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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

Поход срещу нелегалните
>> на стр. 13-15

Галена: Идвам в САЩ!
>> на стр. 16

Погром след вечното 
дерби
>> на стр. 27

На снимачната площадка 
на „Стъклен дом”
>> на стр. 20-21



2-9 март 2011 г.2

www.bg-voIce.combg voIce

Здравейте,
Честита Баба Марта! Нека всички бъдем живи и 

здрави, с повече поводи за смях и радост.
В навечерието на националния ни празник обаче 

една статистика не е много радостна. За последни-
те 10 години нацията се е стопила с 1 220 000  (виж 
стр. 6). Като изключим естествения прираст, който в 
България е отрицателен, по-голяма част от нас сме се 
пръснали някъде по света. И не е нужно статистиката 
да ни каже – в търсене на по-добро място за живеене. 
„Обичам родината, мразя държавата”, е една от често 
срещаните фрази на имигрантите. Но успокоението 
идва, че не сме единствените. Милиони хора имигри-
рат към Съединените щати, много от тях дори с риск 
за живота си. Америка винаги е била мечтаната страна 
за много хора по света – заради свободата да бъдеш 
това, което искаш, възможността да успееш, независи-
мо откъде си. Но да не романтизираме причините за 
повечето от над 11-те милиона нелегални имигранти 
да дойдат тук. Подбудата е съвсем прозаична – неспо-
собността им да изхранват себе си и семействата си в 
родните държави.

Америка на 2011 година обаче далеч не е онази 
гостоприемна държава от филмите. Сега мнозина от 
властимащите са тръгнали на своя кръстоносен поход 
срещу нелегалните имигранти. В темата на броя тази 
седмица  (стр. 13-15) хвърляме един по-задълбочен 
поглед кой и защо не иска имиграционната реформа 
да се случи. И още – кои щати ще последват примера 
на Аризона и ще приемат подобен на техния суров 
антиимиграционен закон. 

Дебатът по имигрантския въпрос е толкова горещ, 
че никой от политиците не иска да се доближи до 
него, за да не се опари. А може би причината е дру-
гаде – в лобистките интереси на големите компании, 
които биха загубили евтина работна ръка. Представе-
те си тези 11 милиона нелегални изведнъж да почнат 
с претенциите за по-високи заплати, осигуровки, 
медицинска застраховка и платен отпуск... Големият 
бизнес на Америка ще се окаже най-големият губещ 
от имиграционна реформа. Може би това обяснява 
защо нито републиканецът Дж. Буш, нито демокра-

тът Обама успяват в опитите си да прокарат такива 
закони.

Докато всичко това се случва, бъдете нащрек, ако 
нямате документи. Само вижте на страница 14 какви 
драконовски закони се обсъждат из цялата страна. 
Всеки нелегален е мишена. С всичкото това наблю-
дение определено ще се окаже, че живеем в един 
огромен стъклен  дом.

Споменавайки тази фраза, няма как да не се сетим 
за култовия нов български сериал, който възроди 
вярата ни в доброто родно кино. Третият сезон се 
връща на екрана на  bTV от 14 март, а на страници 20-
21 BG VOICE ви пренася на снимачната площадка на 
„Стъклен дом”, за да разберете как се случва магията 
на киното. Магия, която според нас липсваше на 83-
ата церемония по връчването на наградите „Оскар” 
миналата неделя. За летаргията в Холивуд може да 
прочетете повече на страница 25.

Ако пък на вас ви се забавлява – приемете поканата 
на новоизбраната  „Певица на 2010” Галена, която ви 
кани на своите концерти в Америка. Какво ви е под-
готвила сексапилната звезда ще разберете от самата 
нея в специалното ни интервю на стр. 16-17.

Както обикновено, и в този брой сме подготвили 
много полезна информация – за вашия кредит, застра-
ховки и как да платите възможно най-малко данъци 
тази година  (на стр. 9).

Обещавам ви още много интересни и любопитни 
четива в следващите 40 цветни страници. И не забра-
вяйте, че очакваме вашите мнения, идеи, сигнали на 
редакционните мейли и телефони.

Приятно  четене!

Ясен
yasen@bg-voice.com
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11 милиона 
мишени

ИЛИНОЙС
 
Чикаго

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

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 „Малинчо“
1475 Lee ST 
Магазин „Shop and save”
518 Metropolitan Way
Закусвалня „eagle svk.”
782 W Oakton St # D 
Сервиз „Ameri center”
2130 Oxford Rd

Schiller Park

Ресторант „Сердика”
9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”
4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”
9845 W. Lawrence Ave
Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave
Магазин „bb’s”
9300 W Irving Park
магазин „Jim’s liquors”
9290 Irving Park Rd

Norridge

Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “Вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла Колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17

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
Магазин “Farmars Pride”
414 West Algonquin Road 
БУЦ „Знание“
821 N. Arlington Heights 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
Магазин “Fresh farms”
5740 West Touhy Avenue

Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230 

Wood Dale
Магазин „v&g commerce”
881 North Central Avenue 

elk grove village
Ресторант „Avenue bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201

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 
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road

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
bloomingdale
caputo’s Fresh Markets
166 E Lake 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 
Консулство на Република 
България“
121 E 62nd St
New York, NY 10065

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

Финикс
Офис на „Delta mechanicals”
2500 S Power Rd, Ste 155
Mesa, AZ 85209

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

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите 
на вестника, като се използват различни български и световни 
новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с 
това на авторите. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на 
материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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САЩ обсъждат със своите партньори в 
НАТО възможността за военна намеса в 
Либия. Това заяви американският пред-
ставител в ООН Сюзън райс, цитирана 
от рИА Новости.

„Обсъждаме всички варианти и 
пътища за развитие на събитията с нашите съюзници”, 
посочи тя във Вашингтон след срещата на генералния 
секретар на ООН Бан Ки-Мун с президента на САЩ 
Барак Обама в Белия дом.

По-рано премиерът на Великобритания Дейвид 
Камерън заяви, че не изключва възможността за 
използване на военна сила срещу режима на Муамар 

Кадафи, а представители на Пентагона посочиха, че 
САЩ прегрупират своите военноморски и военновъз-
душни сили в близост до Либия.

„САЩ се опитват да осъществят контакт с либийски-
те опозиционни лидери, но засега опозицията там е 
разпокъсана. Докато тя не стане единна, е преждевре-
менно да се обсъжда оказването на военна помощ”, 
подчерта райс.

Тя постави под съмнение душевното състояние на 
либийския лидер. „Фактът, че Кадафи може да говори 
подобни неща, докато унищожава своя народ, показва 
колко е неадекватен”, каза тя по повод изказването 
му, че либийският народ го обича и е готов да умре за 

него.
САЩ и европейските лидери обмислят използването 

на военновъздушните сили на НАТО за въвеждане на 
забранена за летене зона над Либия, която да спре 
въздушните нападания срещу либийския народ на 
лидера Муамар Кадафи.

САЩ вече блокираха 30 милиарда долара либийски 
активи, което е най-голямата сума, замразявана някога.

Протестите срещу над 40-годишното управление на 
Муамар Кадафи започнаха на 15 февруари. По данни 
на международните организации в сблъсъците между 
протестиращите и органите на реда са загинали пове-
че от 2000 души, а над 4000 души са ранени.

САЩ придумват НАТО 
да ударят Либия





Licensing & Accounting of ILLINOIS, Inc.

1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

Tel 847-760-4200  ext 117
Fax 847-871-0020

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.)

• Нотариус
• Счетоводство
• Консултации

• Регистрация на нови компании

SPECIALIZED IN THE TRUCKING INDUSTRY

Говорим български

Министър Дянков изнесе реч пред студенти в университета на тема 
„Фискалната дисциплина: решението за европа”. Вицепремиерът 
имаше срещи с българските общности в Бостън и Ню Йорк. На 2 март 
той ще посети сънародниците ни в Орландо, а на 3 март ще бъде във 

Форт Лодърдейл. На следващия ден той ще бъде един от домакините на коктейла 
по случай националния ни празник във Вашингтон.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков с маршала на „Харвард” Джаклин О’Нийл. 

Симеон Дянков в 
„Харвард”

Рам емануел, който спечели изборите за кмет на Чикаго миналата седми-
ца, е похарчил близо 11 милиона долара в предизборната си кампания. 
Около 7,5 милиона са били похарчени от началото на тази година, което 
означава че кампанията на емануел е струвала по близо 140 000 долара 

на ден. В сметките си той има още около 2,1 милиона, с които може да помогне на 
различни кандидати по райони в Чикаго, които отиват на балотаж през април.

За сравнение - Гери Чико, който стана втори на изборите, е събрал едва 3,5 мили-
она долара за кампанията си.

Цената да си кмет на 
Чикаго? $11 млн.

22 000 гурбетчии стягали 
куфарите всяка година
По време на прехода всяка година по 22 000 души са стягали куфарите 

за чужбина. Според първите приблизителни данни от преброяването 
българите са намалели с 1,220 млн. в сравнение с 2001 година по данни, 
събрани до 22 февруари. 

За първи път сега броят и емигриралите в чужбина. Най-много българи има в Ис-
пания – близо 200 000, показва последната справка на социалното министерство. 
В съседна Гърция има около 120 000 българи, като 70 000 от тях живеят постоянно 
там. Най-много българи са концентрирани в района на Атина и Пирея, следвани от 
югозападното крайбрежие на Пелопонес, остров Крит и родос, както и в Северна 
Гърция. В Кипър също има към 70 000 наши сънародници. 

По неофициални данни в Англия и Ирландия си изкарват хляба към 70 000 
българи. Други 30-40 хиляди обаче циркулират между родината и Обединеното 
кралство в зависимост от конкретната ситуация на пазара на труда. В Германия 
живеят 53 984 наши сънародници, като жените са значително повече от мъжете.
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С много добро настроение, бурни танци и препълнена зала българите 
в Далас отбелязаха националния ни празник през изминалия уикенд. 
Освен местния състав „Люш”  сънародниците ни в Далас посрещнаха 
и гостите от фолклорна формация „Булгарика” - Ню Йорк. Децата от 

местното българско училище „Васил Априлов” също се включиха в програмата.  
В празника, организиран от Българско-американския културен център „Бълга-
ре”, участваха още много български таланти.

С народни танци, стихове, песни и театрални сценки учениците от БУЦ „Зна-
ние” посрещнаха Баба Марта през изминалия уикенд. Децата отбелязаха 
и националния ни празник, както и 8 март. За изненада на техните майки 
децата им поднесоха „Море от любов” също като по bTV, а танците бяха в 

два стила - народни и латиноамерикански.

Снимка: bg-chicago.com 2007

За поредна година българският трибагреник ще се развее гордо в цен-
търа на Чикаго. Не пропускайте церемонията в деня на националния ни 
празник 3 март от 12 часа пред Дейли център (Richard J. Daley Center, 50 W. 
Washington Str., Chicago, IL 60602). В програмата е предвиден и фолклорен 

концерт.
Церемонията всъщност има дълга повече от 50 години история. През февруари 

1960 г. група българи се срещнали с тогавашния градоначалник ричард Дж. Дейли 
(баща на сегашния кмет ричард М. Дейли) и му разказали за 5-вековното турско 
иго и освобождението на България след това. Трогнат от историята на нашите 
съотечественици, ричард Дж. Дейли издава прокламация, с която обявява 3 март 
за Български ден в Чикаго. Всяка година по времето на неговия мандат на тази дата 
на кметството наред с американското знаме се е издигало и българското в знак на 
уважение към българското общество във Ветровития град. Сегашният кмет ричард 
М. Дейли възстановява традицията, поставена от баща му.

Организатори са генералното ни консулство в Чикаго и Българско-американски-
ят център за културно наследство.

„Море от любов” за 
родителите в БУЦ 
„Знание”

Да развеем 
байряка!

