички.

 С какво най-много се гордеете?
От всичко, споменато дотук, най-

голямото постижение е любовта на 
децата и родителите. Техните всеот-
дайност и подкрепа са достатъчни, 
за да не си позволим крачки назад и 
да си пожелаем да празнуваме още 
много рождени дни.

Две години 

bg училище в АтлантаВ Деня на влюбените българ-
ското училище в Атланта 
„Св. Константин-Кирил 
Философ” празнува втори 
рожден ден. То  е едно  от 
най-бързо развиващите се 

училища в САЩ. За двете години същест-
вуване над 120 българчета са преминали 
обучение там, а броят на записалите се 
през настоящата  учебна година е рекор-
ден - 60 ученици.

Създателят на училището Силвия 
Чифудова разказва, че в началото е било 
най-трудно заради скептичното отноше-
ние на българската общност в Атланта. 
„Авторитет се изгражда с много работа, 
хъс, ентусиазъм, свежи идеи, вяра и лю-
бов”, обяснява успеха Чифудова. 
Тази година проектът на училището е кла-
сиран на шесто място сред българските 
училища в САЩ в програмата на образо-
вателното министерство, която подкрепя 
школата в чужбина.

За втория си рожден ден екипът на 
училището си подари изцяло обновен 
интернет сайт с модерна визия, професи-
онално изработен  и предоставящ актуал-
на информация за всичко, което се случва 
в училището. Децата могат да намерят 
там домашните си задания и да споделят 
своите творения.
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За поредна година българ-
ската общност в Чикаго 
ще отбележи 19 феруари 
– 138 години от смърта на 
Васил Левски. Българско-
американският център за 

културно наследство и училищата към 
църквите „Света София” и „Св. Иван Рил-
ски” организират  инициатива,  посвете-
на на Апостола. 

Честването ще започне в  12 часа на 
19  феруари в православната църква 
„Света София” с литературна програ-
ма, изнесена от децата на училището 
към църквата. От центъра за културно 
наследство пък са подготвили излож-
ба на картини от известни български 
художници, придружена от историческа 
презентация, както и викторина с на-

Галина Петрова
galina@bg-voice.com

Българите в Чикаго отбелязват 
смъртта на Апостола

гради.  В неделя на 20 февруари ще бъде 
отслужена тържествена литургия в памет 
на Апостола на свободата Васил Левски в 
църквата „Свети Иван Рилски Чудотворец”, 
която ще започне в 10 часа. След литур-
гията възможност да се изявят ще имат и 
децата на училището към църквата. 

Отбелязването на смъртта на Васил 
Левски е официална традиция на нашия 
народ, която има своето особено място 
в нашата култура и народна памет. По 
традиция отбелязваме този повод на 19 
февруари, въпреки че Левски е обесен 
на 6 февруари по юлианския календар 
(или по стар стил). След преминаването 
към грегорианския календар (нов стил) 
през 1916 г. датата се измества с 13 дни  и 
става 18  февруари 1873 г.  Заради грешка 
обаче погрешно се налага датата 19, която 
впоследствие се утвърждава като една от 
най-значимите исторически дати. Всъщ-
ност 19 февруари така или иначе е исто-
рически ден, защото по нов стил съвпада 
с подписването на Санстефанския мирен 
договор през 1878 г.

Васил Иванов Кунчев познат с имена-
та Апостола, Дякон Игнатий и Левски, 
е идеолог на българската национална 
революция, основател на вътрешната 
революционна организация и Българския 
революционен централен комитет.



Първата българска застрахова-
телна агенция Argo Insurance 
от Чикаго получи специална 

награда за най-бързо растящ парт-
ньор за щата Илинойс от застрахова-
телния гигант Progressive.

Специално за връчването на 
наградата в Чикаго пристигна наци-
оналният мениджър по продажбите 
на Progressive Чад Филър. Progressive 
е наи-големия застраховател на теж-
котоварни камиони в САЩ.  

Собствениците на агенцията Ивай-

ло Петков и Ивайло евтимов посо-
чиха доверието на многобройните 
си клиенти като основна причина  
да се превърнат в най-голямата BG 
застрахователна агенция тук.  „Този 
голям успех за българския бизнес 
е възможен единствено благода-
рение на тях. Именно те направиха 
Argo Insurance избор  номер едно за 
застраховки на камиони, за лични ав-
томобили и къщи.”, заяви за BG VOICE 
мениджърът по продажбите Ивайло 
Петков.

bg бизнес отличен с 
престижна награда

Точно месец след като консул-
ската служба в посолството ни 
във Вашингтон спря приема на 

документи за нови паспорти, отново 
започна работа.

Заради техническа повреди в нова-
та техника консулството спря да прие-
ма документи на 7 януари. Резервните 
части бяха изпратени от България и на 
7 февруари службата възстанови нор-
малната си дейност. Отново може да 
подадете документи за нови паспорти, 
лични карти, шофьорски книжки и 
пасаван. Консулството отново приема 
и документи за български визи на 

чужденци. 
За повече информация - (202) 387 

7969 (2 - 5 PM).

Консулството във 
Вашингтон отново работи

Децата от учебен 
център „Знание” 
имат възмож-

ност да станат тв звез-
ди, ако техните гатанки 
спечелят конкурса на 
училището. Център „Знание” 
и детската телевизия „Аз мога, 
аз знам” търсят най-интересната 
и любопитна гатанка сред българ-
четата в Америка. В конкурса могат да 
участват всички деца до 16 години, а 
крайният срок е 30 април. 

Награди ще се дават в три възрасто-
ви групи, а гатанките на победителите 
ще получат телевизионна реализация 
по образователния канал „Аз мога, аз 

знам”. 
Спон-

сорите са 
осигурили и 

други награди за оригиналните хрум-
вания на децата.

Най-важното услови е стихчетата да 
завършват с класическия въпрос „Що 
е то?”. Гатанките може да изпратите на 
gatanki@mail.bg.

Напиши гатанка, 
виж я по ТВ



17-24 февруари 201114

www.bg-voIce.combg voIce

Годината е 1988, в България 
вятърът на промяната все 
още е само лек бриз. Бълга-
рите в Чикаго са около 300. 
28-годишният Валентин 
Дончев е младши служи-

тел във Външно министерство, само 
две години след като завършва УНСС 
(тогава носещ името ВИИ „Карл Маркс”). 
Младият Дончев говори английски, 
френски и руски. Като студент, 4 години 
по-рано – на 29 май 1984, става член 
на БКП. Вероятно още тогава привлича 

вниманието на Държавна сигурност. 
Службите обаче го вербуват чак в края 
на 1988 година, а на 16 януари 1989 
година го назначават за разузнавач в 
Първо главно управление. Дават му 
звание лейтенант и заплата от 320 лева.

Името на консула ни в Чикаго беше 
осветено като агент на бившите служби 
в средата на декември от Комисията 
по досиетата заедно с още 190 други 
български дипломати, сред които око-
ло 40 посланици. Темата предизвика 
скандал в обществото и стана причина 

за поредна схватка между българските 
премиер и президент. 

През годините в Съединените щати 
е имало няколко души - агенти на ДС. 
Двама от тях и в момента заемат важни 
постове. Това са консулът ни в Чикаго 
Валентин Дончев и посланикът ни към 
ООН в Ню Йорк Райко Райчев. Какво 
има в техните папки, съхранявани в 
архивите на Комисията по досиетата?

Досието на Дончев е разделено на 
три тома. В 155 страници са описани 
подробно биографиите на бъдещия 

консул и неговите роднини. Офице-
рите от ДС проявяват интерес към 9 
негови родственици. В папките липсват 
доноси за приятели и колеги. Причи-
ната вероятно е, че Дончев е работил в 
трети отдел на Първо главно, който се е 
занимавал с външно разузнаване, пре-
димно в САЩ и западноевропейските 
държави - членки на НАТО. Валентин 
Дончев отказа коментар за тази статия 
и работата му като разузнавач за би-
вшите тайни служби. Той е все още на 
поста в Чикаго.

До края на месеца военният ни 
аташе в САЩ ген. Валентин Цан-
ков ще бъде върнат в България, 
съобщи министърът на отбраната 
Аню Ангелов. Името на Цанков се 
появи в оповестен списък за агенти 
на бившата Държавна сигурност 
на комисията, която проверява 
архивите. На негово място ще бъде 
назначен бригаден ген. Стефан 
Янев. 

Същото ще се случи и с военният 
ни аташе в Украйна Володя Цвета-
нов. Той е брат на бившия вътрешен 
министър Румен Петков и също е 

бил агент на репресивните служби. 
„Не могат бивши сътрудници на 

ДС да работят в близки и съюзни-
чески държави, каквито са САЩ и 
Украйна”, категоричен е министър 
Ангелов. Той припомни, че Бъл-
гария като страна - член на НАТО, 
е била връзка между Алианса и 
Украйна. 

Преди назначението му във 
Вашингтон ген. Валентин Цанков е 
бил военен аташе в Лондон. Според 
документите на Комисията по доси-
етата Цанков е постъпил в бившата 
ДС през 1982 година.

Какво има в архивите на 
ДС за консула ни в Чикаго и 
посланика в ООН

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

Военният ни аташе в 
Dc също агент

ген. Валентин Цанков
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37 души са подали документи за 
консул в Чикаго. На 26 януари Минис-
терството на външните работи обяви 
конкурс за 12 консулски места. Сро-
кът за приемане на документи изтече 
на 8 февруари. Според процедурата 
от началото на следващата седмица 
би трябвало да започнат интервютата 
с одобрените по документи кандида-
ти. 

Общо 123-ма души са подали доку-
менти в конкурса.

Освен в Чикаго консули се търсят 
за Лос Анджелис, Мюнхен, Шанхай, 
Битоля, Санкт Петербург, Ниш, Одрин, 

Истанбул, Торонто, Дубай и Солун.
За първи път външното ни минис-

терство дава възможност и на хора 
извън системата, но с подходящ опит 
и образование, да участват в надпре-
варата. Такива са 101 от кандидатите. 

едно от условията на конкурса е 
писмено съгласие за извършване на 
предварителна проверка по Закона за 
досиетата.

Четирима от генералните ни консу-
ли се оказаха сътрудници на бившата 
ДС, останалите места бяха овакантени 
заради пенсиониране или изтекъл 
мандат.

37 искат да са  
консули в Чикаго

Водещият офицер на консула отбе-
лязва в досието му, че 

Дончев е „с високо 
самочувствие и 

претенции”
Според него това се дължи на 

доброто му образование. Дипломата 
му за висше образование е отлична, а 
единствената оценка „Среден 3” е по... 
история на БКП.

Освен 115-те биографични страници 
в другите два тома има още 15 листа, 
но липсва конкретна информация за 
извършваната от Дончев разузнавател-
на дейност. В официалната му биогра-
фия на сайта на Министерството на 
външните работи липсва информация с 
какво точно се е занимавал дипломатът 
точно в този период. Преди да дойде в 
Чикаго, Валентин Дончев е бил първият 
български консул в Южна Африка, 
а след това е изкарал два мандата в 
представителството на България в ООН 
и други организации в Женева. Всичко 
това обаче се случва след 1992 година. 

В собственоръчно написана молба от 
21 юли 1991 г. той иска да бъде освобо-
ден от заеманата длъжност в Национал-
на разузнавателна служба (наследник 
на ПГУ), считано от 1 август.

С това публично достъпната инфор-
мация за консула приключва.

В папката на посланика ни към 
ООН Райко Райчев има далеч повече 
информация. Той също е бил агент като 
служител на Външно министерство. 
Попада в редиците на ДС през 1985 
г. Получава прякора Велин (по-късно 
Велин 1 и Велин 2). Като дипломат в Ню 
Йорк е писал аналитични материали, 
включително и за членове на админи-
страцията на президента Буш (баща). 
Подготвял е справки за тероризма, 
следял е дипломати в ООН от Перу, 
Афганистан. 

В справка от 10 април 1987 г. воде-
щият офицер на Райчев отбелязва, че 
той има склонност към писането на 

анализи, част от които обаче са с „ниска 
приложимост”. След завръщането му в 
България през май 1991 г. контактът с 
него е прекратен, а делото му - преда-
дено в архив.

През 2007 г. правителството на 
Сергей Станишев го изпраща отново в 
Ню Йорк, този път като посланик към 
представителството ни в ООН. Не е 
ясно за кое управление работи точно 
Райчев, но вероятно и той като Вален-
тин Дончев е сътрудничел на външното 
ни разузнаване в ПГУ.