Най-голямата търсачка в света зарадва всички българи на 1 март със 
смяна на своето лого. В деня на Баба Марта Google.bg показва лого, 
направено от мартеница. Смяната на логото на търсачката  е традиция, 
която те имат още от самото създаване на уебсайта си. Логото се про-

меня на изключително важни дати за света или за конкретна държава. Сред този 
тип събития са рожденият ден на Коперник, Айнщайн, 4 юли, Денят на Вси светии, 
откриването на олимпиадата.

Логата на Google се колекционират от хиляди потребители по света. Сега в исто-
рията на стотиците различни празнични лога на компанията вече имаме и българ-
ско участие с един от най-българските празници - Баба Марта.

Гугъл ни пожела Ч.Б.М!

Снимка: БУЦ „Знание”
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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

Ако сте професионален 
шофьор на камион, 
вероятно се питате 
какво определя цената 
на вашата застраховка. 
Компаниите взимат 

предвид голям брой фактори, които 
определят колко от изработените ви с 
пот долари ще похарчите.

9-те фактора, които  
определят цената на вашата 
застраховка за камион

Вероятно се питате защо двама шо-
фьори на подобни камиони, превозва-
щи подобни стоки, плащат различни 
цени на техните полици. Причините 
могат да бъдат много. ето и деветте ос-
новни фактора, които определят цената 
на вашата застраховка:

1. Шофьорски опит (Driving 
experience)

Опитните шофьори на тежкотоварни 
камиони имат много по-малък риск да 
предизвикат пътно произшествие. Те 
познават пътищата и могат да реагират 
по-бързо в аварийна ситуация. Пове-
чето застрахователни компании ще ви 
накарат да плащате с поне 30% повече, 
ако нямате книжка за камион (CDL class 
A) от поне 2 години. 

2. Шофьорска история (Driving 
Record)

Фактът, че сте опитен шофьор, няма 
да ви помогне много, ако сте състезател 
на пътя, имате катастрофи или други 
нарушения на книжката си. Броят на 
нарушенията е пропорционален на це-
ната, която ще плащате за застраховка. 
Много компании дори могат да откажат 
да ви наемат, ако имате повече от 2 
нарушения за последните 3 години.

3. Възраст
Това е един тези фактори, над които 

определено нямате контрол. Статисти-
ката показва, че много от младите и по-
възрастните шофьори са в по-рискова 
категория от други възрастови групи. 
Застрахователните компании дават най-
добрите си цени на шофьори между 30 
и 60 години.

4. Предишна застрахователна 
история

Ако работите за себе си със собстве-
но operating authority, това се отнася 
за вас. Повечето от застрахователните 
компании ще ви зададат въпроса дали 
сте имали предишна застраховка. Вни-
мавайте с отговора! Вашата застрахова-
телна история може да бъде намерена 
онлайн в уебсайта на Департамента по 
транспорта (safersys.org). Ако полицата 
ви е прекратена или сте имали инци-
денти, новата ви компания ще ви пред-
ложи по-висока цена, защото влизате в 
една по-рискова категория.

5. Брой години, в които сте шофи-
рали под същото бизнес име

Ако сте новобранец в бизнеса, се 

пригответе да изкарате дебели пачки. 
Над 60% от новосъздадените транс-
портни компании затварят врати през 
първите 18 месеца от съществуването 
си. Компании, които са били в бизнеса 
поне 2-3 години, имат изградени крите-
рии за наемане на шофьори, спазване 
на правилата и шансовете за инциденти 
са по-малки.

6. Радиус на шофиране
Ако имате повече от 5 камиона, къде 

и колко карате има голямо значение за 
това колко плащате за вашата застра-
ховка. Ако карате камиона си през ви-
соконаселени щати (Илинойс, Ню Йорк, 
Ню Джърси, Калифорния, Масачузетс), 
се пригответе за по-висока цена. Ако се 
питате „как  ще разберат аз къде карам”, 
застрахователните компании имат дос-
тъп до вашите горивни доклади (IFTA 
Fuel Reports), които показват в детайл 
колко мили сте изминали в определен 
щат. 

7. Какво карго превозвате
Това, което носите в ремаркето зад 

вас, също оказва влияние на застрахов-
ката. Цената на карго полиците се оп-
ределят основно от това колко струва 
товарът, каква е възможността за краж-
ба и дали товарът е бързоразвалящ се 
(риба, месо, плодове и зеленчуци).

8. Досие „Безопасност” (DoT Safety 
Record)

Независимо от неговата възраст, ако 
камионът ви е добре поддържан, веро-
ятно нямате проблеми на магистрал-
ните инспекции. резултатите на всяка 
инспекция се публикуват онлайн в 
уебсайта на Департамента по транспор-
та (safersys.org). Също онлайн можете да 
намерите DOT Safety Records, Safestat 
Inspection, ISS-2, както и различни видо-
ве нарушения. Ако досието на вашата 
фирма не е добро, това със сигурност 
ще се отрази на месечните ви застрахо-
вателни плащания. 

9. Приспадане при инцидент 
(Insurance Deductible)

Колкото по-голям е deductible-ът, 
който имате, толкова по-малка е цената 
на вашата застраховка. Причината за 
това е, че застрахователните компа-
нии не искат да се занимават с малки 
инциденти. Застраховките камион често 
имат deductible от $1000 до $10 000 за 
всеки инцидент.
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Време за данъци
Какво трябва да знаем, преди да подадем 
данъчната декларация за 2010 г.

Подаването на данъчна-
та декларация се раз-
глежда като събитие 
веднъж в годината, но 
планирането е важен 
момент, заслужаващ 

вашето внимание през цялата година.
Нека първо да ви припомня, че край-

ният срок за подаване на данъците тази 
година е 18 април, така че за тези, които 
чакат последния момент, има 3 допълни-
телни дни да направят това. 

Преди окончателното подаване на 
вашата декларация бъдете сигурни, че 
сте направили пълен обзор на данъч-
ните кредити за 2010. Имайте предвид, 
че кредитите са по-добрият вариант, 
тъй като намаляват данъците долар 
за долар. Много кредити трябваше да 
бъдат премахнати, но тяхното действие 
беше продължено с приемането на 2010 
Tax Relief Act. 

един от най-важните кредити, 
засягащи много българи, е First-time 
Homebuyer Credit. Все още е възможно 
неговото прилагане, ако сте финали-
зирали покупката на  имота преди 30 
септември и при сключен договор 
преди 1 май 2010. Стойността на кредита 
е 10% от покупната цена при максимал-
но $8000. Нека да използвам момента 

Красимир иванов
kriss@tjgcpa.com

ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА BOBTAIL, CARGO, 
LIABILITY TAXI and LIMO

офис в WOODRIDGE

630.985.7474

Н О В O

офис в ROSEMONT

847.296.4646

Клиентите, които застраховат личните си автомобили и къщи, 
спестяват средно над $400 годишно
Голям избор от качествени 

компании на 

ПО-ДОБРИ ЦЕНИ

да добавя, че ако вече сте 
използвали кредита за 2008 
г., е време да започнете да го връщате 
на Чичо Сам. Според общото правило 
данъчният кредит трябва да бъде върнат 
през следващите 15 години. Това е все 
едно заем от държавата, на който не 
трябва да плащате лихва.  Ако вече не 
живеете в къщата, която сте купили, кре-
дитът в пълната му стойност трябва да 
бъде върнат още на следващата година. 
Ако сте приложили кредита през 2009 и 
2010, това правило не важи, освен ако 
сте продали имота или не живеете там 
в период от 3 години след годината на 
закупуването му.

Друг кредит, който заслужава внима-
ние, е Energy and Appliance Credit. Първо 
кредитът не може да се прилага, ако 
става въпрос за имот, който се дава под 
наем. Кредитът е лимитиран до 30% от 
направените разходи, или максимално 
$1500. Примерни подобрения включ-
ват закупуването и инсталирането на 

енергоспестяващи прозорци, 
изолация, електроуреди, бойле-
ри, климатици и т.н. 

Добре е да се споменат и други 
не толкова известни факти, които 

могат да доведат до намаляване 
на данъчното бреме. Ако се местите 

заради приемането на нова работа, раз-
ходите, които сте направили в процеса, 
се приспадат, даже и да не използвате 
itemize deductions. Условието е местопо-
ложението на новата работа да е поне 50 
мили по-далече от вашия дом в сравне-
ние със старата работа.  

За всеки от нас взимането на пари 
обратно от Чичо Сам при подаването на 
данъците винаги е било добра нови-
на, но имайте предвид, че в повечето 
случаи това са средства, удържани в 
повече от месечната ви заплата. един от 
начините на коригиране е подаването 
на нова форма W-4 при работодателя и 
промяна на броя на exemptions.

Ако притежавате собствен бизнес и 
сте self-employed,  един от най-важните 
факти, които трябва да се отбележат, е 
увеличаването на процента на одитира-
ни от IRS данъчни субекти с Schedule C 
или Sole Proprietors.

За успешно бизнес развитие и най-
вече безпроблемни отношения с IRS 
първо и най-важно условие е да се пазят 
добри данни за всички разходи, извър-
шени и приложени при подаването на 
данъчната декларация. Това включва 
бележки, фактури, месечните разпечат-
ки на кредитни и банкови сметки, пътни 
книжки и т.н. 

Също така не забравяйте, че ако 
използвате част от вашия дом за офис, 
можете да приложите изчислените 
процентно части от месечните разходи 
като ток, вода, телефон, плащанията по 
ипотеката или наема и т.н.  

разходите за медицинска застраховка 
на всички членове на семейството ви са 
в цялата си стойност данъчно признати. 

Не забравяйте също така, че ако 
плащате за целодневна детска градина 
или наемането на детегледачка, докато 
сте на работа, тези разходи са също така 
данъчно признати. 

И нека да завърша с любопитния 
факт, че IRS се опитва да бъде в крак с 
модерната технология. От тази година 
е възможно специално приложение за 
iPhone,  с което може директно от вашия 
телефон да си проверите статуса на по-
дадената от вас данъчна декларация.

КРАсИМИР ИвАНОв
работи в The Jackson Group, PC, 
CPAs в Атланта от 2006 година. 
Негова специалност са данъците.

За контакти 404-586-0050
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Младенов: До 14 март Първанов 
ще има новите посланици

Президентът Георги Първанов ще получи 
имената на новите посланици до 14 март, 
казва в интервю за „24 часа” министърът на 
външните работи Николай Младенов. Това 
ще бъдат новите дипломати, които правител-
ството ще поиска да заменят посланиците с 

досиета. Както вече писахме, над 40 от сега действащите ни 
представители по света са били бивши служители на репре-
сивните служби на комунистическия режим. Междувременно 
от Външно провеждат и конкурси, за да сменят консулите с 
досиета. „До края на годината в рамките на нормалния диалог 
тази промяна ще се случи”, казва министърът. „На някои това 
може би им изглежда бавно, но каквото и да е положението, 
те са работили години наред за външното министерство и 
ние не можем да се отнасяме безотговорно към тях. Все пак 
има някакви нормални срокове, в които те да се приберат 
в България.” Колко бързо ще стане това зависи от волята на 
Първанов да участва в процеса, казва още министърът.

В интервюто той коментира и отнетата американска виза 
на бившия вътрешен министър от кабинета на БСП румен 
Петков. „Потвърждавам само, че членът, по който е отнета 
визата на румен Петков, съдържа и съмнения за наркотрафик. 
Повече не мога да коментирам”, е лаконичният коментар на 
Младенов.

Американската виза на  
Румен Петков отнета заради 
наркотрафик
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ТЕМА НА БРОЯ

Според коментаторите 
престрелката в Тускан, 
щата Аризона, от 8 
януари т.г., когато бяха 
убити шест души, а други 
13 ранени, сред които и 

конгресдамата Габриела Гифордс, беше 
причинена от нажежения политически 
диалог (или, да го наречем, караница) 
в страната. Скандалите в обществото 
объркали нещо в мозъка на 22-годиш-
ния Джаред Лий Лоунър и той хванал 
пистолета.

Действието се развива в същия щат, 
който само няколко месеца по-рано 
беше арена на горещи политически 
страсти и протести, след като прие 
най-строгия антиимиграционен закон 
в Америка (известен като SB 1070). 
Закон, който според много правозащи-
тници е не просто антиимиграционен, 

а антиконституционен. Седем дела 
срещу SB 1070 се гледат в момента, като 
вероятният изход от всички тях е, че ще 
стигнат до Върховния съд (The Supreme 
Court). 

Още през юли въвеждането на 
най-провокативните мерки на закона 
беше спряно от федералния съдия 
Сюзън Болтън (в делото United States vs. 
Arizona). Сред отменените текстове са:
 Задължението на полицаите да 

проверяват имиграционния статут на 
всички, спрени за проверка на пътя или 
арестувани за каквото и да било;
 Възможноста на полицията да 

задържа всеки арестуван за т.нар. civil 
crimes, докато не му бъде изяснен имиг-
рационният статут;
 Възможността за арести без съ-

Поход срещу нелегалните

Ясен ДараКов
yasen@bg-voice.com

Кой не иска реформа и защо дузина щати 
копират антиимиграционния закон на Аризона, 
който не е много конституционен

(продължава на стр. 15)



2-9 март 2011 г.14

www.bg-voIce.combg voIce

Мисисипи
Сенатът и камарата на представите-
лите одобриха законопроекти, които 
дават правото на полицията да питат за 
имиграционния статут на всеки, за когото 
подозират, че е в страната нелегално. 
Комисия от представители на двете ка-
мари сега работят по обща версия, която 
да предложат на губернатора за подпис. 
Ако губернаторът подпише този закон, 
Мисисипи ще е първият щат, който офи-
циално ще се присъедини към Аризона с 
действащ антиимиграционен закон.

Аризона
След като прие първия антиимигра-
ционен закон, сега законодателите в 
граничния щат предвиждат още нови 
противоречиви законопроекти. ето какво 
предвиждат част от тях:
•	 Ефективна	отмяна	на	14-ата	поправка	
на конституцията, с която да се откаже 
автоматично американско гражданство 
на децата на нелегални майки
•	 Законопроект,	който	изисква	от	бол-
ниците да проверяват имиграционния 
статут на всеки пациент
•	 Изискване	от	всички	публични	и	част-
ни училища и колежи да питат за статут 
на родителите и да докладват за тези, 
които нямат документи
•	 Криминализиране	на	шофирането	за	
нелегалните емигранти
•	 Изхвърлянето	на	нелегалните	ими-
гранти от публични жилища.

Тексас
Няколко различни законопроекта се 
разглеждат в комисиите на щатския 
сенат, след като губернаторът рик Пери 
поиска от законодателите да направят 
справянето с нелегалната имиграция 
приоритет. Няколко проекта разрешават 
на полицията да пита за имиграционния 
статут. един от текстовете предвижда до 
2 години затвор за всеки, който е наел на 
работа нелегален имигрант. Изключение 
се допуска за домашните помощници.

Небраска
Подобен законопроект като този в Аризо-
на е на разглеждане в местния сенат, но 
към момента няма изглед да бъде приет 
тази година.

Калифорния

Аризона

Юта

Тексас
Флорида

ДжорджияМисисипи

Южна Каролина

Вирджиния

Мериленд

Мейн

Кентъки

Индиана

Небраска

Поне 12 щата са в процес на гласуване на текстове, подобни на 
антиимигрантския закон в Аризона, който дава широки правомощия на 
полицията и шерифите да проверят за статут всеки гражданин.

Поход срещу нелегалните

Калифорния
Щатското събрание в момента обсъж-
да законопроект, който ще изисква от 
полиците да питат за имиграционния 
статут всеки, за когото подозират, че е в 
страната нелегално. Проектът предвиж-
да и ограда от 700 мили между щата и 
Мексико. 
От няколко дни всички общини в щата 
са свързани в система за проверка на 
имиграционния статус

Индиана
На 23 февруари щатският сенат одобри 
законопроект, който ще разрешава на 
полицията да разпитва за имиграционния 
статут всеки, за когото подозират, че е в 
страната нелегално. Предстои законо-
проектът да бъде разгледан и в камарата 
на представителите, която се контролира 
от републиканците.

Кентъки
Сенатът одобри проект, който разрешава 
на полицията да пита за имиграционния 
статут всеки, за когото подозират, че е 
нелегален. Текстът предвижда още да 
направи престъпление, ако нелегален 
имигрант влезе в щата (trespassing). 
Проектът се разглежда сега в камарата на 
представителите.

Юта
Щатът предвижда уникален законо-
проект, който ще изиска от нелегалните 
имигранти да се регистрират. Те ще 
получат карта, която ще им дава право на 
работа, ако минат проверка за криминал-
но досие и тест по английски. Полицията 
ще има право да пита за статута само на 
извършителите на клас А misdemeanor 
или felony, но не и за по-леките клас В и 
С. На работодателите ще е забранено да 
наемат нелегални имигранти без специ-
алната карта.

Нелегални имигранти в САЩ

8,4 млн.

*източник: Pew Hispanic Center

Броят на нелегалните имигранти 
в САЩ за последните 2 години е 
почти непроменен, сочи статистиката 
на Pew Hispanic Center. Според тях 
през март 2010 г. в страната е имало 
11,2 милиона души без документи, с 
около 800 000 по-малко от пика през 
2007 г.

Нелегалните са около 3,7% от насе-
лението на страната. 8 милиона от тях 
работят незаконно.

2000

2001

2004

2007

2010

9,3 млн.

10,4 млн.

12 млн.

11,2 млн.
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Флорида
В щатския сенат са внесени два законопроекта, които ще разрешават на полицията да раз-
питва за имиграционния статут всеки, за когото имат съмнения, че е в страната нелегално. 
Текстовете на закона предвиждат по-сурови наказания от аризонския за наказанията на 
нелегални имигранти, извършили престъпление.

Джорджия
Три различни антиимигрантски закона са в комисиите на щатския сенат.
Камарата на представителите ще гласува законопроект, който ще разрешава на полиция-
та да разпитва за имиграционния статут всеки, за когото подозират, че е в страната неле-
гално. В момента 13 общини в щата (сред които Cobb, DeKalb, Fulton и Gwinnett) участват 
във федерална програма за идентифициране на нелегални имигранти.
Друг проект предвижда още използването на фалшиво ID при кандидатстване на работа 
да е углавно престъпление (felony - aggravated identity fraud). Предвижданото наказание е 
от 1 до 15 години затвор и до $250 000 глоба.
Според законопроекта всички компании в Джорджия ще трябва да проверяват статута на 
всеки, който кандидатства за работа чрез системата e-Verify.

Мейн
Камарата на представителите в щата 
разглежда законопроект, който ще 
разреши на полицията и други федерал-
ни служители да разпитват за статуса на 
всеки, за когото подозират, че е нелега-
лен имигрант.

Мериленд
Камарата на представителите в момента 
обсъжда законопроект, който ще разре-
шава на полицаите да питат за имиграци-
онния статут всеки, за когото подозират, 
че е в страната нелегално. Според друг 
проект ще се отказва пускане под гаран-
ция на всеки арестуван, който не може да 
докаже имиграционния си статут.

Южна Каролина
Въпреки забавяне, предизвикано от 
демократите, щатският сенат ще гласува 
скоро законопроект, който ще даде 
правото на полицаите да проверяват 
имиграционния статус на всеки, който е 
спрян на пътя или за друго нарушение.

Социални програми (welfare) $22 млн.
Подпомагане с храна 
(food stamps, WIc и др.) $2.2 милиарда
Медицински разходи $2.5 милиарда
Образование на децата на 
нелегалните имигранти $52 милиарда
Арести и разходи за затвор $3 милиона

дебна заповед, ако полицаят вярва, че 
извършеното нарушение (независимо 
от неговата сериозност) може да доведе 
до евентуална депортация.

Според съдия Болтън, освен че при-
лагането на закона ще изтощи феде-
ралните ресурси, много от текстовете 
всъщност отнемат права и задължения, 
които според конституцията са в право-
мощията на федералното правителство.  
„Имиграционните въпроси се уреждат 
на федерално ниво, със закони от Кон-
греса. Отделен щат не може да изземе 
тези правомощия”, коментира експертът 
на BG VOICE адвокат Кристина Крилчев.  
Според привържениците на закона 
обаче текстовете не изземат функции на 
държавата, а само ги подкрепят пара-
лелно и в унисон с федералните закони 
и затова всичко е ОК.

Междувременно поне 12 щата са в 
процес на обсъждане на подобни нор-
мативи, които да задължават полицията 
да пита за имиграционния статут всеки, 
спрян за проверка на пътя или аресту-
ван по каквото и да било престъпление 
(виж графиката на стр. 14). Законодате-
лите в други щати пък очакват реше-
нията на съда по аризонския SB 1070, 
преди да представят свои версии за 
техните региони. единствено в щата Юта 
политиците търсят някакво решение на 
проблема с огромния брой нелегални 
имигранти, като предлагат доста проти-
воречив закон, който да дава право на 
работа на тези хора (виж картата). Този 
закон също би бил антиконституционен, 
защото иззема функции на федералното 
правителство. Затова законодателите 
в Юта ще искат waiver от Вашингтон 
до 2013 г., с който да могат да въведат 
норматива (ако бъде приет в щатския 

им Сенат). 
Това, което най-много притеснява 

правозащитниците в текстовете на ан-
тиимиграционните закони, е терминът 
reasonable suspicion, който всъщност 
разрешава на полицаите да питат за 
имиграционния статут на хората. 

Основателното 
съмнение 

или расистко 
профилиране?

Според противниците на тези закони 
всеки, който не говори добре английски, 
има тъмен цвят на кожата или изглеж-
да латино, може да попадне в тази 
група. „Територията е много сива. Racial 
profiling е много субективно понятие, а 
расисткото профилиране е антиконсти-
туционно”, обяснява адвокат Крилчев. 
Обикновено доказателства, събрани в 
резултат на такова профилиране, не се 
признават в съда. 

Имиграционната реформа на този 
етап изглежда напълно невъзможна 
(поне преди следващите президентски 
избори през 2012 г.). Предишният пре-
зидент Буш се провали в това, а Барак 
Обама използва целия си политически 
капитал, за да прокара реформите в 
здравеопазването и на Уолстрийт, както 
и милиарди долари за стимулиране на 
икономиката.

„Истината е, че никой не иска голяма  
промяна на федерално ниво, особено 
големите корпорации”, смята адво-
кат Кристина Крилчев. Според нея 
легализирането на милиони хора ще 
спре достъпа на големите фирми до 
евтина работна ръка. „А тези компании 
всъщност владеят тази страна”, убедена 

е Крилчев. Тя смята, че тези закони се 
правят с цел да се подсили разделени-
ето в обществото между имигрантите и 
останалите хора. 

Според нея обаче повечето щати, 
които приемат такива закони, наистина 
имат проблем с нелегалните имигран-
ти. Това са обикновено гранични щати 
(Аризона, Калифорния, Тексас, Флори-
да), както и такива, които са в непосред-
ствена близост като Джорджия.

Статистиката показва, че около 
11,2 милиона души нямат документи 
в САЩ, по-голяма част от тях са лати-
нос. Противниците на легализирането 
цитират числа (виж таблицата на стр. 
15), според които нелегалните пресел-
ници струват на държавата 113 мили-
арда долара, а 75% от тези разходи се 
поемат от щатските бюджети (според 
illegalimmigrationstatistics.org). Тези, 
които подкрепят евентуална реформа, 
обаче твърдят, че ефектът е по-скоро 
положителен заради данъците, които 
мнозина плащат, и увеличеното по-
требление. А това, че са евтина работна 
ръка, е само плюс за американската 
икономика.

Усиленият дебат от последните годи-
ни е подплатен и допълнително финан-
сиране за ICE – службата, която следи за 
имигрантите. През последните месеци 
се правят значително повече провер-
ки и арести. Само в Калифорния за 1 
година са депортирани повече от 40 000 
нелегални имигранти, след като всяка 
община в щата вече е вързана с програ-
мата на ICE за проверка на статута.