Дончев попада в ПГУ на ДС, когато 
началник там е ген. Владимир Тодоров. 
След промените Тодоров е осъден 
и излежава присъда от 10 месеца за 
унищожаването на папките, свързани с 
убийството на писателя Георги Марков 
в Лондон.

Според вестник „Капитал” през годи-
ните на комунизма Първо главно става

по-малкият  
„брат” на КГБ

Политбюро насърчава взаимодейст-
вието на ДС, в това число и разузнава-
нето, с тайните служби на Съветския 
съюз и страните от социалистическия 
лагер. Основните усилия на разузнава-
телното управление са насочени про-
тив „главния враг на социалистическия 
лагер – САЩ и техните съюзници”.

едно от най-важните правомощия, 
които обаче Политбюро дава на ПГУ в 
секретен документ от 24 юли 1973 г., е 
правото на разузнаването да извършва 

специални операции като убийства и 
отвличания зад граница с официалната 
формулировка „остри агентурно-опе-
ративни мероприятия”.

След принудителната оставка на То-

дор Живков през 1989 г. в ПГУ започват 
да се унищожават различни архиви и 
разработки чрез изгарянето им в пещи-
те на металургичния комбинат „Ленин” 
(днес „Стомана”) в Перник.

Досието на Валентин 
Дончев не съдържа 
конкретна информация 
какво точно е правил за ДС

Райко Райчев
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Открадната в САЩ банкова информация за милиони долари е била 
заловена на летището в София. В петък вечерта миналата седмица 
наред с всички пратки инспекторите получили и колет от САЩ, в 
който по документи имало музикален плеър. 

По метода анализ на риска митничарите решили да го отворят, 
защото именно с DVD плеъри, харддискове и друга техника се 

изпращат и т.нар. скиминг устройства, с които се краде ценна информация от кре-
дитни карти. Оказало се, че с отварянето на колета митничарите уцелили джакпота, 
защото открили флаш памет, пълна с информация 

Според разследващите на флашката са били качени данните от магнитната лента 
на кредитни карти. Българска група се сдобила с ценната информация, след като 
поставила скимиращи устройства на банкомати с голям поток от хора в САЩ. След 
като успели да запишат стотици карти, нашенците свалили скимингите и източили 
на компютър данните от тях, които след това качили на флашката. Предполага се, 
че у нас информацията е щяла да бъде записана на бели пластики и българите да 
клонират американските карти 

Обикновено практиката е клонираните вече карти да се раздадат на български 
мулета, които се изпращат в някоя европейска страна, откъдето започват да теглят 
пари. Целта на екскурзията е да се заличат следите на групата. 

След като намерили флашката, митничарите заедно с антимафиоти от ГДБОП 
организирали задържането на получателя, който се оказал криминално проявен.

Хванаха USb памет с 
крадени номера на 
кредитни карти

Най-често актове се пращат 
за преминаване на черве-
но, което в тежките зимни 

условия беше почти неизбежно. Дали 
камерите са ви уловили и дали ще по-
лучите „честитка” зависи от това къде 
живеете. Полицейските управления в 
Elk Grove и Libertyville заявиха, че няма 
да опростят нарушенията, уловени от 
камерите на 1 и 2 февруари. За раз-
лика от Chicago, Rosemont, Wheeling, 

Rolling Meadows  и Streamwood, които 
решиха, че могат да си затворят очите 
за това. От полицията в Des Planes и 
Palatine съобщиха, че нямат засечени 
нарушения за периода, но това може 
да се дължи на замъглените камери. 
Няма причина за притеснения - дори 
в някой райони да искат да ви глобят,  
първо ще трябва да намерят качест-
вен запис от нарушението.

Ако снежната буря отпреди 2 седмици ви завари в колата, 
може да получите още един неприятен спомен за нея – 
глоба по пощата.

Снежна глоба по пощата? 
Зависи къде живеете
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модел.
Преди 2 години есил Дюран го кани да 

играе основната роля в провокативното й 
видео „Леле Яно”, което комбинира традици-
онни народни песни от България и Турция в 
микс от съвременен денс. В края на 2009 
година Ангел участва и в клипа на рапъра 
Raekwon „Каталина”. Чернокожият изпълни-
тел стана известен преди години с участието 
си в култовата група Wu-Tang Clan. В клипа 
Ангел играе ролята на Владимир -  дясната 
ръка на мафиот в бизнеса с диаманти.

Ангел Калинов е на 24 г. Определя себе 
си като нещо средно между професионален 
футболист и модел. Освен в десетки ревюта 

българинът се е снимал и в рекламни фотосесии 
и дори епизодична роля на танцьор в амери-
канската лента „Семейството, което се моли”. В 
България неговият лик краси билбордовете 
на модната линия за мъже „Парушев”, както и 
колекция за бельо. Миналата година Ангел за-
вършва висшето си образование в Clayton State 
University до Атланта, където беше и голмай-
стор на футболния отбор.

Наш модел спира 
трафика 

в Атланта

Младият модел Ангел 
Калинов спря трафика в 
центъра на Атланта по вре-
ме на скорошна сесия за 
известен магазин в града. 
Минаващите коли спираха 

и натискаха клаксоните при вида на полуго-
лия мускулест чаровник. Това обаче не смути 
ни най-малко свикналия на всякакви условия 

Licensing & Accounting of Illinois, Inc.

1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

Tel 847.307.1152
Fax 847.608.7916

PERMITS & REGISTRATIONS:
• Trucks and trailer registrations

• 48 states – same day temporary plates!
• IFTA Preparation

• All truck permits (NM, NY,  KY, OR, overweight 
and oversize, alcohol permits etc.)

INCOME TAX
• Нотариус

• Счетоводство
• Консултации

• Регистрация на нови компании

SPECIALIZED IN THE TRUCKING INDUSTRY

Говорим български
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се занимавам с предаване, което е социално. Да ми покаже, че животът не е само 
попфолк. Да видя, че хората не се интересуват само от най-новия ми клип, песен, 
посещение при фризьор, обувки...  В един момент аз самата се бях изгубила само в 
музиката. Бях загубила другата част – навън, която всъщност живее всеки един 
от нас. Аз се бях изолирала прекалено много в музиката. И много се радвам, 
че се срещам с хора, които не са известни. Да видиш страдание, да видиш 
болка, да видиш очакване, надежда, вяра, разочарование... Това ми върна 
усещането за живота, върна ми човешката емоция. Много се радвам, 
че станах водеща на едно социално предаване, защото можех да стана 
машина, подвластна само на музиката. А така съхраних човека в себе се, 
осъзнах много неща.

Ако днес трябва да си гост в „Споделено с Камелия” и темата е „Ис-
кам да съм майка на 40”, какво би сподела ти?

Бих споделила, че много искам. От година правя опити и засега не се 
получава. Но не искам да говоря за това, не ми е много приятно да комен-
тирам тази тема, за да не си каже някой, че искам да си правя PR  с това. 
Но, да, 

искам да съм майка на 40 
По съветите на доктора трябва да се дръпна, да си почина. Иначе 

няма друга причина да не стане.
С кандидат-таткото сте заедно от 13 години, а от 2 сте сгодени. Да 

очакваме ли сватба?
Хубавото е, че времето не ни е променило като усещане един към 

друг, като доверие, че единият може да разчита на другия, да вярва; да 
си помагаме, да си споделяме. един пръстен не променя нещата и вре-
мето го показва. Затова съм против брака. Но тези моменти – на пред-
ложение, на романтика, са определено незабравими, но пак казвам, 
ако човекът до теб не е подходящият и пръстенът няма да го задържи.

В твоя свят на шоубизнес, в който ти живееш и работиш, мно-
го малко са връзките, които издържат 13 месеца, та камо ли 13 
години като вашата с Цветин. С теб не се живее лесно. Как ви се 
получава на вас? 

Определено с мен не се живее лесно. По принцип с повечето 
артистични натури е така. Ние сме малко по-отнесени от вихъ-
ра и трябва човек, който е много здраво стъпил на земята 
до теб, за да може да те издържи.

Камелия: 
Бих живяла в Америка

Цветин ме научи 
да обичам

Номинирана си само в една категория за годишните награди на тв ”Плане-
та” след една много успешна 2010 година, в която се открояваше различната 
концепция за албума ти „Проект 13” и доста новаторски видео клипове. Как 
си го обясняваш?

Излишно е аз да го коментирам. Така са преценили, така са ме сложили.
А ти от какво си най-доволна през 2010? За какво би си дала лична награда?
 Доволна съм от това, че издадох „Проект 13” – от 5 години не бях издавала ал-

бум. Проектът донесе приходи, стигна до много хора, благодарение на „Булсатком”, 
той постигна своето. Направих хубави клипове. 

Така че, бих си дала награда за „Проект 13” – това е нещо, което ще остане в 
историята на поп-фолка както „Къде си ти” остана първият макси сингъл в този 
жанр. „Проект 13” ще остане със своята идентичност, с това че е различен, силно 
биографичен – включва моите 13 години на сцената.

А  къде виждаш смисъла на наградите през годините, тъй като има изпъл-
нители с много статуетки, но към днешна дата ги няма на пазара и сцената?

Ти сам си отговори на този въпрос. За мен наградите в България, особено когато 
са вътрешно-фирмени, нямат  тежест. Те настройват изпълнителите един срещу 
друг, но не им помагат за бъдещето и резултатът след време е показателен. За мен 
нагарадите нямат значение.

Почти година мина от старта на твоето предаване „Споделено с Камелия” 
по ТВ 7. В това предаване се срещаш с хора, които са много различни от тези 
в шоубизнеса, в твоето ежедневие. Какво научи от тези хора, от техните 
истории?

Адски много научих. Много се радвам, че животът ми поднесе такъв шанс да 

Вече 14-а година Камелия е част от актуалните имена на попфол-
ка в България. В бизнес, който мени любимките си по-често и от 
актуалните хитове, тя успява да запази своята позиция. Мина-
лата година започна свое предаване „Споделено с Камелия” по ТВ 
7, което за учудване на всички е социално, а не светско. 

Безспорният секссимвол на попфолка не се свени да казва мне-
нието си и затова някои я определят като най-скандалната певица.

Тя е излизала с лепенки на гърдите, с рокля в цветовете на българското 
знаме, с тениска в защита на медиците ни в Либия; руса, червенокоса, брюнет-
ка... Така си спечели определението Хамелеона на попфолка. Тя допълва, че е с 
характер на питбул.

Но ако познавате Камелия отблизо, ще знаете, че не е променила момичето 
в себе си, не е загубила емоциите си и това да чувства света и хората около 
себе си.

Не е суетна за награди, но никога няма да си прости, ако не получи реакция 
от публиката. Затова на всеки голям концерт, дори и антифеновете й чакат 
найната поява. И всеки път реакцията не закъснява.
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ме дори и да обичам. Защото едно е да си лудо влюбен, едно е да обичаш и да 
получаваш любов, съвсем друго е да даваш любов. 

Та така, харесах си го, набелязах си го и три пъти излизахме. Но той не ме целува-
ше. На втората среща седяхме на една пейка и говорехме за много неща от живота, 
изпрати ме и си тръгна. Но на третата вечер аз го целунах. Беше много хубав. Той и 
сега си е, но тогава беше на 19, много сладък, танцуваше много еротично. Допълни 
ме.

Преди 4 години ти направи най-дългото и успешно попфолк турне в САЩ 
и заложи стандарта как да се правят тези неща тук. Какво си спомняш от, 
тогава?

Много съм доволна,  че въпреки страха си от летене го направих това турне. 
Защото смятам, че човек трябва да преодолява страха си, за да успее. Страхът е 
голямо шубе. Страхът побърква хората, той ги обърква. 

Страхът кара хората да правят 
безумици

Не само в държавата ни, но и сред колегите ни. една криза, страхът от кризата, 
страхът от това да не бъдеш забравен, страхът да не сбъркаш, провокира безумия. 

Ти беше тук близо 2 месеца, живя, пътува, работи. Много хора казват, че 
Америка ги променя. Ти промени ли се за тези два месеца тук?

Два месеца се оказа, че не са никак малко  време, особено в Америка. Тази дър-
жава може да промени човек. Може да го промени за добро или за лошо – зависи 
какво ще срещне там, какво ще хареса там, кое ще му повлияе. 

Отивайки там, аз не очаквах, че това ще стане, но когато се върнах, се усетих 
променена. Беше ми криво, че в нашата държава нещата не стоят така, както там. 
И то изцяло сме си виновни ние, хората. Винаги се оправдаваме с държавата, със 
системата, с какво ли не, но никога не търсим вината в нас. А за всичко  сме си 
виновни ние.

В Щатите видях как, когато хората са недоволни, мнението им се чува, било за 
недобро обслужване някъде, било, че не получаваш това, което очакваш. 

Това пътуване ми промени надеждата. Разбрах, че скоро няма да се оправим.
Мислила ли си някога да живееш в Щатите?
Да. Мислила съм, когато вече приключа с музикалната си кариера. Малко ми е 

далеч. Реално, ако дойде този момент, вероятно ще предпочета европа, тъй като е 
по-близичко.

Но пък Америка, ако имам, дай Боже, дете – това е територия, която дава въз-
можност. Ако имаш талант, когато покажеш, че си качествен човек, биваш оценя-
ван. А това е голямо предимство.

Кой ти е най-силният спомен от Америка?
Имам няколко запомнящи се концерти, особено в Атланта и Чикаго. Няма да 

забравя тези  две момичета в Атланта, които си бяха направили рокли като моята с 
българското знаме. Няма да забравя моментите, на някои песни от моя репертоар, 
на химна, тогава сърцето ми плачеше. Не вярвах, че мога да се развълнувам аз 
самата на песни като „Ти си”, „Къде си ти”, „Залезът и зората”, които съм пяла хиляди 
пъти, но българите на толково далечно място успяха да ме разчувстват адски 

много. Определено имаше моменти, в които сърцето ми 
притупваше, плачаше ми се – това ми е най-яркият спомен, 
най-силната емоция оттогава. 

Надявам се скоро да го преживееш пак. Кога твоите 
фенове могат да те очакват тук?

Когато му дойде времето!

Според мен първото е обаче да има истинска любов. Когато аз се влюбих в него 
и той в мен, това беше истинско. Той не е влюбен в певицата Камелия, защото 
аз тогава не бях певица. Аз не съм се влюбила в него, защото е карал последен 
модел „Мерцедес”. Това става, когато любовта е чиста, когато е истинска, колкото и 
клиширано до звучи, когато си отдаден на този човек със сърцето си. А когато впо-
следствие сме се допълнили и професионално – да ми помага, да плача пред него, 
да ми дава съвети, да ме насочва, да ме анализира, да ме критикува, което знам, че 
е в мой плюс, и да 

ме научи да нося на критика
това показва, че много си приличаме и се допълваме.
Иначе всичко друго – интерес или моментно влюбване, а впоследствие еди-

ният да не отговаря на дадени критерии, които може да имаш – например 
мъжът ти да е много богат, да кара скъпа кола, да ти пра-

ви скъпи подаръци, да влага милиони в кариерата 
ти и всичко е много повърхностно и няма какво 
да си кажете освен „Искам ново палто” или „Ис-
кам нов клип”, мисля, че нещата  свършват бързо, 

на 13-ия месец, ако въобще успеят дотогава.
Разкажи ми за това как се срещнахте, за 

първата целувка.
Не е имало първа среща, така като се замисля. 

Аз си го харесах. Той танцуваше с едно момиче. В 
„Споделено” беше гост психоложката Ани Влади-
мирова и аз й разказах как той се беше надвесил 
над това момиче с подпряна ръка и аз просто 
умирах да съм на нейното място. Тя ми каза, 
че аз подсъзнателно съм си търсила тип мъж, 
който да ме обгрижва, който да ме контроли-
ра, но не в лошия смисъл. Той ме е научил на 

самооценка, на сдържаност, на търпение. Научи 

ПЪРвА в ТовА
1999 - първото национално турне с 
Глория
2000 -  първият мултимедиен диск „Златна 
рибка”
2000 -  първият златен албум „Златна 
рибка” (според сп. „Нов фолк” дори 
платинен)
2001 - първи макси сингъл „Къде си ти”
2004 - първа носи тениска „Свобода за 
медиците в Либия” на лятното турне

Сърцето ми 
плачеше в Америка

Атланта 2007
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К
рим

инални 
разследвания от 
истинския ж

ивот 
и уникална съ-

дебна технология в първата 
по рода си докум

ентална 
поредица „Д

иаграм
а на 

престъплението“ 
Крим

инални разследва-
ния от истинския ж

ивот, в 
които е използвана уникал-
на съдебна технология, щ

е 
покаж

е първата по рода си 
ам

ериканска докум
ентална 

поредица „Д
иаграм

а на 
престъплението“. Епизо-
дите щ

е се излъчват всеки 
делничен ден от 18:30 часа 
по bTV Action.

„Д
иаграм

а на престъ-
плението“ щ

е направи 
съпричастни зрителите в 
разкриването на истински 
престъпления, използвай-
ки 360-градусова ф

ото-
граф

ия и забележ
ителни 

ком
пю

търно генерирани 
образи, визуализации за 

произвеж
дане на доказа-

телства, както и развиване 
на теории за случилото се. 
Всеки епизод започва от 
м

ом
ента, в който детек-

тивите са извикани на 
м

ястото на престъплението 
и разследват случая, докато 
не го разреш

ат. О
т сам

ото 
начало зрителите са част 
от разследването – преж

и-
вяват престъплението от 
всеки ъгъл, както и ф

актите 
от м

икроскопично ниво. 
Д

окато случаят се развива, 
теориите се м

енят, за да 
стигнат до кулм

инацията 
и пълната възстановка на 
случилото се.

Съдебном
едицинските 

специалисти на полицей-
ското управление в О

хайо, 
чиято работа е заснета в 
докум

енталната пореди-
ца, използват уникален 
3D

 лазерен скенер, за да 
възстановят м

ястото на 
престъплението.

Лейди Гага изскочи от яйце 
на наградите „Грами“

Д
окато певци 
и певици 
позираха пред 
ф

отограф
ите 

в бляскавите си тоале-
ти, Лейди Гага отново 
показа, че с право я 
наричат ексцентрична и 
скандална.

Тя се появи на черве-
ния килим

 преди връчва-
нето на наградите „Грам

и“ 
във вътреш

ността на 
гигантско яйце, което 
четирим

а м
ъж

аги носеха 
върху плещ

ите си.
Гага излезе от яйцето 

чак на сцената, когато 
представи новата си 
песен Born This W

ay. 
О

чевидно парчето, 
чийто буквален превод 
е „Роден по този начин“, 
е провокирало новата й 
приум

ица.

П
ровокативната певи-

ца спечели три статуетки 
„Грам

и“, м
еж

ду които за 
най-добър поп албум

 за 
хитовата ком

пилация The 
Fam

e M
onstw

er.
Д

ругите отличени 
бяха кънтри триото Lady 
A

ntebellm
, които обраха 

пет награди, вклю
чител-

но за песен на годината - 
за хита N

eed You to Know
.

Н
ай-доброто денс пар-

че стана песента на Риана 
O

nly G
irl in the W

orld.
Рапърът Д

ж
ей Зи и 

соул звездата Д
ж

он 
Ледж

ънд същ
о бяха от-

личени с по три награди. 
Д

ва от призовете на 
Д

ж
ей Зи бяха за дуета 

м
у с А

лиш
а Кийс Em

pire 
State of M

ind. Ледж
ънд 

беш
е отличен за сътруд-

ничеството си с хип-хоп 

групата The Roots.
Въпреки че им

аш
е 

10 ном
инации, Ем

инем
 

отнесе сам
о две награди 

- за най-добър рап албум
 

(Recovery) и за най-добро 
рап соло изпълнение (I'm

 
not A

fraid).
Статуетката за най-до-

бър албум
 грабна канад-

ската рок група A
rcade 

Fire за третия им
 албум

 
The Suburbs.

За изненада на зрите-
лите за най-добър м

лад 
изпълнител беш

е обявен 
не тийнейдж

ърският поп 
идол Д

ж
ъстин Бийбър 

или хип-хоп новобране-
цът D

rake, а певицата и 
контрабасистка Есперан-
ца Сполдинг, която стана 
първият дж

аз изпълни-
тел в света, спечелил 
наградата. Това веднага 

предизвика гневни 
реакции на ф

еновете на 
м

ладата изпълнителка в 
социалните м

реж
и. 

Британската рок банда 
M

use отнесе наградата 
за най-добър рок албум

 
за The Resistance. Триото 
се пребори успеш

но в 
категорията с N

eil Young, 
Pearl Jam

, Том
 П

ети и 
Д

ж
еф

 Бек.
Ф

ронтм
енът на Rolling 

Stones М
ик Д

ж
агър 

накара публиката да се 
изправи на крака и да го 
аплодира за дебю

та м
у на 

сцената на церем
онията 

на наградите „Грам
и“. Той 

изпя Everybody N
eeds 

Som
ebody to Love в 

пам
ет на соул легендата 

Солом
он Бърк, който 

почина през октом
ври 

м
иналата година.

„Диаграма на 
престъплението“ 
стартира по 
bTV Action

A
ction Л

ига  „Европа“
събота 19:15  (BG

)

Ф
ут

бол:
 „М

анчест
ър Ю

 - 
Кроули Таун“ 

П
роклятието 

на Тутанкам
он

събота, 20:00 (BG
)

Такси 4 
събота  20:00 (BG

)
Сам

 вкъ
щ

и 3 и 4
събота и неделя 21:00  (BG

)

В дж
аза съ

бота вечер
събота,  23:00 (BG

)

Вечерно т
ок ш

оу 
с Вили Сечкова

Н
ека говорят 

с Росен П
етров

неделя, 16:00 (BG
)

„М
ем

оарите на една 
гейш

а“
неделя, 22:20 (BG

)

Н
евидим

 - концерт 
на Граф

а
неделя, 23:00 (BG

)



17-24 февруари 2011 23

„Мистър България”  
стана барман в Ню Йорк

Топ моделът Мартин 
Мартинов стана барман 
в култовия BG бар Déjà 
vu в Ню Йорк. Това 
обаче се случва само в 
неделите, когато „Мис-

тър България 2009” хваща шейкъра за 
радост на българките в мегаполиса. 
24-годишният Мартин е страстен 
почитател на хубавите коктейли и от 
години експериментира с различни 
рецепти, издават негови приятели. 
Когато разбрал за хобито на Мартин, 
собственикът на Déjà vu Пламен 
Грозданов му предложил да го научи 
на някои от тънкостите в занаята. 
През годините Пламен е трупал опит 
зад баровете на едни от най-елитните 
заведения в Манхатън.

От около година Мартин Мартинов 
живее в Ню Йорк заедно с приятел-
ката си - моделът Теди Бургазлиева. 
Какъв коктейл е използвал красаве-
цът, за да спечели сърцето на бившата 

„Мис България”, не е ясно, но любовта 
им е очевидно е много силна. Теди ре-
довно прави компания на любимия си 
в Déjà vu и се отдава на щури танци до 
ранни зори със сънародниците си и с 
приятелки. През седмицата обаче тя е 
сериозна бизнес дама и се занимава с 
недвижими имоти.

Собственикът на Déjà vu е много до-
волен от звездния си барман и казва, 
че е готов да му предложи да работи 
7 дена в седмица. Мартино обаче има 
много натоварен график, защото не е 
загърбил изявите си като модел. През 
седмицата снима каталози, участва в 
ревюта, а много често пътува в чужби-
на за различни модни изяви, предим-
но в азиатските страни.

В Déjà vu в момента има специален 
BG Happy Hour - $2 OFF всички алко-
холни напитки, а „Каменица” е само 3 
долара. Промоцията е всеки ден от 5 
до 8 РМ. Всеки специалитет в менюто 
пък е само $5.

Щуро парти събра изминалия уикенд сънародниците ни в аме-
риканската столица. Те започнаха да празнуват двойния празник 14 
февруари още от уикенда в луксозния бар „Славия”.

Луксозното заведение, което се намира в парти-района на Ва-
шингтон „Адамс Моргън” едва събра желаещите да полеят празника. 
Любовни пожелания се редуваха с бурни наздравици под ритъма на 
най-горещите хитове, избрани от DJ Vinchenco.

Българите в Dc 
отпразнуваха 
Трифон Зарезан
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Кола мечта за 
всяка жена на

Изглед от интериора на 2011 Toyota Sienna Swagger Wagon Supreme  Снимка: BG VOICE Дебютиращият рали модел на Hyundai  Снимка: BG VOICE

версия, която ще участва в рали крос сериите от шампионата на САЩ от март до 
октомври тази година.  Гражданската версия на Hyundai Veloster дебютира мина-
лия месец на Детройт 2011.  Моделът грабва окото с липсата на врата зад шофьора.