Тази тенденция със сигурност ще се 
запази и в предстоящите месеци, дори 
години, преди Вашингтон да намери по-
литическа воля да реши проблема или 
да бъде притиснат от обстоятелствата да 
го направи (което се случи първо).

(продължава от стр. 13)

РАЗХОДИ ЗА НЕЛЕГАЛНИТЕ ИМИГРАНТИ
(на година)

*източник:  www.illegalimmigrationstatistics.org
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Здравей, Галена. Честита награда! 
Какво означава тя за теб?

Здравей, благодаря ти много! Какво 
може да означава една награда освен 
признание за това, че си се трудил 
много през годината, че си си свършил 
добре работата и си успял по някакъв 
начин да изпъкнеш. Знаеш, при нас 
конкуренцията е огромна и аз приемам 
тази награда като един своеобразен 
показател за това, че съм заслужила 
да бъда похвалена. Всички мои колеги 
работят много и заслужават, затова 
фактът, че почитателите на нашата 
музика решиха наградата да отиде в 
моите ръце, ме прави много щастлива. 
разбира се, статуетката ме амбицира 
през следващата година да работя още 
повече и по-усърдно.  А мога също да 

кажа, че наградата ме накара да си из-
вадя някои изводи и да разбера много 
неща. 

Какво следва оттук нататък?
Най-доброто предстои. Продължавам 

да работя, тъй като музиката, песните и 
моите фенове ме карат да се чувствам 
пълноценна и жива. работя над нови 
проекти, сред които има една песен, 
която мисля, че ще изненада много 
феновете, а и не само, тъй като ще се 
представя в една много необичайна 
светлина. Както сигурно знаете, имам 
и песни на Цецо Спасов и Кости, които 
тепърва ще представя пред публиката и 
се надявам да бъдат възприети. Въобще 
много нови неща, не съм спирала да 
работя, нямам и намерение. Обичта на 
феновете трябва да бъде оправдана, 

а трябва и нови фенове да се печелят 
(смее се). Но разбира се, на първо 
време ми 

предстои турнето 
в САЩ

С какви очаквания си от това 
турне?

С огромно нетърпение го очаквам! 
Сигурна съм, че ще бъде едно незабра-
вимо преживяване за мен, а, надявам 
се, и за българите, с които ще се срещна 
там. Ще дам всичко от себе си, да ги 
зарадвам, да ги накарам да усетят 
българския дух. Ще се опитам да ги 
предразположа, така че да се почувст-
ват сякаш са си в България, на купон с 
приятели и да се забавляват от сърце. 

Знам, че ще бъде много емоционал-
но, ще има много радост, настроение, 
а и сълзи. Aз самата много искам да 
стъпя на американска земя, да посетя 
всички тези места, които съм виждала 
по филмите, да изживея нещо ново. Ще 
бъде една чудесна смяна на обстанов-
ката за няколко седмици, която ще ми 
даде възможност и да си почина, и да се 
заредя с нови свежи сили.

Какво си подготвила за българите 
тук, какъв ще бъде твоят репертоар?

Първо, разбира се, ще чуят моите 
най-големи хитове. След това ще пея на 
който каквото му е на душата. Подготви-
ла съм много български народни песни, 
които са задължителни и със сигурност 
ще предизвикат силни емоции. Ще пеем 
и патриотични песни, и най-обичаните 

Галена: Идвам, за да изпълня 
Певицата на 2010 с американско турне от 10 до 30 март

ангел Дончев
angel@bg-voice.com

на кръщенето на малкия Стефчо

ГАЛЕНА USA 2011
11 март, петък - Чикаго
инфо на www.BG-Chicago.com
12 март, събота - Атланта
инфо на www.BG-Atlanta.com
16 март, сряда - Лас Вегас
инфо на www.BG-LasVegas.com
19 март, събота - Ню Йорк
инфо на www.BG-NewYork.com
20 март, неделя -Вашингтон
инфо на www.Slaviya-DC.com
25 март, събота - Тампа
инфо на www.BG-Florida.com
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всяко музикално желание
златни български песни, а в по-горещи-
те моменти ще прозвучат и ретро чалга 
хитовете (смее се). От няколко месеца 
уча нови песни, защото 

ще изпълня 
всяко музикално 

желание
Ще видим ли някой от интересните 

ти напоследък тоалети от клипове?
Ами не, решила съм да изненадам 

всички и да пея без дрехи (смее се). 
Шегувам се, разбира се. Ще ги видите, 
естествено, щом имате желание. Само 
кажете с кои тоалети искате да бъда и 
ще се постарая да ви зарадвам.

Няма да отсъстваш дълго, но все 

пак няма ли да ти липсва Стефчо и 
кой ще го гледа?

Който  и сега го гледа - моята майка. 
На Галин майка му също много ще по-
мага, защото и Галин ще бъде с мен по 
време на турнето. естествено, че ще ми 
липсва Стефчо. Той ми липсва, когато 2 
дни съм далеч от него в България, пък 
какво остава за 20 дни извън България.

Ще има ли сватба в Лас Вегас с 
Галин?

Ако организаторите успеят да ни 
оженят, да, ще има! (смее се)

Защо ти харесва идеята да се омъ-
жиш във Вегас?

Обичам спонтанните неща, неплани-
раните и различни неща. Там сватбите 
се случват бързо, няма подготовки, 
няма суматоха, няма 500-1000 души, 

които са дошли да гледат сеир. Въобще 
като публична личност не ме блазни 
идеята за традиционна сватба и така. 
Пък и имам един любим филм, които 
се казва “Да си остане в Лас Вегас”. 
Надявам се, че и ние така ще ударим 
големия джакпот и

ще се оженим във 
Вегас

както във филма!
Колко време направихте с него и 

щастлива ли си?
Ами 4 години! Много съм щастлива. 

Имаме едно прекрасно дете, Галин 
постоянно ми показва, че ме обича, 
подкрепя ме абсолютно във всичко 
и се разбираме прекрасно, въпреки 

че напоследък разни зложелатели 
постоянно ни разделят в медиите. Но 
няма такова нещо, продължаваме да се 
обичаме и да обичаме сина си. 

Какво искаш да му кажеш от наши-
те страници?

Да ме обича и да ме слуша, другото на 
ушенце!

Какво си пожелаваш през 2011?
Пожелавам си едно много успешно 

турне в Америка. Искам да зарадвам 
колкото се може повече българи там, 
да се срещна с тях, да се запознаем, да 
видя друг свят. А след това си пожела-
вам да ми се случват само хубави неща. 
За останалото аз ще се погрижа, целите 
са поставени, остава ми само да работя 
и да реализирам нови песни, нови кли-
пове, нови идеи, нови коси, ако щеш.
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В миналия брой ви показа-
хме какво да направите, 
ако искате да подобрите 
кредитните си точки (FICO 
scores). Ако сте пропус-
нали, може да намерите 

стария брой на нашия сайт www.BG-
VOICE.com. Сега ще обърнем внимание 
на петте капана за вашия кредит, които 
могат да ви струват много заради по-
високи лихви по вашите заеми.
 Не искайте да ви намаляват 

лимитите. Много хора вярват, че като 
намалят лимита на кредитните си карти, 
ще увеличат кредитните си точки. 
Ниският лимит обаче увеличава най-
важното съотношение - баланс/лимит. 
Най-добре е да не харчите повече от 
30-40% от вашия лимит. Ако банката 
предложи да ви закрие сметката или да 
ви намали лимита, може да се наложи 
да го направите. Но никога не го праве-
те сами!
 Не закривайте стари карти. 

Дължината на кредитната ви история 

е един от важните фактори. Не 
закривайте старите си карти, 
особено най-старата. Дори и да е 
с по-висока лихва. Използвайте я 
от време на време, като плащате 
целия баланс на края на месеца, за 
да не ви я закрият автоматично от 
банката. 
 Не закъснявайте с плаща-

нията. Иронията тук е, че закъс-
нялото плащане ще удари по-зле 
хората с добри точки, отколкото 
тези с лоши. Закъсняло плащане 
може да срине отличен кредит от 
700+ с около 100 точки и повече. 
Направете си онлайн календар 
с напомняния във вашия имейл 
например, за да не изпуснете срока 
за плащане.
 Не консолидирайте вашите 

сметки. Кандидатстването за нова 
карта със сигурност ще намали точките 
ви. Това важи и за прехвърлянето на 
баланси от карти с висок  към карти с 
по-нисък лимит или пък консолидира-

нето на дълговете ви в една карта. Като 
правило е по-добре да имате няколко 
карти с малки баланси, отколкото една 
с голям.
 Не кандидатствайте за нова 

карта, ако вече имате достатъчно. 

От друга страна, ако кандидатствате за 
заем за кола, ипотека (или т.нар. Loans), 
могат да ви помогнат да си вдигнете 
точките, а дори и да се възстановите 
след кредитно корабокрушение като 
обявен банкрут.

5 капана за вашата 
кредитна история
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TV АКЦЕНТИ
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Новите водещи на „Здравей, България”

В опит да поизтупа сриналия се рейтинг „Нова тв“ 
ще започне пролетния телевизионен сезон с 
поредица от нови предавания и лица. 

Промените започват още от сутринта. Новите 
лица на „Здравей, България” са Цвета Кирилова и Евгени 
Генчев. Кирилова досега водеше следобедните новини на 
телевизията, а Генчев е известен с чувството си за хумор, 
когато отразява политически събития. От „Нова“ се надяват 
двамата да вдигнат катастрофалния рейтинг на сутрешния 
блок.

От телевизията връщат и обедните новини, но в 13 часа, 
за да не се конкурират с бТВ и БНТ в 12.

“Часът на Милен Цветков” се завръща в ефира на „Нова 
тв“ всеки делничен ден от 16.30 ч. 

От телевизията изненадват с нов формат – вариететно 

гейм шоу, което ще се казва “Аз обичам България” (I love 
my country). Предаването ще се излъчва веднъж седмично 
– всеки петък между 20.00 ч. и 21.30 в продължение на 3 
месеца.

В „Аз обичам България” един срещу друг застават два 
отбора, всеки от които съставен от един капитан и три 
популярни личности на различна възраст. В общо 7 рунда 
те трябва да отговарят на въпроси, свързани с България.

Магарето Мак О’Селски е трансферът на сезона. Него-
вото токшоу “На инат” се мести от ТВ7 в „Нова тв“ от 21 март.

За първи път в българския ефир зрителите ще имат 
възможност да обиколят земното кълбо и да се запознаят 
с различните гледни точки на хората по света. Жителите 
на шест континента ще гостуват за вечер всеки вторник от 
20:00 ч. в новото шоу на „Нова тв“ “Метрополис”.

„Нова тв“ с нови формати през 
пролетния сезон

На 3 март сутрешният блок на ТV7 
„БОдилник“ ще последва духа на въз-
рождението и патриотизма със своето 
специално празнично издание. Естрад-

ната прима Лили Иванова и народната певица Янка 
Рупкина ще гостуват в предаването, за да споделят 
как се чувстват родните творци в съвременна Бъл-
гария, живи ли са още народните ценности и какво 
ги кара да се гордеят с произхода си.

Премиерът Бойко Борисов ще даде ексклузивно 
интервю за TV7 и ще отправи пожелания към зри-
телите по случай националния празник.

Знаят ли българските политици кой е авторът 
на химна на Република България ще разберем от 
специалната анкета на „БОдилник“.

„Гореща точка” с Николай Бареков се пренася в 
центъра на София, за да проследи пряко чествани-
ята по случай празника, а водещият на новините 
на ТV7 Атанас Атанасов ще се включи директно от 
връх Шипка, където ще започнат традиционните 
празненства за 3 март.

Лили Иванова, 
Янка Рупкина и 
Бойко Борисов 
– в „БОдилник” 
по ТV7 на 3 март

Неделя, 14:30 (BG)

„Писмо до Америка“ 
- игрален филм - Бълга-
рия, 2000 г.

Неделя,  18:00 (BG)

Футбол: Уулвърхямп-
тън - Тотнъм, мач от 
английската Висша лига, 
директно

Неделя, 20:00 (BG)

„Гладиатор” – с уч. на 
Ръсел Кроу

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Неделя, 20:00 (BG)

“Любимците на 
Америка” - комедия

Неделя, 18:00 (BG)

“А” група: 
Локомотив Сф - Левски

Събота, 20:00 (BG)

“Аз, шпионинът” 
- комедия

Събота, 21:00 (BG)

„Първичен инстинкт” – 
трилър, САЩ, 1992 г.

Събота, 20:00 (BG)

„Гадна компания” -  с уч. 
на Антъни Хопкинс
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Магията на „Стъклен дом” според продуцента му Димитър Ми-
товски се крие в начина на заснемане и сценаристите, които 
мислят сюжета и пишат репликите на героите. В момента 
екипът снима третия сезон на култовия сериал, кръстен „Вре-
ме за истина – развръзката”. Ние решихме да надникнем зад 
кулисите и да ви отведем на снимачната площадка.

Достъпът до там е много труден, а пиарите внимателно подбират какво да ни 
покажат, за да не издадат сюжета или пък кои са новите актьори, които се присъе-
диняват към екипа.

Със сигурност разбираме, че героят на Юлиян Вергов – Николай, излиза от 
затвора. Но какво ще се случи с него, никой не издава.

И не случайно. един от критериите, по които са избирани сценаристите, е да 
могат да пазят тайна. След конкурс с участието на над 20 души са избрани двама, 
които управляват съдбите на героите и нещата, които ще им се случат.

Теодора Василева е главен сценарист в проекта. Тя споделя, че сценарият се 
пише на няколко етапа, като първо се прави целият сезон на “Стъклен дом”, после 
се измислят конкретните епизоди и накрая - отделните диалози.

Най-трудни за писане са любовните сцени. В повечето случаи се пишат по някол-
ко часа, правят се и доста промени поради лични съображения на актьорите.

екатерина Цветанова пък следи за най-малките подробности. Тя чете целия 
сценарий и познава героите в най-дребните детайли, като се грижи да не стават 

на снимачната 

bg voIce 

ангел Дончев
angel@bg-voice.com

на „Стъклен 
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на снимачната площадка 
на „Стъклен дом”

грешки. Съдбите на героите трябва да са последователни, а новите случки и диало-
зи да не противоречат на миналото им.

режисьорите и продуцентите правят поправките, като на снимачната площадка 
също се случва да има промени в последната минута. 

Денят за снимки започва в 8 сутринта. Повечето актьори споделят, че им е доста 
трудно, защото целият им ден минава на площадката и за сън почти нямат време. 
А сред ангажиментите им са още представления в театрите, учебни занятия (за по-
младите), интервюта и куп други неща.

Всяка дреха, която обличат актьорите, е съобразена с характера на героя им в 
сериала и социалния му статус. Така дрехите на Ставреви са най-малко, а тези на 
Боряна почти не се повтарят. Стилистите са едни от хората с най-здрави нерви в 
екипа, защото успяват да изтраят капризите на участниците в “Стъклен дом”.

Графиците на екипа се правят поне седмица преди снимките на епизода, като 
интересна подробност е, че актьорите дават програмите с личните си ангажимен-
ти за месец напред. Повечето от тях са студенти и имат представления и много 
странични занимания, което прави доста трудно събирането им на едно място за 
снимки. За тези проблеми се грижи асистент-режисьорът.

Продуцентът и режисьор Димитър Митовски споделя, че този сериал е направен 
по всички световни стандарти. Това не е толкова телевизионен способ, а се снима 
по същия начин както игралните филми. една серия, която трае около 48 минути, 
се прави за няколко дена. За почти същото време може да се заснеме и цял филм.
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Тази седмица „Стани богат” ще отбележи 3 
март със специално празнично издание. В 
деня на националния празник на Бълга-
рия участниците в популярната игра ще 

трябва да отговарят на въпроси, свързани един-
ствено със страната ни.

На стола на богатството ще седнат Светлозар 
Желев, директор на издателство, който ще разка-
же любопитни моменти от срещата си с бившия 
президент на България Петър Стоянов, както и 
Даниела Якова, работила по различни програми в 
Министерския съвет и Министерството на образо-
ванието, а в момента и в парламента.

Празнично 
издание на 
„Стани богат”

Лесно ли е за едно обикновено момиче да оце-
лее в света на богатите и известните и докъде 
може да стигне, за да реализира мечтите си? 
Отговори на тези въпроси ще даде сериалът 

„Привилегировани” по bTV Cinema. Поредицата е създа-
дена по книгата „Как да преподавате на порочни богати 
момичета” от известната писателка Зоуи Дийн и ще се 
излъчва всеки делничен ден от 19:00 часа от 10 март. 

На 23-годишната Меган Смит (Джо-Анна Гарсия, позна-
та от комедийния сериал „Рийба”) изобщо не й върви. 
Въпреки че е завършила престижния университет „Йейл“ 
и има план да покори света на журналистиката, Меган 
току-що е уволнена от работата си в жълт вестник. За ка-
пак случайно подпалва пожар в апартамента си, а новият 
цвят на косата й е ужасен. 

Нещата през този бурен ден започват да се оправят, 
когато грандамата на козметиката Лорел Лимож (Ан 
Арчър – „Фатално привличане”) й предлага работа като 
частна учителка на двете си внучки в Палм Бийч и техния 
свят на богатство и власт. В замяна на това, че момиче-
тата ще успеят да влязат в университета „Дюк“, Меган 
ще живее сред известни хора, а студентските й заеми 
ще бъдат изплатени до стотинка. Звучи страхотно, но… 
разбира се, има уловка! 

Каква е тя и как се развиват нещата за Меган ще научи-
те от епизодите на „Привилегировани“ по bTV Cinema.

Събота, 15:00 (BG)

“Скорост 2” 
- екшън

Сряда, 20:00 (BG)

“Хрониките на Ридик” - 
фантастика

Събота, 18:00 (BG)

„А” група: 
Черноморец – ЦСКА

Привилегировани
bTV Cinema, от 10 март, 19:00 (BG)
всеки делничен ден

Понеделник , 21:00 (BG)

„Адвокат на дявола” – 
трилър с уч. на Киану 
Рийвс и Ал Пачино

Понеделник, 22:00 (BG)

Футбол: Блекпул - Чел-
си, мач от английската 
Висша лига, директно

Вторник, 21:00 (BG)

„Да срещнеш Джо Блек” 
– драма с уч. на Брад Пит 
и Антъни Хопкинс

Четвъртък, 14:30 (BG) 

“Питър Пан” 
- приключенски

Сряда, 21:45 (BG)

„Шалке 04 (Гер) – Вален-
сия (Исп)“ – мач от ос-
минафиналите на УЕФА, 
директно

Сряда, 21:45 (BG)

Футбол: Манчестър Сити 
– Астън Вила, мач от 
петия кръг за Купата на 
Футболната асоциация, 
директно

Сряда, 22:00 (BG)

Футбол: Евертън - Бир-
мингам, мач от ан-
глийската Висша лига, 
директно

Петък, 23:00 (BG)

“Американски психар” - 
ужаси, САЩ, 2000 г.

Четвъртък и петък, 
23:00 (BG)

„Моби Дик” (част 1 и 2) - 
минисериал

Четвъртък, 15:30 (BG) 

„С песен в сърцето” - 
концерт с Лили Иванова, 
Маргарита Хранова, Васил 
Найденов, Мими Ива-
нова и Развигор Попов, 
Камелия Тодорова, Петя 
Буюклиева, „Диана Екс-
прес“, „Спринт“, „Трамвай 
№5“ и др.

Петък, 17:25 (BG)

„Сътресение” - мо-
носпектакъл на Мариус 
Куркински по разкази на 
Николай Хайтов

Събота, 17:00 (BG)

Футбол: Арсенал - Сън-
дърланд, мач от ан-
глийската Висша лига, 
директно
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U.S. Marines vs. Facebook
нително дребни исторически събития 
се изпълват с грандиозност, когато с тях 
се захванат химнописците. Например 
въпросната битка край „бреговете на 
Триполи“ през 1805 г. е включвала 8 
(осем) морски пехотинци и 500 араб-
ски, гръцки и берберски наемници. 
Сражението е било първата акция на 
американски войници на чужда земя 
и макар да се смята за повратна точка 
във войната с пиратството в Средизем-
номорието, само по себе си не е било 
нищо особено. Но медиите са си медии, 
а песните и поемите са вид масова 
информация, която е способна да де-
финира историята далеч по-успешно от 
усилията на лидери и пълководци. 

Винаги съм бил с противоречиви 
чувства относно проявите на американ-
ската военна мощ. Понякога ме изку-
шава идеята тя да бъде използвана „за 
добро“, макар че знам колко рядко това 
се случва на практика и колко малко 
значат възвишените думи на политиче-
ските лидери за свобода и демокрация. 
Сега, когато Северна Африка отново е 
в центъра на новините, се изкушавам 
да поискам същата тази морска пехота 
най-после да се появи и да сложи край 
на сатрапа в Триполи. Още повече че 
като американски данъкоплатец пла-
щам поне един чифт кубинки и два ката 
униформа годишно за някой младеж 
от Канзас, затирен да бие талибаните в 

Кандахар. Обаче военните интервенции 
срещу подобни ракови образувания 
върху тялото на световната цивилиза-
ция (Кадафи, Саддам, Кастро, Ким Ир 
Сен) са повече агресивна хирургия, от-
колкото химиотерапия. При това всички 
се съмняват дали докторът хваща 
скалпела заради здравето на пациента 
или само от свой интерес. Знам всичко 
това и все пак ми се искаше някак си 
Съветът за сигурност на ООН да събере 
достатъчно кураж и да обяви нелета-
телна зона над Либия, за да прекрати 
неравния дуел между авиацията и 
демонстрантите.

Но да се надяваме, че Триполи няма 
да се превърне в зона на гражданска 
война и U.S. Marines няма да имат повод 
да добавят още един ред към химна си. 
Днес има други американски продукти, 
които могат да се окажат по-уместни в 
лечението на диктаторския рак. Напри-
мер знаете вече за това как египетската 
революция се роди с акушерството на 
„Фейсбук“ и „Туитър“. Имаше даже вест-
никарски истории за египетско бебе, 
кръстено Фейсбук (медиите са страшно 
оправни, когато трябва да се самовъз-
хваляват, а?). Което не знаете, вероятно, 
е, че компанията на Марк Зукърбърг е 
била помолена от правителството на 
САЩ да намери начини да се преодолее 
интернет блокадата, наложена от режи-
ма на Мубарак.

Сигурен съм, че подобни задкулисни 
битки в киберпространството се водят 
и сега покрай Либия. Четох как заради 
спрения интернет записани с мобилни 
телефони видеокадри от сблъсъците 
между силите на Кадафи и въстаниците 
се пренасят физически до границата с 
египет, откъдето влизат в световните 
новинарски обмени. В обратна посока 
пътува нелегално купено оръжие, което 
може би изглежда по-нужно в момента, 
когато се водят кървави битки. Сигурен 
съм обаче, че в историята ще останат 
точно тези зърнисти кадри, заснети с 
някоя „Нокиа“ и качени на „Ю Тюб“.

Не случайно „Фейсбук“ днес има 
(почти) всеки. Дори сценаристът на 
„Социална мрежа“ Арън Соркин каза на 
оскарите в неделя (след като спечели 
най-високото отличие на холивудската 
кинематография), че след събитията 
в египет ще си направи профил във 
„Фейсбук“. 

А морски пехотинец обикновено 
можете да видите само на стража в 
посолството на САЩ в София. И това е 
най-добрата роля за военните, ако ме 
питате мен. Поне в идеален свят, без 
диктатори и други ракови болести.

Авторът е колумнист на „24 часа”, където 
подържа седмична рубрика „Пръски отвъд 
океана”. Рубриката му сега се публикува 
паралелно и в  BG VOICE

Христофор КараДжов
ckaradjo@csulb.edu

От дворците на Монтесу-
ма до бреговете на Три-
поли...“ са първите два 
реда от официалния 
химн на американската 
морска пехота (U.S. 