Много по-интересен и абстрактен обаче е прототипът Hyundai Curb, който събра 
погледите на всички с предизвикателния си дизайн в стил научна фантастика и 
оранжева облицовка. Джойстик стои на мястото на скоростния лост. 

Галина Петрова
galina@bg-voice.com

А
ко екстремното чикагско време не ви е достатъчно и 
търсите още тръпка, може да я намерите на ежегод-
ното автомобилно шоу в Чикаго, което отвори врати 
на 11 февруари. Организаторите очакват над 2 мили-
она посетители да обиколят 112-те хиляди квадратни 
метра, изпълнени с непоказвани модели и атракции 

за всяка възраст. 
Всичко за автошоуто може да намерите на техния сайт - 

 www.chicagoautoshow.com

ето това наричам аз лимузина – Toyota Sienna Swagger Wagon Supreme наподо-
бява ергенски апартамент. Дървен под, масажорни кресла, хладилник, телевизори 
и Xbox, 1700-ватова JBL аудиосистема, 23-инчов HP TouchSmart компютър и много 
други екстри превръщат колата в място за забавление или релакс.

 Докато почитателите на Hyundai очакват с нетърпение най-новия модел на 
марката – Veloster, да се появи на пазара, корейската компания показа негова рали 
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Hyundai curb Снимка: BG VOICE

Тази секси кола може да отключи  всяко женско сърце с думите Louis vuitto, събрани в багажника й  
Снимка: BG VOICE

chrysler Town and country (17city/ 25 hway) Снимка: BG VOICE

chevrolet  camaro ZL1 Снимка: BG VOICE

ceRv combat hybrid производство на US Army Снимка: BG VOICE

Chicago Auto 
Show 2011

 На малка, но достойна сцена Mazda показа Miata Special  Edition, построен в чест 
на най-продавания си модел MX-5. Симпатичният кабриолет разби рекорда за най-
продавана двуместна спортна кола с над 900 000 произведени бройки. 

Acura представи обновения TL-седан, който доминира с козметични и техноло-
гични промени, но не впечатлява с изключителен дизайн.

Въпреки че не е дебютиращ, за мен един от най-впечатляващите автомобили на 
изложението ще си остане Infinity Essense със своя сексапилен дизайн, наподобя-
ващ прототипа на BMW Gina, изработен изцяло от кожа. За разлика от него обаче 
Infinity Essense може да се похвали с уникалния си багажник, разработен съвмест-
но с Louis Vuitton, който представлява три автоматично управляеми пътни чанти за 
изключителен комфорт на водача. 

години. Пистата е дело на  Chevrolet, които представиха едновременно  иконо-
мичната семейна Volt, която в началото на тази година взе приза кола на Северна 
Америка, и от друга страна, жадното за бензин Camaro ZL1, което в никакъв случай 
не може да се нарече семейна кола. С двигател 6.2 V8, производителите уверяват, 
че това е най-бързият сериен представител на Camaro за всички времена. 

Продължава тенденцията да се предлагат екологични коли – хибридни модели 
имаше почти на всяка марка в шоурума.  Дори американската армия показа два 
бойни хибридни автомобила, в които се престраших да вляза, разбира се, след 
кратка регистрация пред служителите на армията. Всеки регистрирал се може да 

си направи “dog tag” (военни плочки) със своите имена за спомен от автошоуто. 
Ако сте запалени по автомобилите или просто искате да разнообразите ежедне-

вието си, може да посетите събитието срещу символичните 11 долара за възрастни 
и 7 за деца до 12 години. Моят съвет е да се въоръжите с търпение и удобни обув-
ки, защото мащабите не са за подценяване. Ако нямате много време и сте решили 
да погледате скъпи коли, вашето място определено е в по-малката зала, в която са 
разположени Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Jaguar и Cadillac. Возила, които нямат 
нужда да дебютират, защото са класика в жанра. Както гласи слоганът на Cadillac, 
“Ние не произвеждаме просто луксозни коли – ние произвеждаме Cadillac” можем 
да отнесем към всички лимузини, по които въздишаме, защото те са като произве-
дение на изкуството.

Chrysler направи премиера на кабриолета на модел 200, който предлага нова 
мултимедийна система, командвана с глас и имаща 30 GB HDD, CD, DVD и MP3. един 
от най-икономичните модели на изложението бе Chrysler Town and country (17city/ 
25 hway), който успя да побере в адаптивния си интериор цял мотоциклет. 

Преди няколко години Chrysler бе първата компания, дръзнала да създаде ис-
тинска писта за тест драйв именно на автошоуто в Чикаго. Нейния пример тази го-
дина последваха Jeep, Ford, Toyota и Chevrolet, които са осигурили на посетителите 
си специализирани писти, за да покажат възможностите на автомобилите, произ-
веждани от тях. една от пистите пресъздава истинска градина с естествени цветя, 
изцяло в унисон с ековълната, която завладя всички производители в последните 
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2. Редовен режим на хранене 
Нередовното хранене през деня с незначителни 
малки порции уврежда организма. Той започва да 
складира за „черни дни” и вместо да сваля килограми, 
ги трупа. По-добре научете тялото си да се придържа 
към режим и го спазвайте. 

6. Краставици
Краставиците пречистват, те съдържат до 95% 
вода. Чрез високото съдържание на течности нуж-
ните вещества попадат по-бързо в клетките, къде-
то активират биологичните процеси и съдействат 
за бързото усвояване на мазнини и белтъчини. 
Освен това консумацията на краставици освежава 
и хидратира кожата.

9. Билки и подправки
Билките и подправките насърчават отделянето на храносми-
лателни сокове в организма, коита улесняват процеса на об-
мяна на веществата. Затова овкусявайте правилно. Добавен 
към гозбите, розмаринът стимулира метаболизма, укрепва 
имунната система и изостря ума. Ментата активира отделя-
нето на стомашни сокове и прочиства от вредни токсини, а 
риганът и кориандърът регулират храносмилането и облек-
чават подуването на корема.

8. Портокали
Всеки тип цитрусови плодове спомага за бърз 
метаболизъм, пречиства организма, а арома-
тите им повдигат настроението. Благодарение 
на съдържанието на пектин в портокалите се 
подобрява перисталтиката на червата и се отде-
лят по-бързо вредните вещества. Съветваме ви 
да пиете сутрин по една чаша фреш от порто-
кал. В нея се съдържат 30% повече витамин С, 
отколкото в традиционния сок, който купуваме 
от магазина.

7. Сънят
Сънят е най-естественият стимулант за бързата обмяна на ве-
ществата. По време на сън тялото реагира оптимално на всички 
процеси, свързани с изгарянето на мазнини. Затова специалистите 
препоръчват ранното лягане и възможно най-дълъг сън (8 часа са 
идеални за целта). Важно е обаче да се отбележи, че сънят е качест-
вен активатор на метаболизма само ако сте се отказали от вечер-
ния коктейл, тъй като алкохолът забавя разграждането на мазнини.

3. Спорт
Спортът преди закуска гори калории. Най-добре е 
да спортувате сутрин, преди да сте закусили - без 
значение дали ще е бягане или просто разходка. 
Причината: най-много мазнини се топят сутрин, тъй 
като мускулатурата ни е свободна от въглехидрати 
- през нощта тялото е разградило всички излишни 
вещества освен мазнините. ето защо, когато тренира-
те сутрин, тялото черпи енергия най-вече от тях и по 
този начин намалява количеството им.

10. Масаж
Масажът на тялото активира храносмилателната 
система, подобрява обмяната на веществата и се от-
разява добре на еластичността на кожата ни. Употре-
бата на подходяща козметика (като масла, съдържа-
щи екстракти от лимон, пшеница, тамян), и тяхното 
комбиниране, превръща масажа не само в здравен 
стимулант, а и в отличен начин за разпускане.

5. Магнезий
Магнезият също изгаря мазнини. Минералът снабдява клет-
ките с необходимото количество кислород, който прогонва 
натрупаните мазнини в тялото ни с пълна скорост. Така че 
между храненията вместо бисквити по-добре похапвайте 
банани. Други хранителни продукти, в които се съдържа 
голямо количество магнезий, са зелените зеленчуци като 
спанак, лапад, марули.

4. Кафето
Кафето удря право в мастните клетки. Ко-
феинът активира метаболизма ни и спомага 
за бързото изгаряне на калории. Но не 
прекалявайте – две или три чаши на ден са 
достатъчни!

10хитринки  
за отличен  

метаболизъм

Христина сПасова
newsroom@bg-voice.com

Някои могат да си похапват повечко 
и да не им се отразява. На други обаче 
им е нужно едно блокче шоколад и 
стрелката на кантара се устремява 
стремглаво нагоре. Предлагаме ви де-
сет лесни стъпки, за да имате отличен 
метаболизъм. 

1. Стъпка по стъпка 
Вместо асансьора използвайте стълбите, за да 
стигнете до офиса или апартамента си. 300 метра се 
равняват приблизително на 500 крачки, за вашите 
2400 крачки ще сте изгорили около 115 калории. За 
да следите колко разстояние сте изминали и колко 
калории сте стопили, можете да си купите крачкомер 
(продават ги в спортните магазини).
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Любовта е 
полезна  
за здравето

силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Разприятеляването е на мода във „Фейсбук”, преди 
събирахме приятели, сега ги чистим. Дори получава-
ме покани да чистим врагове на наши социални прия-
тели, да влизаме в един или друг отбор, да защитава-
ме една или друга чужда кауза. Чудя се дали и в реалния 
живот е толкова лесно и кога идва моментът за 
това? Можем ли да направим толкова безболезнено 
раздялата риалити, колкото е и виртуално? Може би  
моментът е дошъл точно тогава, когато си зада-
ваме този въпрос. Откакто започнахме прекалено 
лесно да слагаме етикета „приятел” и махането му 
стана прекалено лесно. Добре е да си дадем сметка 
кои са ни приятелите, кои не са ни такива и кои са ни 
просто добри познати. А какво правим с онези връзки,  
уж дълги във времето и удобни, за които неусетно е 
настъпило времето за изтриване. Липсват ли ни, или 
са просто навик?  Можем ли да се опитаме да живеем 
и без тях? С времето хората се отдалечават по една 
или друга причина, чуват се по-рядко, виждат се по-
рядко, пишат си (най-често мейли или във „Фейсбук”) 
по-рядко, защото сигурно е дошъл моментът на 
почивка помежду им. А има ли друг момент,  в който 
отново се връщат един към друг? Или сме тръгнали 
към нови хора и ситуации?  Във „Фейсбук” раздялата 
става лесно, защото приятелите ни са подредени, 
натискаме хикса и вече сме зачеркнали няколко без 
образ, без комуникация с тях във времето. Определи-
ли сме и мотивите за това. Не ги познаваме, а не сме 
си разменили нито един пост, нито едно съобщение, 
чудим се защо сме ги приели. Само заради бройката 
може би, за да покажем на света и себе си, че сме 
социални и модерни. Смело ли звучи твърдението, че 
и в реалния живот е толкова лесно приятелите ни 
да бъдат  игнорирани? Важно е да ги разграничим от 
познатите, първо. Второ, е важно да знаем защо и 
какво всъщност искаме да направим и, трето, да си 
дадем ясна сметка за последствията и да сме готови 
да ги приемем. Това е на теория, а на практика всеки 
решава сам :) и действа ... ако му стиска... естествено.

*Силвия Шатърова е колумист на BG VOICE. Журналист с 
дългогодишен опит, тук тя бяга от прозаичните теми на деня 
и пише за нещата, които я вълнуват. Вашите размисли очаква 
на silvia@bg-voice.com

To Friend or not 
to Friend?

ТОКЧеТА

Токчета

ето и хармонията в отношенията. Безапелационните 
изисквания за получаване на желаното на всяка цена, 
въпреки аргументите и възможносттите на мъжа, се 
възприемат от него като детски капризи и игнориране 
на неговото мнение и желания. Освен това готовност-
та за компромиси предпазва от празни спорове и 
обиди, които мъжете не обичат.

5. Готовност за промяна
ежедневната рутина съсипва връзката по-бързо, 

отколкото можем да усетим, а няма нищо по-лошо за 
една връзка от отегчен мъж. Силният пол просто оби-
ча промените. Не е задължително промяната да бъде 
глобална, като например пътуване до другия край на 
земното кълбо. Изненадайте мъжа с нещо, което е в 
рамките на всекидневния живот. Кое би могло да бъде 
по-добро за един мъж от жена, която днес е перфект-
на домакиня, изненадваща с кулинарни изкушения, 
а утре тигрица, утоляваща любовния му глад. Жени, 
готови във всяка минута да отвърнат на внезапния 
мъжки порив към промени и луди постъпки - ето това 
харесват мъжете.