Marines). Нататък в песента се разправя 
как този елитен военен корпус е водил 
битки къде ли не по света под знамето 
със звезди и ленти.

Първата част на двустишието е 
препратка към сражения в Мексико от 
средата на 19 в. Втората идва от войната 
с пиратството (и от време на време с 
французите) във водите край Северна 
Африка, заради която преди повече от 
200 г. се създават бойната флота на САЩ 
и където американската морска пехота 
получава първото си отвъдокеанско 
бойно кръщение. Интересно е как срав-
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любомира Кривулева
lubomira@bg-voice.com

94-годишният Кърк Дъглас 
единствен направи шоуто забавно

Летаргията в Холивуд 
обхваща и оскарите

Церемонията по връчването на оскарите в неделя вечер прилича-
ше на един от филмите с няколко номинации “True Grit” (римейк 
на братя Коен) - хем класика, хем бавен и леко скучноват. 

Всичко около червения килим тази година бе с една класа 
по-ниско. Още след като обявиха тазгодишните водещи на 83-ата 
церемония по връчване статуетките на Американската филмова 

академия, критиката лансира мнението, че Ан Хатауей и Джеймс Франко едва ли ще 
се справят. Уви, от Академията обявиха, че това са младите надежди на Холивуд и 
всичко е прекрасно. рейтингите обаче показаха друго. Според цифрите 83-ата це-
ремония е една от най-слабите в последните 35 години. По-малко гледани са били 
само предаванията през 2009, 2008 и 2003 година.  

Причините не са една или две и със сигурност датират не от тази година, но няма 
как да не отбележим приноса на водещите. Ан Хатауей поне малко не напомни на 
себе си като за актрисата, която да ни разсмее „на живо в неделя вечер”, но за смет-
ка на това покори афтърпартитата. Джеймс Франко пък някак си не успя да докара 
имиджа си на сексидол с апатичния си поглед цяла вечер, заради който вероятно се 
прости с някоя и друга фенка.

От друга страна, през последните години малко се загуби тръпката на неочаква-
ния победител. Фаворитите в отделните категории стават ясни още през януари и 
до вечерта на оскарите промените са едва забележими. Както през изминалата не-
деля, всички очакваха, че Колин Фърт („речта на краля”), Натали Портман („Черния 
лебед”), Мелиса Лио („Боецът”) и Крисчън Бейл („Боецът”) ще спечелят и те спечели-
ха. Само не разбрахме защо оскарът за режисура отиде при британеца Том Хупър 
(„речта на краля”) вместо при американеца Дейвид Финчър („Социалната мрежа”), 
след като дори Британската академия за кино прецени, че Финчър е по-добрият.  
Голямо разочарование за публиката в САЩ бе пренебрегването на „Социалната 
мрежа”. Явно Академията държи на статуквото да бъде повече арт и по-малко соци-
ална, освен ако не говорим за войни. единственият социален по време на церемо-
нията явно е бил Джеймс Франко, който не пропусна момент, който да не пoства в 
Twitter (в реално време!). Истината е, че цялото шоу се държеше на чувството за ху-
мор на 94-годишната легенда Кърк Дъглас и F-бомбата, която Мелиса Лио хвърли и 
която стана лайтмотив в речите на още няколко призьори. Ветеранът Дъглас разсмя 
залата още с докосването на микрофона, че даже подаде енергия и на Лио.

Все пак трябва да отбележим, че в последните години Холивуд е изпаднал в 
летаргия откъм идеи и това някак си се предава по веригата. Голяма радост имаше 
единствено на Острова, и то обяснимо, след като две британски продукции бяха аб-
солютните доминанти на церемонията - „Генезис” и „речта на краля”. Добрата новина 
за Меката на киното е, че всяка криза си има дъно, следвано (надяваме се) от подем.

Водещите Ан Хатауей и Джеймс ФранкоМелиса Лео, която изтърси думата на 
вечерта.

Кърк Дъглас се задява с асистент на сцената.

Снимка: AMPAS Снимка: PAСнимка: AMPAS

категория победител
филм на годината „Речта на краля”
главна женска роля Натали Портман („Черният лебед”)
главна мъжка роля Колин Фърт („Речта на краля”)
поддържаща женска роля Мелиса Лио („Боецът”)
поддържаща мъжка роля Крисчън Бейл („Боецът”)
режисура Том Хупър („Речта на краля”)
оператор Уоли Фистър („Генезис”)
оригинален сценарий Дейвид Сайдлър („Речта на краля”)
адаптиран сценарий Арън Соркин („Социалната мрежа”)
анимация на годината „Играта на играчките 3”
чуждоезичен филм „В по-добър свят” (Дания)
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Моля посетете 

www.satellitebg.com 
или позвънете на 

813-775-8885 
за повече информация

Ела и гледай от SatelliteBG 
всички интернационални 

телевизии без месечно 
заплащане, напълно 

безплатно спорт, новини, 

филми, музика и много други

Skype вече предлага да набирате ди-
ректно вашите приятели и роднини в 
чужбина от мобилния или домашния 
телефон без интернет и без досадно-

то въвеждане на пароли, кодове или дългите 
извънщатски номера.

Услугата се казва Skype To Go и тези дни компа-
нията я направи много по-удобна. ето как работи. 
Избирате максимум девет души, на които искате да 
звъните в чужбина. Въвеждате в Skype техните 
номера, а програмката им назначава местни 
номера във вашия град в Щатите. Вие наби-
рате директно тези номера и се свързвате 
автоматично с вашите близки и приятели на 
другия край на света. Може да го правите как-
то от домашния, така и от мобилния си телефон и 
не ви е нужен интернет.

Тарифите на Skype са сравнително ниски. разговор до България струва 6,8 цента 
на  минута с домашен телефон (4,5 цента, ако е до София). Минута с мобилен номер 
обаче е 33 цента. Тарифите падат, ако си купите някой от абонаментните планове, 
които Skype предлагат на сайта си. Тарифите до другите държави са много по-ев-
тини от тези за България. Причината е във високите такси, които родните мобилни 
оператори искат. 

единственото място, до което не може да се обадите със Skype, е Китай. Кому-
нистическата република е блокирала програмата от декември м.г. Skype в момента 
има над 27 милиона потребители.

Skype предлага 
директно обаждане 
в чужбина без 
интернет

Фейсбук въвежда няколко промени – и в интерфейса, и в настройките за 
лични данни. Бутонът  SHARE, който сега даваше възможност да споде-
лите на стената си линкове, които са ви интересни, изчезва. Неговите 
функции ще бъдат поети от бутона LIKE, който освен във „Фейсбук” се 

появи и в хиляди други сайтове. Така сега, когато кликнете LIKE където и да е в мре-
жата, линк със заглавие и малка снимка ще се появят на стената ви във „Фейсбук”. 
Този пост ще бъде видим и за вашите приятели в социалната мрежа.

Новината е добре дошла за всички собственици на уебсайтове, които имат 
инсталиран бутона  LIKE, защото така тяхното съдържание ще получи по-добро 
разположение в потока от постове в социалната мрежа.

Междувременно от „Фейсбук“ добавиха и нови опции за вашeто семейно поло-
жение (relationship status). Освен познатите досега single, married, it’s complicated 
и др. програмистите добавиха още няколко опции. Това са civil unions и domestic 
partnerships. Двете опции ще са особено полезни за хомосексуалните двойки, кои-
то в различните щати живеят обикновено в някое от тези легални определения.

Освен тези видими промени „Фейсбук“ реорганизираха и своите private settings. 
Сега те включват по-малко текст и повече картинки. От компанията смятат, че така 
тези настройки ще са по-ясни за потребителите. Това винаги е била една от най-
чувствителните теми за компанията, която обикновено предизвиква и недовол-
ството на потребителите. С този ход от „Фейсбук“ се опитват да обяснят как точно 
действат личните настройки и как се ползва личната информация на над 500-те 
милиона потребители на сайта.

LIKe бутонът във „Фейсбук” 
замества SHARe

Войната на таблетите става по-ожесточена от очакваното. Както предвиди-
хме в първия брой, битката между Apple и Android тепърва започна, след 
като „Моторола” извади своя Xoom – първият с новата версия на „Андро-
ид 3.0“, правен специално за таблети. Моделът определено превъзхожда 

iPad и изненадващо от Applе решиха да представят новата версия на своя таблет 
на 2 март.  ето какво знаем за iPad 2 до редакционното приключване на броя.

По-тънък, по-лек и същевременно по-бърз от първия. Така накратко може да оп-
ределим новия таблет на Apple. Този път ще има и модел в бяло. Освен по-бързия 
процесор новият iPad ще има 2 пъти повече RAM памет, една камера (а може би и 
две. единствено екранът няма да претърпи сериозни подобрения и ще отстъпва от 
този на Xoom). iPad 2 ще има wi-fi и ще работи с 3G мрежите на AT&T и Verizon.

Каква изненада обаче може да поднесе Apple на представянето, което няма да 
шокира нищо откъм технически показатели? Блогърите предполагат, че това ще 
е цената. Те очакват Apple да свали поне 100 долара и така да превърне iPad в 
най-достъпния таблет – от $399 до $699 в зависимост от паметта (16 или 32 GB) и с 
какъв модем е (3G или 4G в даден момент). За сравнение - цената на Xoom e $799.

Apple пускат iPad 2
Техническите параметри са ясни, но дали ще 
смъкнат от цената?

Снимка на бял капак за новия  iPad2 изтече в интернет
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Футболни запалянковци превърнаха стадион „Георги Аспарухов” и 
улиците на София в бойно поле, а гледката напомня на кадрите 
от размириците в Близкия изток.

След мача „Левски” – ЦСКА миналата събота от столичната по-
лиция готвят арести на повече от 50 фенове, виновни за погро-
ма. Очаква се те да бъдат закопчани по домовете си не по-късно 

от месец. В момента от полицията обработват данните от 10 охранителни камери и 
няколко записа от телевизионните екипи. По време на мача в събота бяха аресту-
вани общо 23 запалянковци, 6 от които малолетни.  Но това далеч не е скандално в 
случая – вечното дерби в цифри звучи така: 7 потрошени патрулни коли, счупени 
седалки, откъртени трибуни, откъснати тръби и десетки пострадали фенове. В 5-о 
рПУ в столицата са постъпили жалби от собствениците на магазини, чиито витрини 
бяха потрошени, както и от собствениците на автомобили, злощастно паркирали 
по булевард „Мардид” в същия ден. На фона на всичко това победата на ЦСКА с 
3 на 1 срещу така ненавиждания от тях „Левски” останаха само за любителите на 
статистиката.

В дните след мача най-обсъждани теми бяха кой и защо предизвика този погром 
на стадион ”Георги Аспарухов”. От ПФК „Левски” твърдят, че преди началото на 
мача са взети всички мерки за безопасност, а противниците им, че секторът за 
гости е бил крайно недостатъчен и че не са били извършени никакви проверки. 
От своя страна служителите на реда се оправдаха с избора на стадион, защото са 
предполагали как ще се развие дербито и предложили мачът да се играе на „Васил 
Левски”. Кой е наредил влизането на жандармерията в сектор „Г” на „Герена”, стана 
ясно в понеделник, когато главният секретар на МВр Калин Георгиев публично 
призна, че лично е издал заповедта. 

Разбити стадион, полицейски коли, 
витрини и ранени полицаи

галина Петрова
galina@bg-voice.com

София като Либия  
след вечното дерби

Валентин Грънчаров/gong.bg

Валентин Грънчаров/gong.bg

Диди Деянова/armeici1948.com
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1. Изберете подходящ спорт, с който да за-
бързате метаболизма си, не е нужно да е нещо 
прекалено интензивно или дълго, сутрешната 
йога например дава удивителни резултати. 
Друг спорт, който перфектно оформя тялото, 
е тае-бо. Само 20-30 минути на ден ще сторят 
чудеса за фигурата ви.