6. Комуникативност
Независимо от това колко е красива дадена жена, 

ако мъжът не може да извади от нея и една дума на 
първата, втората и третата среща, четвърта среща 
едва ли ще се състои. За мъжа е важно жената до него 
да бъде общителна и да умее да води свободен разго-
вор сред неговата компания. В крайна сметка прияте-
лите му означават много за него, ето защо намирането 
на общ език с тях е от особено значение.

7. Уважение към неговото семейство
Постигането на разбирателство между жената и 

роднините на нейния мъж е трудна задача, особено 
когата става въпрос за неговата майка или по-точно 
вашата бъдеща свекърва. Тук вече ще ви трябва цял 
арсенал от добродетелни качества, за да спечелите, 
ако не любовта на семейството му, то поне тяхното 
уважение. Мъжът цени много способността на жената 
да поддържа добри отношения с неговите близки, 
защото по този начин тя показва уважение към него.

сексът не по-малко от 2 пъти сед-
мично намаляват с 45% риска от 
опасни сърдечни заболявания, 
твърдят американските учени.

Аналогични са заключенията 
и на друга група от специали-

сти – от Wilkes University в щата 
Пенсилвания. Според тях любовта 

е важен компонент за запазването 
на пълноценно функционираща имун-

на система, което се проявява най-вече 
през зимните месеци и особено се откроя-

ва при мъжкия пол.

Любовта и чувството за бли-
зост имат пряко положително 
въздействие върху здравето, 
особено на мъжете. Това е из-
водът на екип от учени от щата 
Масачузетс.

След 16 г. на изследвания 
специалистите са уверени, че 
споделената любов и истински 
дълбоката страст подпомагат 
съществено нормалното функцио-
ниране на имунната и сърдечносъ-
довата системи.

Нещо повече – интимната близост и 

Ценните женски 
качества според 

Стройни крака, пищни гърди, красива 
усмивка и чаровен поглед - никой 
няма да остане равнодушен пред 
всички тези дадености, особено 
мъжете, които са големи цените-
ли на красотата. Именно любовта 

към външната красота донесе на мъжете славата 
на лекомислени донжуановци, за които личните 
качества на човека са на второ място след размера 
на гърдите, разбира се. Но когато възхищението от 
външната красота отстъпи на втори план, на сце-
ната излизат личните качества, които в порива на 
страстта са останали незабелязани. Именно тогава 
мъжът оценява своята дама по съвсем различен 
начин.

Вижте кои вътрешни качества ценят мъжете в 
жените.

1. Чувство за хумор
Чувството за хумор на една жена е толкова 

важно за мъжа, колкото и красотата на нейните 
стройни крака. Способността да възприема кури-
озни ситуации с чувство за хумор, които между 
другото често се случват в отношенията между два-
ма души, прави жената истинска мъдра в мъжките 
очи. Силният пол обича жени, които са способни да 
водят шеговит и весел разговор. 

2. Интелигентност
Красота и интелигентност - оръжие, пред което 

дори най-опитният мъж не може да устои. Умната 
жена е двойно по-красива, защото кара мъжа до 
нея да се гордее не само с превъзходните й външ-
ни данни, но и с нейното остроумие и знания. 

3. Умение да слуша
Не само жените, но и мъжете обичат да говорят. 

Те също имат нужда от благородни слушатели, с 
които да споделят как е минал денят им, проблеми 
в работата и т.н. Научете се да бъдете добри слу-
шатели и никога не прекъсвайте половинката си с 
възклицания от рода на „Скъпи, виж ми маникюра”. 

4. Готовност за компромиси
Съвместният живот и бит показват, че желанията 

на жените и желанията на мъжете, както и техните 
възможности невинаги съвпадат. При възникване-
то на противоречиви ситуации е необходимо да се 
правят компромиси, за да се съхранят спокойстви-

мъжете
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Годишната битката на 
попфолка започна. Всяка 
година по това време анту-
ражите на най-оборотните 
изпълнители са в бойна го-
товност и лобират за своите 

фаворити за предстоящите (девети) го-
дишни музикални награди на телевизия 
„Планета” (23 февруари, сряда).

Изпълнителите на „Пайнер” ще се 
борят в 10 основни категории – за пе-
сен, дует, клип, прогрес, артистичност, 
фолклорен изпълнител, певец и певица 
на годината. 

Най-оспорваната битка си остава при 
наградите за песен и 
певица на годината, 
където всяка година 
борбата е безмилост-
но жестока. За първи 
път младите успяха да 
завладеят местата на 
старите, които останаха 
без номинации. Андреа 
също е аут, а Преслава 
се оказа най-голямата 
губеща. 2010 не донесе 
силни хитове и така не 
успя да се наложи над 
приятелката си Галена, 
която е сигурният фаворит 
за статуетката. Тук изне-
нада може да поднесат 
емилия или Анелия.

“Най-прогресиращ изпъл-
нител” без колебания се очаква да стане 
Цветелина Янева. 21-годишната певица 
изненадващо се появи на лятното турне 
на „Планета” и успя да впечатли с пред-
ставяне. Победният й поход продължи 
с дуета “Влез” (с румънското дете-чудо 
Йонут Черчел). Янева успя да направи 
и трансфера на годината – открадна от 
Андреа хитмейкъра Кости. 

И през 2010 г. тупалката Илиян “нату-
па” останалите си конкуренти. Награ-
дата “Певец на годината” му е в кърпа 
вързана за втора поредна година. Тук 
изненада не очакваме.

Наградите за фолклорен и поп-фолк 
албум ще се определят на база про-
дажби за 2010 г. През годината силни 
албуми изкараха почти всички големи 
имена на фирмата. Проектът, който 
заслужава най-много внимание, е 
новаторският „Проект 13” на Камелия. 
Юбилейния комплект е с 4 диска (3 CD 
и едно DVD) със златните хитове на 

русокосата певица, преквали-
фицирала се в тв водеща.

Специално интервю с 
Камелия – на стр. 20

DVD-то на Камелия 
съдържа най-добрите й 
клипове, които направиха 
революция в попфолка. 
И това личи най-много 
тази година в категории-
те за клип и артистично 
присъствие. Всички 
изпълнители се пробваха 
да бъдат все по-артис-
тични в последните си 
видеа. Някои като трио 
МеГА (Малина, емилия, 
Галена) и трио БИК 
(Борис Дали, Илиян, 
Константин) успяха да 

го постигнат, но търсенията на други 
заслужават снизходителна усмивка. 
Нашият фаворит за клип на годината е 
екстравагантният „Изпий ме цялата” на 
режисьора Николай Нанков в изпълне-
ние на Камелия.

В следващия брой другата седми-
ца BG VOICE ще ви предложи пълен 
репортаж и интересна информация зад 
кулисите на наградите.

Битката за чалга 
статуетките

Телевизия „Планета” раздава 
годишните си наградианГел Дончев

angel@bg-voice.com

ПЕВИЦА
Анелия
Галена
Джена
елена
емилия
Преслава
ПЕВЕЦ 
Борис Дали
Веселин Маринов
Илиян
Константин 
Милко Калайджиев
ПЕСЕН 
„Дишай” - Преслава 
„За контакти” - Цветелина Янева
„Йо-йо” – Илиян
„Най-добрият” - Мария 
„Неблагодарен” - Андреа 
„Палатка” – трио БИК 
„Тихо ми пази” - Галена
ДУЕТНА ПЕСЕН 
„Блясък на кристали” - Галена и 
Андреа
„Влез” - Цветелина Янева ft. Ionut 
Cercel
„Не ги прави тия работи” - Андреа 
и Илиян
„Пия за тебе” - Преслава и елена
„4 секунди” - Анелия и Гъмзата
„Ще ти говоря за любов” - Райна и 
Стефан Митров
ВИДЕОКЛИП 
„Аларма” - Трио МеГА, реж. 
Николай Скерлев 
„Влез” - Цветелина Янева ft. Ionut 
Cercel, реж. Николай Нанков 

„Всякакви мъже” - Малина, реж. 
Николай Скерлев 
„Изгубена” - елена, реж. Людмил 
Иларионов 
„Изпий ме цялата” - Камелия, реж. 
Николай Нанков 
„Неблагодарен” - Андреа, реж. 
Людмил Иларионов
АРТИСТИЧНО 
ПРИСЪСТВИЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ 
ВИДЕОКЛИП 
Андреа и Илиян – „Не ги прави тия 
работи”
Джена - „Всичко давам да си тук”
елена – „Изгубена”
Преслава – „Жените след мен”
Трио БИК (Борис, Илиян, 
Константин) - „Палатка”
Трио МеГА (Малина, емилия, 
Галена) - „Аларма”
НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Джена
Илиян
Кали
Траяна
Цветелина Янева
ФОЛКЛОРЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Здравко Мандаджиев
Нелина
Поли Паскова 
Райна 
Росица Пейчева

Победителите за албум и фолклорен 
албум се определят на база продажбите 
през 2010 г.

ноМИнАЦИИ 2010

ИлиянГалена
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Един от първите български барове 
извън Чикаго - Blue Lagoon в Сей-
нт Питърсбърг, Флорида, смени 

собствениците си в началото на месеца 
и вече е сръбски. Култовият бар 10 годи-
ни събираше сънародниците ни, които 
живееха в региона на Тампа. 

Само седмица преди продажбата 
собственикът Николай Власик сменил 
името на заведението, защото отворил 
и пицария в съседното помещение. Но 
в началото на февруари той реши да го 
продаде на група редовни свои клиенти 
от Сърбия. Заради кризата напоследък 
нашенците не се събирали много в бара. 
„Продадох го, за да имам възможност да 

направя нещо по-хубаво и по-голямо”, 
обясни роденият във Варна Николай. 
Според негови приятели той няма да 
остане дълго време извън този бизнес, 
защото много си обича работата.

Blue Lagoon e първият български бар 
в региона. През годинити там са госту-
вали десетки родни звезди – емилия, 
НЛО, Мария, Николай Славеев, Коста 
Марков, екстра Нина, Нелина, Таня Бое-
ва... Преди няколко години барът е бил 
превърнат и в избирателна секция за 
сънародниците ни в северната част на 
Флорида. Къде и как ще бъде продълже-
на легендата на Blue Lagoon предстои 
да разберем.

Българите в Сейнт 
Пийт останаха без 
своята blue Lagoon

Певицата Мая разгорещи любовните 
страсти само няколко дни преди 14 
февруари в клуб Enigma в Чика-

го. Певицата изпя микс от най-горещите 
попфолк хитове за последната година и 
изпълни всяко музикално желание на гос-
тите в луксозната дискотека. Предстоящия 
празник тя ще прекара с дъщеря си Криси, 
която вече живее с нея в Лас Вегас. „Тя е 
голямата ми любов”, убедена е Мая. „Освен 
това вече не зачитам името Валентин, за-
това пък Трифон ми звучи по-романтично. 
ето какво ще празнувам”,  многозначително 
казва певицата.

Стар приятел изненада Мая по време 
на концерта й в Enigma. Алекс е един от 
танцьорите, с които певицата е работила в 
България. Двамата с него не са се вижда-
ли от поне 9 години, пресмята звездата. 
Роденият в Казанлък танцьор е участвал 
в снимките на видеото към песента й 
„Нежност”, а в петък показа какво умее на 
дансинга на Enigma.

Мая среща 
стар приятел в 
enigma
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Вой-
ната 
на 
ма-
ши-
ните 

започна! Ако се вярва 
на слуховете, докато че-
тете това, iPad вече трябва да има се-
риозен конкурент. 17 февруари беше 
датата, за която тек блогърите посочи-
ха, че новият таблет на Google ще е по 
рафтовете на магазините в САЩ.

Играчката се казва Xoom, произве-
дена е от Motorola и работи под новата 
операционна система на google - 
Android 3.0, наречена Honeycomb. 
„Моторола” вече започна атаката с 
реклама, директно насочена срещу 
доминиращия играч на пазара – „2011 

изглежда като 1984” е мотото на 
рекламния клип, приличащ на кадри 
от „Междузвездни войни”. Тиранинът 
очевидно е Apple.