Вече е март и лятото чука на вратата. Нека се 
подготвим подобаващо и да влезем във форма за  
късите поли и плажовете, които толкова обичаме.Кристин Зографова

kristin@bg-voice.com

2. Изхвърлете преработените въглехидрати от менюто си (бял хляб, 
сладкиши, рафинирана захар) - и без това никому не са нужни, защото 
съдържат значително по-малко количество хранителни вещества в срав-
нение с комплексните въглехидрати. Вместо това яжте пълнозърнест 
хляб, картофи и ориз в умерени количества (веднъж дневно, за предпо-
читане сутрин или на обяд).

3. Заложете на плодовете и 
зеленчуците. Освен че снабдяват 
организма с важни хранителни 
елементи, те също така ви карат да 
се чувствате сити заради фибрите, 
които съдържат.

4. За вечеря се ограничете до салата със сирене или 
месо, пропускайки хляба и десерта. Въглехидратите, 
поети по време на вечеря, се трупат във формата на 
мазнини, докато спите.

5. Вечеряйте не по-късно от 4 часа 
преди сън, за да има време органи-
змът ви да преработи поетата храна.

6. Подарете си поне 10 минути релакс на ден. Стресът кара тялото 
ви да складира мазнини, затова си дайте 10 минути, в които да затво-
рите очи и да си представите, че сте на мечтаното от вас място, или да  
направите кратка разходка. Плуването също е невероятен начин да 
изгоним стреса.

7. Спете поне по 8 часа дневно. Двата 
хормона, отговорни за чувството ни на 
ситост и глад, са пряко афектирани от 
липсата на сън според изследване на 
Университета в Чикаго. Хормонът на 
ситост е с по-високи нива, когато човек 
получава нужния му сън, а метаболи-
змът се забързва многократно.

8. Наблегнете на риба вместо месо, защото 
съдържа мастните киселини омега-3 и 
омега-6, които подпомагат намаляването на 
холестерола и отслабването. Същото важи и 
за ядките - особено когато са сурови, защото 
тогава съдържат пълен състав полезни веще-
ства - цинк, магнезий, калий и желязо,  нужни 
за един здрав организъм.

9. Вода, вода, вода. Пийте мно-
го вода. По два литра на ден са 
препоръчителни, за да се изхвър-
лят натрупаните токсини.

10. Вярвайте в себе си. За да не се отчайвате, 
сложете любимата си снимка по бански някъде 
на видно място. Припомняйте си колко неверо-
ятно изглеждате, зареждайки се с  позитивна 
енергия.  Много голям процент хора прекъсват 
режима си за отслабване малко след като са 
започнали. Поставете си цел и дори бавно и 
славно, се движете към нея.

10стъпки за 
перфектна 
лятна форма
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силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Не ви ли се е струвало понякога колко силно искаме 
да видим някого или група от близки хора, които 
съдбата изведнъж ви поднася случайно. Тогава обаче 
в повечето случаи спичаме и прегаряме в огромното 
си желание, успяваме да промърморим нещо свенливо 
или с бодряшки оптимизъм и широка усмивка казваме 
„здравей” и продължаваме напред. Много ни се иска 
да се спрем да си проговорим, но нещо ни спира, не ни 
позволява да започнем. След това забавяме крачка, 
имаме желание да се обърнем, да се върнем едни към 
други, но вече е късно.

Мислим си, че с тях сме имали общи емоционални 
моменти, били сме на една честота, били сме истин-
ски (поне така ни се струва), показали сме най-добри-
те страни от себе си, мислили сме си, че имаме общо 
бъдеще, че това са ни новите познати и не само, дори 
приятели. Въпреки това ги оставяме там във вре-
мето и пространството, в  ситуацията на купона, 
почивката, момента... Кое ни кара да не се спрем на 
улицата, а да продължим напред? Да не се обадим по 
телефона, да не им пратим мейл, да не ги добавим във 
фейсбук. Навикът на ежедневието, удобството на 
старите връзки и приятели и трудното ново начало 
на друг кръг? Лесно е да сложим етикета на лицеме-
рието. Страхът ли е този, който движи неосъзнато 
реакциите ни, страхът, че ще ни отблъснат, ако се 
спрем и поговорим, хладното отношение на друга-
та страна, спирачката от очакванията, които в 
повечето случаи се разминават с реалността. После 
следват угризенията и самобичуването и клетвата, 
че след седмица-две, при нова среща задължително 
ще спрем и ще говорим, но не само дежурните фрази, 
а за общото ни минало и надяваме се за общото 
ни бъдеще, за изживените и неизживените мигове, 
за общите ни планове. Има такива приятелства и 
връзки с познати хора, с които ни събират ситуация-
та и времето, тях нямаме потребност да ги правим 
ежедневни, ежеседмични и да ги вкарваме в телефония 
си указател. Оставаме ги там и се надяваме да се 
повторят някога със същата сила и емоция. Влизат в 
графата „всяка година по същото време“. Остават в 
спомена ни, към който ни връща дума или жест, песен, 
стих, затова са много емоционални и красиви, не се 
насилваме да ги превръщаме във вечни, но не са и в 
графата добри познати.

 
*Песен на Белослава

**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

Гняв по 
навика 
Или „всяка година по 
същото време“*

ТОКЧеТА

СИМВОЛИКА НА СКЪПОЦЕННИТЕ

Царят на скъпоценните камъни
Олицетворение на чистотата, истината и верността, затова е 

и най-честият избор за годежен пръстен. Блясъкът му поглъща 
емоциите и носи духовно равновесие на собственика му. един от 
най-познатите символи на богатство и разкош. В Индия вярват, 
че диамантът е образуван от петте начала на природата - въздух, 
вода, небе, енергия, земя. Този скъпоценен камък е най-царстве-
ният от всички заради качествата му - най-твърд, най-блестящ, 
най-скъп и естествено най-рядък. Не случайно в една песен се пее, 
че диамантите са най-добрите приятели на жените.

Христина сПасова
newsroom@bg-voice.com

„Епископ на камъните”
Сапфирът е възприеман от някои култури като символ на небес-

ната хармония и мира, а от други - като символ на властта, истина-
та и скромността. Наричан е още епископ на камъните, тъй като 
в Средновековието е олицетворявал висшите духовни ценности. 
Смята се, че в определени периоди от годината притежава силата 
да предпазва от зло.

различни по цвят и форма, примамващи с блясъка си, скъпоценните камъни винаги са изкушавали хората - от 
най-бедните до най-богатите. Възприемани са като белег за високо обществено положение и финансова мощ, 
но всъщност са много повече от това. Под повърхността на малките камъчета се крият сили, които могат да 
пречистят тялото и душата, а според някои поверия дори да предскажат бъдещето ни. ето и някои от тях.

Камъкът на хладнокръвието
Наситеният зелен цвят на изумруда (наричан още смарагд) го 

определя като символ на плодородието, младостта и пролетта. 
Той дава трезва преценка на притежателя си, като подрежда ми-
слите му и вдъхва самообладание в напрегнати моменти. Камъкът 
има и способността да преобразува насочената негативна енергия 
в позитивна. Според фолклорните вярвания изумрудът има и 
лечебни сили - помага при безсъние и проблеми с паметта.

Камъкът на страстта
рубините са били любимите скъпоценни камъни на много вла-

детели в миналото, една от които е Клеопатра. рубинът символи-
зира смелостта и жизнеността, а червеният му цвят олицетворява 
страстната и изпепеляваща любов. Според поверията собствени-
кът му има чисто сърце и камъкът го предпазва от предателства и 
интриги. Царете са го носели, тъй като вярвали, че при опасност 
потъмнява. Трябва да се внимава камъкът да не попадне в ръцете 
на злонамерени хора, тъй като ще усили негативните им качества. 
рубинът помага при анемии, депресии, епилепсии и проблеми с 
кръвообращението и сърцето.

Символът на хармонията
Топазът символизира божествената доброта, приятелството 

и прошката. На мъжете дарява мъдрост и проницателност, а на 
жените - красота и плодовитост. Помага за по-добра концентрация 
и ясна преценка, засилва жаждата за знания и дарява собствени-
ка си с остър ум, което повлиява на издигането му в обществото. 
Смята се, че камъкът притежава силна енергия, която премахва 
преумората, повишава апетита и повдига тонуса. В някои страни 
се използва за правене на магии, които да привлекат нещо много 
желано. Среща се в различни цветове.

Феноменът
Опалът е олицетворение на набожността и вярата. римляните вярва-

ли, че идвал от небето с мълния и бил надарен с божествени способно-
сти. Днес е възприеман като камък, носещ най-много щастие, но дълго 
време не е било така. През XIX в. е бил заклеймен като символ на злото. 
Но по-късно хората забелязали необикновеното му свойство - да реа-
гира на човешка температура. Опалът блести, докато собственикът му е 
жив, и губи блясъка си заедно с жизнеността на притежателя му. 

„Турският камък”
Името на тюркоаза идва от миналото, когато е внасян в европа 

през Турция, но по произход е от Персия. Символ е на смелостта 
, успеха и сбъдването на мечтите, предпазва от зли помисли и 
недоброжелатели. Бижутата с тюркоаз са носени като талисмани. 
Камъкът помага при проблеми с очите.
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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

Бързи и яростни
Лондонският музей отбелязва  
50-ия рожден ден на Jaguar E-Type

Съвременният свят е 
нищо без културната 
революция на 60-те 
години на ХХ век. Всичко 
по-значимо, определящо 
посоката на съвремен-

ността, намира корените си в този луд 
период от историята. Автомобилите 
като символ на мобилността и модер-
ността придобиват истински важното 
си значение в годините след Втората 
световна война. А през 1961 г. светът се 
сдобива с Jaguar E-Type - нестандартна, 
провокативна и различна спортна кола, 
която освен красива е и много бърза. 
През март се навършват 50 години от 
създаването на култовия модел, като 
Лондонският музей на дизайна отбеляз-
ва юбилея със специална изложба. един 
от първите собственици на E-Type е 
Джон Съртийс - единственият състе-
зател в света, който е станал световен 
шампион във Формула 1 и при мото-
циклетите.

Появата на E-Type трябва винаги да се 
разглежда в контекста на традицията на 
английското автомобилостроене. През 
60-те години британските компании все 
още задоволяват вътрешните нужди на 
своя пазар, а инвазията на континентал-
ните модели все още изглежда далечна 
и се наблюдава по-скоро с приятелско 
любопитство - все пак в онези време-
на на Лондонското автоизложение е 
показан дори „Mосквич”. Това говори 
достатъчно за реалните възможности 
на вносните, небритански коли.

Както германците си имат Porsche, 
a италианците - Ferrari, така и англича-
ните разполагат с няколко легендарни 
марки със спортен дух и класа - Bentley, 
MG, Morgan, TVR и, разбира се, Jaguar. 

Малкият секси роудстър, т.е. двумес-
тен спортен автомобил без покрив и 
силен дух, е създаден на Албиона. Още 
една причина за особения интерес 
към спортните модификации и моде-
ли е Втората световна война. Заради 
въздушната битка между Великобри-
тания и нацистка Германия в страната 
са построени много летища, чиито 
бетонни писти са били необходими за 
извършването на десетките хиляди по-
лети за победата в небето. След войната 
вече съществуващата инфраструктура е 
чудесна причина за трансформирането 
на самолетните писти в автомобилни. 
Така започват и множеството състеза-
ния, професионални или любителски, 
оттам се поражда и нуждата от истин-
ски мощни автомобили, оттам идват и 
поколенията способни, талантливи, но 
най-вече опитни автомобилни и мото-
циклетни пилоти. Не случайно в ста-
тистиката на Формула 1 една е нацията, 
дала най-много шампиони в историята 
- Великобритания, като англичаните са 
първенци с осем титли.