ето с какво новият таблет ще опита 
да спечели клиентите. Xoom e с много 
бърз процесор (Nvidia’s Tegra 2, dual-
core 1GHz), 1GB RAM и 32GB памет 
за файлове плюс място за SD карта 
за допълнителна памет. Сензорният 
дисплей е 10,1-инча и е оптимизи-
ран за снимки, видео и мултимедиа.  
Резолюцията е 1280 на 800, докато iPad 

предлага 1024 на 
768, а Samsung Galaxy Tab - 

1024 на 600. Видеоигрите изглеждат 
уникално добре, а бързият процесор 
допълва удоволствието от играта. 
Дисплеят реагира бързо и точно при 
докосване.

Xoom има две вградени камери. 
Предната 2,0-мегапикселова камера 
е за видеочат, а на гърба има 5.0-Mpx 
камера за снимки и HD видео с резо-
люция 720p. 

Потребителите ще могат да гледат 
1080p HD видео на Xoom и да го пускат 
към други устройства през HDMI. 
Таблетът разполага и с Adobe Flash 
Player, което осигурява гледане на Web 

видео (нещо, което iPad не предлага).
Xoom е с дебелина 12,9 мм. За срав-

нение, iPad е дебел 13,4 мм, а Galaxy 
Tab – 11,98 м. Със своите 730 грама 
Xoom тежи точно толкова, колкото 
iPad с 3G и Wi-Fi.

Xoom е проектиран да работи с 
Google услуги, включително нова-
та версия 5.0 на Google Maps с 3D 
взаимодействие, както и с над 3 млн. 
Google eBooks и хиляди приложения 
в Android Market. Xoom разполага с 
вграден жироскоп, барометър, e-ком-
пас и акселерометър.

Таблетът ще бъде достъпен първо за 
потребителите на Verizon, с 3G/Wi-Fi, 
като надграждане до 4G LTE (Long Term 
Evolution) ще има през второто триме-
сечие, добавят от Motorola. Цената се 
очаква да е около 700 долара.

Второто поколение таблети на Apple, iPad 2, вече се 
произвежда от техните партньори според вестника Wall 
Street Journal. Изданието цитира неназовани източници, 
според които новият модел ще има вградена предна ка-

мера, по-бърз процесор и повече памет. Лошата новина е, че дис-
плеят няма да бъде съществено подобрен и ще изостава от табле-
та на „Моторола” (виж по-горе), който ще използва операционната 
система на „Гугъл”.

Новият iPad ще бъде по-тънък и по-лек от предшественика си. 
Според непотвърдени слухове таблетът ще се предлага в САЩ от 
AT&T, както и от Verizon, които наскоро добавиха iPhone в асорти-
мента от телефони, след като 4 години AT&T предлагаше телефона-
чудо ексклузивно.

iPad-и за 5 милиарда долара са продадени до този момент. След-
вайки логиката на Apple, е напълно възможно да се очаква новият 
модел да излезе на пазара около първата годишнина на револю-
ционния таблет, която е на 3 април.

Прототип на новия модел е бил забелязан от репортер на „Ройтерс” по време на представянето на новия iPad вестник на Мърдок

WSJ: Новият iPad вече 
се произвежда
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Конкурсите за красота винаги са ми навявали асоциации за бакалия с наредени шпекови 
салами на тезгяха. Но е грешно и долно тези събития да се определят като пазар за месо. 
Те всъщност са разпространена форма за състезание на финансова мощ и показност.

С нова опаковка
В момента всяко сравнително добре изглеждащо момиче може да се „тунингова”, а ин-

вестицията по подобренията е доста солидна. Подобряването на техническите показатели 
и интериорният тунинг на автомобил без прекалено разточителство (от типа диаманти 
по волана и кожа от алигатор за стелки) излиза около 10 хил. EUR. В същото време пълна 
промяна на предницата и ходовата част на един модел при стандартен хирург може да 
достигне до 22 хил. EUR. А това включва:
  импланти в устните
  корекции на нос, брадичка, скули
  повдигане на гърдите и поставяне на силикон
  стягане и оформяне на корем, бедра, рамене и козме-

тични корекции на талиятата. 

Поддръжка и консумативи
Това на пръв поглед е еднократна инвестиция, но 

тя се поддържа от променлив разход по консумати-
ви - солариуми, SPA центрове, чести екскурзии до 
екзотични дестинации. Около 95% от момичетата, 
които се подлагат на разкрасителни интервенции, се 
водят безработни, каза пластичен хирург, с когото в. 
„Пари” разговаря.

За да се подсигури мобилност и известна автономия 
на момичето, е добре да се снабди с превозно средство. Ако 
вземем за пример една от най-популярните плеймейтки у нас Ни-
колета Лозанова и нейния Nissan GT-R, цената се движи около 80 хил. EUR. Към това можем 
да добавим и до 5000 EUR разход за платени публикации за нея и новата й кола.

Много е важно, след като момичето получи подобрения във визуалните си характерис-
тики и добър бранд, да се популяризира. А това са допълнителни разходи. 

Най-важни са промо фотосесии при нашумял фотограф (не е важно да е добър, а да 
е известен и най-добре VIP). После тези сесии се пласират в специализираните медии - 
жълти вестници, авто- и мъжки списания. Цената на подобна сесия варира от 800 до 3000 
лв. в зависимост от наетия фотограф и екипа му, както и от използваната локация и модни 
аксесоари. 

Възможно е главните редактори на мъжки списания да не са склонни за партньорство, 
под предлог че новият брандинг на конкретното момиче не е 

достатъчен довод, за да бъде представено отново на кори-
цата. Тези доводи се тушират сравнително лесно с нова 

инвестиция от 5000 до 15 хил. лв.

Победителката е...
Конкурсите за красота са важно стъпало в разви-

тието на момичето, търсещо реализация благодаре-
ние на новата си опаковка. Те са мястото, на което 
моделите показват подобрените си „качества” и 

евентуално намират финансово стабилен бизнес 
партньор, на когото да предложат услугите си. 

Някои от конкурсите се организират с обратна 
цел - състезание на инвеститори, в което край-

ният приз е признание за онзи, вложил в усъвър-
шенстването на най-красивата кандидатка.

В общи линии всяко момиче се опитва да пробие в една пренаситена пазарна 
ниша. Сравнително лесно е да влезе сред масовите клиенти като безличен продукт. 
Но ако иска да реализира добра печалба и в края на годината да е на плюс след 
всички разходи и първоначални инвестиции, трябва да придобие добре разпознава-
ема търговска марка - бранд. Именно това е и първата функция на конкурса.

Ползи за инвеститора
Другата полза от конкурсите е PR. Инвеститорът, който ще консумира „приза”, се 

обвързва с вербален договор за неговата употреба, поддръжка и подобрение. Инвести-
ра и получава контролния пакет акции, най-често на разсрочено плащане или на 
ишлеме. Чрез тази инвестиция демонстрира финансова стабилност и инвес-
титорски потенциал, което прави впечатление в обществото и създава 
потенциал за нови сътрудничества.

Ако конкурсът представя познати брандове, в които вече е инвести-
рано, той може да се сравни с технологично експо, на което всеки 
участник показва продукта и нанесените по хардуера му подобрения. 
Ъпдейтът на софтуера не е от значение.

След преценяване на всички необходими разходи стигаме до извода, 
че поддръжката и притежанието на тунингована дама е несигурна и често 
пъти неоправдана инвестиция. Като оставим настрана липсата на гаранции 
в случай на повреда от трети лица, преимуществата обикновено имат кратък 
период на ползване.

ГеорГи Панайотов
в. „Пари”

Да си тунинговаш миска
На пръв поглед инвестицията си 
струва, но периодът на доходност 
е твърде кратък

€ 5000 
за платени публикации

€ 22 000 
за пълна промяна
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Сред пясъците на пустинята 
и в разкоша на Ориента Прес-
лава и Галена заснеха видеото 
на своя първи дует “Хайде, 
откажи ме”. Щурата идея за 
място на снимките възникна-
ла съвсем спонтанно у двете 
изпълнителки, а реализацията 
направили благодарение на 
своята упоритост и желание 
за приключения. Двете звезди 
отлетяха за Дубай в края на 
миналата седмица и само за 

три дни успяха да направят 
най-вълнуващите снимки в 
живота си. За тях бе истински 
сървайвър да се качат на ками-
ли и да препускат по гребена 
на дюните с офроуд джипове.

Режисьорът на лентата Лю-
дмил Иларионов-Люси също е 
доволен от снимачния процес. 
Според него кадрите, които е 
успял да направи с двете из-
пълнителки, са уникални и ще 
помогнат музикалната лента да 
бъде много екзотична. Плано-
вете са видеоклипът и песента 
да се появят едновременно 
и това да стане по време на 
официалната церемония по 
връчването на Годишните му-
зикални награди на телевизия 
“Планета” за 2010 година на 23 
февруари в столичната зала 
“Универсиада”.

Легендата на българския футбол 
Христо Стоичков похвали звездата на 
„Манчестър Юнайтед” Димитър Бер-
батов. Според Камата благоевградча-
нинът е сред най-добрите футболисти 
в света и ще става още по-добър.

Стоичков бе потърсен за коментар 
от англиския „Дейли Мейл” преди дер-
бито на „Манчестър” между „Юнайтед” 
и „Сити”. 

„Понякога Бербатов изглежда, че 
не се намира точно в този момент 
на терена, той е някъде другаде, но 
това не е вярно. Той се влага много в 
мачовете на своя отбор, много повече 

от някои други играчи, но го показва 
по различен начин.”

„Следя всеки негов мач и не трябва 
да се съмняваме, че той иска да се до-
каже. Бербатов вкара хеттрик срещу 
„Ливърпул” и мога да уверя феновете 
на „Ман Юнайтед”, че той ще става все 
по-добър. Той е един от най-добрите 
играчи в света в момента и ще про-
дължи да се развива”, каза Стоичков.

ПРЕсЛАвА И ГАЛЕнА 
снИМАТ дУЕТ в дУБАЙ

сТоИЧКов: БЕРБАТов Е 
сРЕд нАЙ- 
доБРИТЕ  
в свЕТА

ГодЖИ – всЕ ТАКА 
сАМоТЕн И сЛЕд 41

Нападателят на „Парма” не спи-
ра да хвали новата си любима

Валери Божинов отрече слухо-
вете, че с Николета имат порно 
клип. „Няма такова нещо. Няма да 
покажем на никого какво правим 
в леглото. Това си остава между 
завивките”, пише „7 дни спорт”.

Зложелатели коментират, че 
нападателят на „Парма” явно 

вАЛЕРИ 
БоЖИнов: 

предпочита да набляга на личния 
си живот за сметка на футболната 
си кариера. Играчът за пореден 
път коментира връзката си с моде-
ла Николета Лозанова.

„Радвам се, че съм мъж, който 
знае как да задържи една жена 
до себе си. Всеки ден осъзнавам 
какъв щастливец съм. Будя се 
до невероятно красив, уникален 
човек. Няма втора като Николе-
та. Пораснала е, поддържа ме, 
непредсказуема е. Тя е животът”, 
откровено заявява Божинов.

Що се отнася до слуховете за 
връзка на бившата му – фолк певи-
цата Алисия, с футболиста Ники 
Михайлов, коментарът на Божи-
нов е: „Ооо, не ме интересува.”

няМАМЕ ПоРно 
КЛИП с нИКоЛЕТАДушата на „Ку-Ку бенд” Годжи 

е вече на 41. Музикантът живее 
само със своя голям син Цвето-
мил. От няколко години самотата 

спохожда дните му. Близките на 
Георги Милчев много страдат от 
факта, че той няма половинка. За 
тях той не е същият, който е бил 
преди години. Еднообразното му 
ежедневие, изпълнено с много 
работа около вечерното шоу, 
почти не му позволява да му се 
“случи” отново любовта. 

Бракът с първата му жена Дани-
ела е неуспешен. Двамата се раз-

делят бързо, но остават приятели 
и до днес. По-малкият син Волен 
остава да живее с майка му, а 
големият се мести при бащата.

Гологлавият китарист се опитва 
да скрие емоциите си, но не успя-
ва. Всички виждат колко тъжен 
и замислен изглежда. За да не 
потъне по-дълбоко в мислите 
си, опора му дават и приятелите 
като Евгени Димитров-Маестро-
то. Той е до него още от учениче-
ските години и двамата нито за 
миг не са се карали за каквото и 
да било.
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Доста провокативни снимки на Прес-
лава попаднаха на кориците на всички 
български списания и вестници. На тях 
певицата е видимо много по-слаба и 
фина отпреди, но по-голямо впечатле-
ние направиха интимните й части. 

На разпространените снимки от 
сайта podtepeto.com не се вижда 
никакво бельо. Фотографите им явно 
са доста добри, за да направят подобни 
кадри, на които да не се разбира какво 
всъщност са снимали. За всички остана 
загадка грозната история с изпълни-
телката на “Как ти стои”, на която тя лич-
но не успя да стане свидетел, защото бе 

в Дубай.
И по-добре. Последните корици на 

жълтите издания бликаха от съмнител-
ните снимки, които бяха разположили 
на цяла страница. Бруталните заглавия 
придружаваха кадрите. Преслава успя 
да стане и наркоманка, и пияница, и 
всичко най-лошо само в една вечер.

От гости на заведението в Пловдив, 
където тя е пяла, научихме че не е 
била гола. Късата й черна рокля едвам 
прикривала съблазнителното й бяло 
бельо, което се показвало от време 
на време. То било в тон и с белите й 
космати ботушки.

Изпълнителката на “Тихо ми пази” 
отново се е заела със задачата да 
направи втори благотворителен бал. 
Събитието отново ще бъде в семей-
ната крепост край Велико Търново. 
Приятелят й Галин вече правел орга-
низацията и търсел още спонсори.

Галена пък щяла да кани колегите 
си, като тази година иска да са двой-

но повече от миналата, когато гости 
бяха Софи Маринова, Константин, 
Траяна, ерик и други…

Основната цел била да се съберат 
още средства за градски дом за деца 
в неравностойно положение. Из-
вестната двойка, която се радва на 
едно красиво дете, смята да направи 
бала традиция всяка година.

Снимките на биографичния филм за американ-
ската рап легенда Тупак Шакур ще стартират през 
лятото на 2011 година. Драмата ще разказва за въз-
хода на Тупак в света на музиката и киното, както 
и за участието му във войната между Източното и 
Западното крайбрежие.

Режисьор на лентата, озаглавена „Тупак”, ще е 
Антоан Фукуа, нашумял със заглавия като „Shooter” 
с Марк Уолбърг и „Тренировъчен ден”, за който 
Дензъл Уошингтън спечели „Оскар”.

Наскоро Фукуа обяви, че започва търсенето на 
двете актриси, които да изиграят ролята на Jada 
Pinkett Smith и Kidada Jones (дъщеря на Куинси 
Джоунс). И двете жени са оказали огромно влия-
ние в живота на легендарния рапър.

Все още се търси и актьорът, който да изиграе 
ролята на самия рапър, както и на Marion ’’Suge’’ 
Knight, който е бил заедно с него, когато го прос-
трелват в Лас Вегас през 1996 година.

сАРА дЖЕсИКА ПАРКЪР АУТ 
оТ ”сЕКсЪТ И ГРАдЪТ”

Актрисата Сара Джесика Паркър 
вероятно няма да се снима в третата 
част на филма „Сексът и градът”. В но-
вата серия ролята й ще бъде изпълне-
на от 23-годишна актриса.

Ролята на Кари в „Сексът в големия 
град” по всяка вероятност ще бъде 
изиграна от Блейк Лайвли, пишат от 
actualno.com. Причината - третата 
част на филма ще разказва за първите 
три месеца на 19-годишната Кари в 
Ню Йорк. А както знаем, актрисата е 

на години и няма да може да мине за 
толкова млада. 
За момента реакцията на Паркър не 
е ясна. Режисьорът на филма отказва 
коментар. 
Според италианското списание 
„Grazia” и другите главни героини във 
филма няма да присъстват в третата 
част на „Сексът в големия град”. Нито 
гримьори, нито козметици могат да се 
наемат с тежката задача да подмладят 
актрисите.

ПРЕсЛАвА 
всЪЩносТ 
нЕ БИЛА 
ГоЛА

ГАЛЕнА 
сТАвА всЕ 
По-МИЛосЪРднА

ЗАПоЧвАТ снИМКИТЕ нА 
БИоГРАфИЧнИя фИЛМ ЗА ТУПАК
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Дизайнерите на „Версаче” и „Шанел” имат тотално различни концеп-
ции кое е модерно за този сезон. Коя от двете линии ще изберете 
за да изразите себе си, оставяме на вас.

При „Шанел” сега диктуващи материи са козината и вълната. 
Взели са дизайна на класическите си дамски костюми, но са им 
придали свеж ефект, за да са подходящи и за по-младите. В колек-

цията им присъстват много вълнени мамутски ботуши. Дизайните на „Шанел” като 
цяло са по-свежи от тези на „Версаче” заради по-светлите и не толкова ярки цвето-
ве, а и с повечето детайли, украси и флорални орнаменти. Силуетите на „Шанел” 
са с повече извивки, което ги прави по-женствени. Много дизайни имат ивици с 
различни посоки и когато окото следва тези особености на дизайна, той изглежда 
много по-изпипан и сложен. В колекцията има много малко панталони, повечето 
модели са с клин или гол крак. Косите са дръпнати назад с много обем. „Шанел” 
също така използват или яки, или отворено обло деколте, докато „Версаче” почти 
не използват деколтета в дизайните си, те са далеч по-затворени, тип поло. 

Материите на „Версаче” този сезон са кашмир и кожа. В колекцията си те пред-
ставят доста рокли, които спокойно могат да се носят и през пролетта, защото са 
направени или от тънка материя, или са къси и без никакви ръкави или през-
рамки. Именно някои от тези модели се доближават до идеите на „Шанел” заради 
детайлите и силуета им, който е с повече извивки от останалите им творения този 
сезон. Като цяло колекцията на „Версаче” е предизвикателно семпла и мистери-
озна. Чертите на дизайните са прави, придавайки им момчешки вид, в контраст с 
женската кокетност на „Шанел”. Момичетата са с пуснати коси и очила, придавай-
ки сериозен вид както на дизайна, така и на модела, докато на „Шанел” са по-за-
качливи. „Версаче” използват отворени обувки, докато в колекцията на опонента 
залагат предимно на ботушите и затворените обувки. В колекцията на „Версаче” 
също така има само два дамски костюма, докато в тази на „Шанел” костюмите 
преобладават.

Дали сте фен на стилното и загадъчното, или на закачливото и интересното, не 
бихте сгрешили, избирайки „Версаче” или „Шанел”. 

кристин ЗоГрафова
kristin@bg-voice.com

„Версаче” или „Шанел”?
Решете вие

 „Версаче” залага на мистика, прави линии и семпла елегантност

Козина, плетиво и ярки детайли са акцентите в колекцията на „Шанел”
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И стината е във 
виното, казва едно 
старо клише. А 
каква е истината за 
това кой българин 
прави най-хуба-

вото вино в Чикаго и региона? В 
търсене на този отговор премина 
почти целият следобед на отмина-
лата неделя в залата към църквата 
„Света София” по време на ежегод-
ното състезание за дегустация на 
домашни вина и ракии.

Докато журито инспектираше 
„гордостта” на всеки домашен ви-
нар, на дансинга се завихри хоро, 
а останалите гости се отдаваха на 
сладка приказка, придружена от 
аперитив, разбира се. В очакване 
кой ще спечели приза за най-добро 
вино се запознах с трима предста-
вители на един и същ род, които 
обаче се представят с различни 
вина. Йордан Кюрчиев и негови-
те синове Димитър и Мирослав 

Галина Петрова
galina@bg-voice.com

Чикагски вина от 
български произход

Кой нашенец прави най-хубавото вино във Ветровития град

влязоха в оспорвана битка кой е 
по-по-най. Баща и синове участ-
ваха с три различни вина – две от 
които бяха микс от каберне и мер-
ло. На изложбата на вина имаше и 
участник от Бесарабия – Михаил 
Бондар, който беше подготвил 
цели 5 различни вина, сред които 
така нареченото от него буднарско 
вино, направено от четири вида 
сочно грозде. 

Вината бяха оценявани по три 
признака – цвят, бистрота и вкус, 
обясни Георги Гълъбов  от  журито. 

Вина много, но победителите са 
само няколко. В категория червено 
вино приза взе Дянко Милев, за 
бяло – Иван Иванов, а в категория 
най-добър пелин наградата получи 
Стоян Улев. Като всяко събитие с 
много храна и напитки събитието 
се превърна в празник с български 
песни и хора. 

Наздраве и макар на патерици, 
честит Св. Трифон Зарезан!

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

bg voIce търси кореспонденти  
и сътрудници за градовете
• Чикаго
• Ню Йорк
• Тампа/Орландо
• Лас Вегас
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.

Изпратете ни мейл с ваши материали, кратко резюме и телефон за 
връзка на newsroom@bg-voice.com
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Попитали радио „ереван” 
защо чалгаджийката Андреа не 
можела да яде банани. Радиото 
отговорило: „Защото не може 
да им намери ципа.”

  
XVIII век – Млад кавалер в 

изискани одежди гадае, късай-
ки листата на маргаритка: 

„Обича ме... Не ме обича...” 
XIX век – Млад джентълмен 

с фрак и цилиндър гадае с 
помощта на маргаритка: 

„Обича ме? Разбира се. Ще 
ми даде... Няма да ми даде...”

XX век – Младеж в джинси 
гадае с маргаритка: „Обича 
ме? Кого ли го интересува 
това пък! Ще ми даде? Разбира 
се! Ще ми стане... Няма да ми 
стане...” 

XXI век – Същество от неус-
тановен пол зяпа маргаритка-
та на ICQ, чете на монитора: 

„Обичам те! Искам те! Нека 
се срещнем!” 

И гадае: „Мъж? Жена? Акти-
вен? Пасивен?”

  
Жена се прибира и намира 

мъжа си в леглото с друга. 
Мъжът: 

- Миче, бързо звъни в поли-
цията, насилват ме!

  
Радио „ереван” попитало: коя 

обичате повече - съпругата или 
любовницата?

Американецът отвърнал: 
„Жената, семейство, деца, къща 
- това е американската мечта. 
Жената, разбира се.”

Вечно роматичният ита-
лианец казал „Аморе, вино...
любовницата, разбира се.”

Българинът се почесал и 
рекъл: „И двете ги е*а еднакво, 
но най-много си обичам мама.”

  
Разговор между приятели:
- Знаеш ли, Пешо бил в 

болница?
- Че как така? Оня ден го 

видях на улицата с една очаро-
вателна блондинка?

- Именно. И жена му го 
видяла...

  
една жена имала любовник 

– Пешо Стафидката – дребен и 
слаб мъж.

един ден съпругът й отворил 
гардероба и го намерил, както 
се криел там, и бой, бой...

Жената си намерила друг - 
огромен як мъжага. Прибрал 
се мъжът й, отворил гардероба 
и като видял новия, се обърнал 
и попитал:

- А Пешо къде е?

  
един човек отишъл по рабо-

та в едно село. Попитал един 
от селяните:

- Къде е кметът?
- Сее - казал селянинът.
- През февруари?
- Абе какво го питаш тоя, той 

не може да казва „р” - обадил 
се друг селянин.

  
Мъж влиза в заведение в 

Пловдив. Идва сервитьорката 
и пита:

- Какво ще желаете?
- Cappy портокал, моля.
- е добре де, къде виждате да 

капи портокал?! 

  
Между приятели:

- ей, човече, спомням си 
навремето майка ме изпраща-
ше до магазина с едно левче. 
Аз взимах хляб, сирене, мляко, 
боза, някое списание, 2-3 шо-
колада и се прибирах със сума 
ти ресто. А пък сега няма вече 
такова нещо! С тези камери по 
магазините...

  
една жена влиза в месарни-

цата и пита месаря:
- Имате ли свинско месо?
- Да - отговорил учтиво меса-

рят - да ви го нацепя или да ви 
го начукам?

- А, не, не - жената се смутила 
- а имате ли птици?

- Разбира се, да ви тегля ли 
една патка?

- Не, не, дайте ми малко 
карантия.

- Дайте да ви тегля един език, 
че да си ходите по живо, по 
здраво!

  
Диалог между програмист и 

жена му вечер след работа..
Прибира се той:
- Gооd еvеning dеаr, I`m nоw 

lоggеd in.
Жена му:
- Купи ли хляб?
- Ваd соmmаnd оr filеnаmе.

- Нали те помолих сутринта!
- еrrоnеоus sуntах. Аbоrt?
- Какво става с новия теле-

визор?
- Vаriаblе nоt fоund…
- В края на краищата дай ми 

кредитната си карта да отида 
до магазина

- Shаring Viоlаtiоn. Ассеss 
dеniеd…

- Ти мен обичаш ли ме, или 
обичаш само компютрите, или 
издевателстваш над мен?

- Тоо mаnу раrаmеtеrs…
- Защо ли се омъжих за теб.
- Dаtа tуре mismаtсh.
- Направо си отвратителен...
- It`s bу Dеfаult.
- Какво става със заплатата 

ти?
- Filе in usе… Тrу аftеr sоmе 

timе.
- Аз на теб каква съм ти?
- Unknоwn Virus!

  
Две прасета си говорят:
- Какъв ще станеш, като 

пораснеш?
- Пържола!

  
Eдно момченце отишло в 

сладкарница и си поръчало 
боза. След малко казало: 

"Още една боза." После си 
поръчало още една и още 
една.

Накрая тупнало с юмрук по 
масата и казало – „Още една 
боза и "Зайченцето бяло" до 
дупка!”

  
Малко пиленце пита мама-

кокошка: 
- Мамо, а мен щъркелът ли 

ме донесе? 
- Да, само не казвай на баща 

ти! 

  
Разговор между каубоu:
- Жена ми си счупи крака.
- И какво?
- Застрелях я да не се мъчи.

  
Защо Марадона харесва 

футболните терени?
- Защото имат дълги бели 

линии и много трева.

  
- Ало, болницата ли е? 
- Моргата е. 
- Рано ми е. 
- Нищо, ще изчакаме.

  
В България започнаха 

снимките за продължението на 
филма “Синьо лято”. Поканени 
са да участват всички футбо-
листи на “Левски” тъй като по 
принцип те играят в евротур-
нирите само лятото.Централна-
та роля на Ченкете е поверена 
на Тодор Батков

  
Съвет към работодателите 

- организирайте турнир по 
Solitaire и уволнете победите-
лите.

  
една жена попитала мъжа си: 
- Мъжо, верно ли е, че с 

какъвто се събираш - такъв 
ставаш? 

- Вярно е,  отвърнал мъжът. 
- Ами, тогава защо не се 

събираш с някои е**чи?

  
Фокусник показва много 

сложен фокус. един зрител 
моли да каже тайната на фоку-
са. Фокусникът се пошегувал, 
че ако му каже тайната, то тога-
ва ще трябва да го убие. Тогава 
се чува вик от залата: 

- Разкажете тайната на тъща 
ми!

  
Прибира се едно момиче 

вкъщи и вижда на кухненската 
маса бръмчи вибратора й. 
От другата страна на масата 
седи баща й пред шише ракия 
и внимателно слуша. И пред 
вибратора също чаша ракия. 
Момичето изтичва, изключва 
вибратора и пита: 

- Какво правиш? 
- Реших със зетя да изпия по 

ракия. 
- А защо си го включил? 
- Негов ред беше да вдигне 

тост.

  
КАТ-аджия спира кола: 
- Нарушихте ограничението 

на скоростта, ще има глоба. 
Шофьорът си подава порт-

фейла с думите: 
- Колкото трябва! 
КАТ-ажията отваря порт-

фейла и разглежда в едното 
отделение - левове, в другото 
- долари, в третото - евро, а във 
визитника написано: Генерал 
от МВР..” 

Кат-аджията: 
- Господин генерал, разреше-

те да доложа! 
- Да, докладвай-докладвай 

- доларите при доларите, 
левовете при левовете.

  
Политически дебат между 

двама кандидати за депутати: 
- Престанете най-сетне да 

лъжете избирателите си! 
- Не, вие спрете да лъжете 

избирателите си! 
- Не, първо вие!!! 
- Не, вие!!!

  
Двама туристи отиват на 

езерото Лохнес, за да видят чу-
довището Неси. Сядат на един 
бар, чакат цял ден и накрая 
питат бармана:

- Абе, кога обикновено се 
появява чудовището?

- Обикновено след петото 
уиски.

Македонски киноафиш 
• Навлекот (Пришъ-

леца)
• Войводата на тър-

калетата (Властелинът 
на пръстените)

• Пукни со зор (Уми-
рай трудно)

• Се темерутат ягне-
тата (Мълчанието на 
агнетата)

• Луно, луно, земя 
македонска (Аполо 13)

• Един болюк црно 
бели мастии (101 дал-
матинци)

Виц в снимка
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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: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

РАБоТА

Търся шофьор с CDL и 1 Year 
Experience. 48 States. 40c per 
mile. Tel.248.792.1975

Taxi drivers wanted. 
Waukegan area 8472820303 

СПА Салон търси фризьор-
ка, маникюристка и масажист-
ка. Дава фризьорски стол под 
наем. Тел.847.877.4455 

Viva Transport наема CDL 
Owner Operators от цялата 
страна. 2,500-3,00 мили сед-
мично. Flexible dispatch; Sign 
up bonus. 407 923 4867

Търсим Owner operators за 
OTR; средна цена за януари- 
$1.84/mile (gross); 2,500 мили 
на седмица. 773 751 8986

Диспечер търси шофьор за 
steady run. Basic English. 708 
655 2564

Търся шофьор на такци. 
Много добри условия 847 
532 9999

Търся CDL шофьор. Локална 
работа, контейнери. 630 440 
0422

Търся CDL- А шофьор за 
pick up & delivery or drop & 
hook за over the road. Добри 
мили. Добро заплащане. 773 
807 4440

Търся шофьор с опит/CDL – 
1 год минимуми чист рекърд 
за работа в Чикаго- контейне-
ри. 773 551 7590

Компания търси шофьори 
и Owner Operators. Lease to 
own program! Плащане всяка 
седмица. 630 863 1539

Търся шофьори CDL може и 
без опит. Мога да ви помог-
на за изваждане на CDL. 40 
цента на миля, около 5 000 на 
месец. 708 515 8017

Търся team drivers за steady 
вFedex Ground; 4,500 мили на 
седмица. Всеки ден връща-
не в Чикаго с престой. От 
понеделник до петък. 630 
915 3738

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

Агенция предлага рабо-
та за babysitter, caregiver, 
housekeeper в американски и 
руски семейства. Търсете Катя 
847 296 4748; 847 296 4668

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

заплащане. 773 525 5050

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

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

Eurotrans Express наби-
ра шофьори CDL и Owner 
Operators. 773 992 9833

Кафе „Uteha” набира серви-
тьорки 773 719 5671

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

Търся CDL Owner Operators. 
Осигорявам: Trailer, IFTA, Fuel 
Card Flexible Dispatch 3,000-
3,5000 miles/week Плащам на 
края на всяка седмица. (Check 
or Direct Deposit) Предопи-
читам minimum 6 months 
experience & clean record. 
Наемам шофьори от цяла-
та страна. SIGN UP BONUS. 
Телефон за връзка: (407)-923-
4867 email: viva.transport@
yahoo.com

Търся шофьор CDL – 40 c/
миля, $ 5000/месец. Може 
и без опит. Съдействам 
за CDL на нов шофьор. 
Тел.708.515.8017 

Търся babysitter или child 
day care за моето 9 месеч-
но момченце от 1ви април. 
Живеем в Glenview. За повече 
информация обадете се на 
тел 630 706 14 81 Тони

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

Tърси работа

Търся си спешно работа 
като babysitter, housekeeper 
или нещо подобно. Имам 
шофьорска книжка, но нямам 
кола и е за предпочитане на 
live-in, но може и за come 
and go (живея в Niles).Цена 
по договаряне. Тел.: (678) 
613-2186 или (773) 574-2201. 
Дафинка

Гледам деца в моя дом 
почасово или целодневно. 
Цена по договаряне. Живея 
в района на Павилион. Рени. 
Тел.773.470.9807 

Meliz Inc набира шофьори 
с 2 год опит и чист driving 
record. Набира контрактори. 

630 779 9945

Търся шофьор за Fedex 
Ground. Local. Steady. Всеки 
ден в къщи. 708 691 6645

Диспечер търси CDL 
шофьор с опит. Добри мили. 
Добро заплащане. 773 954 
8684

Под наем

Под наем офиси и складово 
помещение. 773 385 9478; 
630 707 1939

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

Давам под наем двуетажна 
къща /Foster & Cicero/ 5Bdrs., 
5 Bth, гараж - $1600. бесмънт 
от същата къща 2 Bdrm, 1 Bth 
- $650. 773 895 5638 Георги; 
773 895 6852 Антон

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

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

Truck driver търси съквар-
тирант/ка за самостоятелна 
стая в 2bdrm apt. Central & 
Montrose, Има интернет и 
кабелна ТВ. 773 255 0191

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

Стая под наем в напълно 
обзаведена къща в Nilies 
-$499 и под наем 1bdrm в 
Nilies за $695. Удобно мяс-
то, голям двор и безплатна 
пералня и сушилня. Под наем 
2 cars garage - $150. 312 593 
3110 Алекс

Под наем в ELK GROVE 
VILLAGE - 2 BDR, 2 BATH , 914 
RIDGE SQUARE - 2 BDR / 2 BATH 
/ 1100 SQ. FT. - $1050,Include: 
Heat, Water, Pool, Fitness. 
Tel.224.628.3064

Давам обзаведени стаи под 
наем - Morton Grove.

Tel.847.903.7325

Под наем. 2 стаи, 2 вани, 
апартамент 1100 кв. фита - Elk 
Grove Village, ремоделиран, 
всичко ново, има фитнес, 
басейн. Tel.773.837.8244 

Под наем. Самостоятел-
на стая от голям ренови-
ран двустаен апартамент 
близо до Pavilion 450$. 
тел.2243889883 

1 BM – CHICAGO Под наем. 
Обновен. Heat included in 
rent. 1 assigned parking spot. 
5348 N CUMBERLAND Tel.773-
470-7088 

Услуги

Учителка в опит и серти-
фикат за Илинойс може да се 
грижи за детето ви в дома си 
в Палатайн.

Тел.708.253.3383

Търся да гледам деца в 
дома ми. $4/час с включена 
храна в цената. Имам опит и 
живея близо до Найлс, Дес 
Плейнс и Маунт Проспект. 
Пон-пет. Тел.847.922.3951

DRIVING SCHOOL Кор-
муване. Бързо и евтино. 
Тел.773.807.2422

Търся жена за гледане на 
дете на година и половина 
в Des Plaines. Понеделник 
- 1pm – 5pm, Сряда - 1pm - 
7pm ,Четвъртък - 1pm – 7pm, 
Заплащането e $7.00/час 847-
744-0868 

HEATING & COOLING Ремонт 
и инсталация на всички 
видове отопление и климати-
ци. експресен сервиз. Митко. 
Тел.773.875.2689 

евтини самолетни билети 
на най-ниските цени! Чест-
ност, коректност и професи-
онализъм. 773-934-1831 

Търся жена за гледане на 
две деца. Come and go. 773 
954 8684 след 6 РМ

ПРодАвАМ

Продавам Buick Skylark 3.1 
engine в добро състояние и 

добре подържан, бяга добре 
за годините си. Нови гуми, 
tune up и спирачки. $ 1300. 
За повече инфо – Зак (773) 
939- 6869 

Продавам картини от бъл-
гарски художници на добри 
цени. galatinltd@gmail.com

For sale black ACURA 2002 
3.2 TL is a 4-door, leather 
interior, 5-passenger luxury 
sedan with navigation, 127000 
miles, only one previous 
owner - $ 6500 OBO! Tel. 
773.317.0904

Продавам MAZDA MPV 
1996, 150,000 ml в добро 
състояние. Дистанционно 
запалване, радио/MP3. За 
контакти: 847 772 5052 

Продавам BMW 525I, 2001. 
TeL.847.854.8094 

Prodavam Toyota Camry 
1994 - 170,788 ml - 4 doors, 
sunroof, automatic, CD 
player-1,600.00$. Tel:815-793-
2970 

Продавам Нисан Патфай-
дер 2000 г. 3,5 с.с. на 125 000 
мили. Перфектно обслужван 
в сервиз. Нови гуми. Сменени 
филтри масла, шарнирни бол-
тове и стабилизиращи станги. 
6300$-направи оферта. Тел.: 
224388-9883 

Volvo 2006’ Cummings, 10 
speed, 570 000 miles, Great 
condition, many new parts. $33 
000. Financing trough company 
with work. Tel.773.474.1666 

Продавам SHARP AQUOS 
40” LCD 1080HD TV MODEL LC-
40E67UN ПеРФеКТеН!!! -$400 
Станислав 773-559-3324 

Продавам dry van 53” 
Traimobile 2006 - 13,500 $. 
Tel:815-793-2969 

ЗАПоЗнАнсТво

27 годишен мъж ot Лондон, 
търси съвместно съжител-
ство или брак с дами от САЩ. 
Пишете ми на: us_donev@
hotmail.com 