Всичко това е важно, за да разберете 
напълно фурора, който предизвиква 
с появата си моделът E-Type, дело на 
конструктора Малкълм Сейър. Той 
е технологична иновация във всеки 
детайл - от вентилираните дискови спи-
рачки отпред и отзад (за времето си все 
още рядкост), през независимото задно 
окачване до 3.8-литровия си шестци-
линдров мотор с тройни карбуратори, 
помагащи му да достига максимална 
скорост от 150 мили в час (около 240 
км/ч). Не на последно място, с тогаваш-
ната си цена от около 2000 британски 
лири това е един много достъпен 
спортен автомобил. За периода от 1961 

до 1975 г., в който се произвеждат трите 
модификации на E-Type, Jaguar успяват 
да продадат над 75 хиляди коли. През 
60-те години това е най-ярката британ-
ска звезда на пътя, като се е продавала 
еднакво успешно и като кабриолет, и 
като спортно купе. При появата му енцо 
Ферари е цитиран да заявява, че това 
е най-красивата кола, произвеждана 
някога.

Собственици на E-Type са били мно-
зина известни попкултурни личности от 
Джордж Харисън („Бийтълс”) до футбо-
листа Джордж Бест. Особено интересен 
е обаче Джон Съртийс, който и до днес 
държи уникален рекорд в моторните 
спортове - това е единственият човек, 
който е ставал световен шампион при 
мотоциклетите и във Формула 1. 60-те 
години са особено важни и за Големия 
Джон, както е известен този състезател, 
запомнен с многобройните си успехи 
преди всичко при мотоциклетите. Там 
той е три пъти поред световен шам-
пион, като започва да се състезава на 
две колела още като дете. Съртийс, 
познат още като Безстрашния, решава 
да смени спортовете и се насочва към 
Формула 1 през 1960 г. Още във второто 
си състезание, за голямата награда на 
Великобритания зад волана на болид 
Lotus, Съртийс успява да завърши 
втори. В третата си надпревара Съртийс 
печели първа стартова позиция, а 
през 1964 г. става шампион с отбора на 

Ferrari. Големият Джон е обичал да кара 
всичко, което е задвижвано от двигател 
с вътрешно горене. Историята помни 
противоречията му с енцо Ферари и 
неговия отбор във Формула 1, особено 
след тежка катастрофа по време на 
състезание от серията CanAm, когато 
Съртийс едва не загива. Отговорът на 
английския пилот е знакова победа на 
пистата „Спа Франкошам” в Белгия през 
1965 г., когато при пороен дъжд той 
успява да извоюва победата, оказала се 
и последната в кариерата му.

Легендарният 77-годишен пилот 
си спомня за своя E-Type, цитиран от 
вестник Guardian, като за една красива, 
но не много съвършена кола. „Първа 
скорост не беше синхронизирана, за-
това и беше необходимо моторът да се 
форсира и да налучкваш предавката.”

Днес във Великобритания вече няма 
британски производители с изключе-
ние на няколко бутикови марки. Jaguar 
се притежава и управлява от индий-
ската Tata Motors. Добрата новина е, 
че моторните традиции остават. Джон 
Съртийс е горд от качествата на млада-
та генерация британски пилоти - Люис 
Хамилтън и Дженсън Бътън. Почти като 
едно време, през 60-те, когато Съртийс 
се е състезавал с Джим Кларк, Греъм 
Хил или Брус Макларън, днешните 
млади лъвове са част от най-доброто, 
което моторните спортове могат да си 
пожелаят. (capital.bg)



2-9 март 2011 г. 31

мариЯ тонева
Сп. „Жената днес”

It’
s S

ho
wt

im
e

Ив
о С

ир
ом

ах
ов

: 

От десет години той 
носи отговорността за 
сценария на “Шоуто 
на Слави”. Иначе е 
дипломиран театрален 
режисьор. Лаконичен, 

премерен, остър и категоричен... В 
начина на общуване, в стила на писане, 
в тълкуването на реалността... На 38 
години, за него телевизията е професия, 
писането - страст, а Уди Алън - гений, 
пред който смирено се покланя. Иво 
Сиромахов е противник на всякакви 
глобални обобщения и прояви на ко-
лективна глупост. Залага на пародия и 
сарказъм. И малко лирика тук-там...

Колко е важно да бъдеш сериозен в 
днешно време?

За мен е важно да бъда несериозен. 
Забелязал съм, че колкото по-тъп е чо-
век, толкова по-насериозно се взема.

Преди 18 години у нас се зароди 
един тв диспут - между културата и 
бахура. Докъде стигна той според 
вас? Кой кого изяде? Имат ли бъдеще 
заедно?

В гениалния скеч на Теди Москов 
нямаше противоречие между културата 
и бахура, напротив. Лирическият герой 
обичаше и културата, и бахура и се 
разкъсваше в любовта си към тези две 
екзистенциални потребности. Аз лично 
също обичам и двете и се старая да 
намирам баланса между тях.

За какво мечтаехте като малък и в 
какво се превърнаха мечтите ви?

Мечтаех да стана футболист. Не станах 
и се радвам, че не станах. Днес вероятно 
щях да ритам в нашето посредствено 
първенство и да се напивам по чалга 
клубовете. Сега мечтая да видя децата 
си успели хора.

Казвате, че постоянно изправяме 
децата си до стената и ги разстрелва-
ме с тъпи въпроси.  Какво научихте от 
своите синове? За какво мечтаят те?

Тъпотата наистина може да те убие. 
Особено когато си дете и все още нямаш 
изградени защитни механизми срещу 
вселенската простотия. От моите синове 
се научих да прощавам. И на други неща 
съм се научил от тях, но те са твърде 
лични и не ги споделям с никого.

Най-добрият съвет, който сте полу-
чавали?

Когато бях на 18 години, кандидат-
ствах режисура в НАТФИЗ. Не знаех 
какво точно трябва да правя на изпи-
тите, затова отидох да се посъветвам 
с големия режисьор Младен Киселов. 
Споделих му намеренията си с надежда-
та той като преподавател да ме „светне” 
за някой номер, да ми каже каква е 
печелившата стратегия на изпитите, за 
да бъда приет за студент. Вместо това 
той ми каза само: „Бъди себе си, не се 
прави на нещо друго.” Спомням си, че 
тогава бях много разочарован. Казах си: 
тоя човек нещо ме будалка и не иска да 
ми каже никакви хватки. А бях убеден, 
че има някакви хватки, които гаранти-

рат успеха. Днес, 20 години по-късно, 
разбирам, че Киселов ми е дал велик 
съвет - да бъда себе си. Съвет, който 
следвам всеки ден.

Какво не трябва да знаят зрителите 
и читателите за Иво Сиромахов?

Нищо не трябва да знаят за мен, така 
както и аз не знам нищо за тях. Най-до-
бре е да си останем забулени в неиз-
вестност един за друг.

Вашето творчество разсмива (ве-
роятно и разплаква) много хора. Вас 
какво ви разсмива?

Мен ме разсмива творчеството на Уди 
Алън, Мънро-Саки, Марк Твен, Хашек.

Има ли някоя вселенска мъдрост, 
която дава тон в живота ви?

„Кажи ми кои са приятелите ти и аз ще 
ти кажа какви тъпанари са.”

Какво си казвате, когато нещата са 
зле?

Казвам си: “Бахмааму, загазих...”
Какъв е фЬешън-стайлингът на 

медиите в България?
Позорен. Модата е да се върви след 

силните на деня и да се славословят 
безсрамно. Затова казионните медии 
вървят към своя залез, а на преден план 
излизат независимите интернет блого-
ве, в които има много повече обективна 
информация и по-честни анализи.

Бихте ли провели тв референдум 
за избор на най-тачения актьорски 
образ в “Шоуто на Слави”: Шишо 
Бакшишо, Бай Шиле, Цеко Сифоня, 
Хулиган Кучков и останалите…

Не. Всеки един от тези образи паро-
дира различни черти на българина. 
Безсмислено е да ги противопоставяме. 
Те се допълват и сборът от всички тях 
може би ще ни даде картината на съвре-
менния човек.

От какъв супергерой има нужда 
българският народ?

Само нациите в беда имат нужда от ге-
рои. Нормалните народи не се нуждаят 
от герои, а от професионалисти. А у нас 
забелязвам постоянно озъртане за това 
кой да е следващият герой. Може би 
ни трябва някой като Супер Любо, да 
хвърчи напред-назад, да му се радват 
бабичките…

Наистина ли вярвате, че хората 
обичат да са единни в глупостта?

разбира се. Този процес най-отчетли-

во се наблюдава по време на избори. 
Тогава хората масово загубват разсъдъ-
ка си и подкрепят разни типове, които 
твърде скоро започват да им причиня-
ват страдания.

Какъв е шансът чушкопекът да цъ-
фне на българската евробанкнота?

Аз се съмнявам, че ще доживея 
времето, когато ще се появи българска 
евробанкнота. Но ако някой ден след 
200-300 години това все пак се случи, 
чушкопекът ще е най-подходящият сим-
вол на българската култура. Повечето от 
нещата, създадени у нас, са точно такива 
- грозни, функционални и изразходващи 
много енергия.

Каква е топлата връзка между 
българските политици, чалга певици 
и футболисти? 

Плейбекът. Всичките само имитират 
работа.

На какво се смее българският 
народ?

На същото, на което се смеят и 
другите народи. Добрият хумор няма 
националност. 

Вашата рождена дата, 29 декем-
ври, съвпада с тази на доста видни 
личности - Андрю Джонсън (17-и 
президент на САЩ) , актьорите Джъд 
Лоу и Джон Войт, Били Мичъл (баща 
на US Air Force). Вярвате ли в знаците 
на съдбата?

Това, че съм роден на една дата с 
тези велики хора, не ме прави велик, 
уви. На всяка дата от календара са се 
раждали както много успешни хора, 
така и големи боклуци. За да успееш, не 
е достатъчно само да се родиш. Трябва 
и да поработиш.

Според астролозите тъгите на Бъл-
гария започват с факта, че е основана 
под знака Козирог. Вие също сте от 
тази зодия. Какво ви говорят звезди-
те? :)

Звездите нищо не ми говорят, а и 
аз им мълча. Не са правени опити за 
установяване на контакт нито от едната, 
нито от другата страна. Към хороскопи-
те съм настроен скептично. Зодиакал-
ните прогнози по вестниците са едно от 
най-ярките колективни проявления на 
глупостта. ето, казвате, че съм роден на 
една дата с Джъд Лоу, но се съмнявам, 
че ни се случват едни и същи неща.
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Запознах се с д-р Александър Парашкевов през 2002 г. в базата на 
българския контингент в ИСАФ в Кабул, в чиято мисия бе хирургът от 
ВМА. Докато ме лекуваше от неизбежната за всеки новопопаднал в 
Афганистан инфекция (с неясен произход), разбрах, че има специал-
ност по пластична хирургия. Пошегувах се, че някой ден може и за 
разкрасяване да го потърся. Май няма да ми се случи обаче, защото 

д-р Александров хич не си представя да прави силиконови бюстове и лифтинги.
Две години по-късно пак се срещнахме в Кабул - хирургът вече бе начело на 

български медицински екип от ВМА в испанската военнополева болница на лети-
щето. разказваше ми за мисията си в Кербала, Ирак, и за злополучния Стефанов-
ден, когато кола-бомба уби петима български рейнджъри.

Последваха още мисии в Афганистан и Босна, специализирано обучение за 
военни хирурзи в Израел. А наскоро се върна от Хаити, където в продължение на 
месец той и колегите му спасяваха от смърт хора с тежки травми от разрушител-
ното земетресение.

Пластичният хирург подп. д-р Александър Парашкевов в момента е заместник-
началник на отряда за бързо реагиране към ВМА.

Имаш специалност по пластична хирургия. Защо, вместо да правиш сили-
конови гърди, ходиш и оперираш разкъсани от бомби хора на такива места 
като Афганистан и Ирак? 

Не ми е интересно. е, случвало се е да оперирам познати - една манекенка от 
русе. Но не ми е интересно. Имаше едно момче, афганистанче, което работеше 
в посолството ни в Кабул. Когато е бил на 3 години, си изгорил ръката и никой 
не се беше погрижил за него. За да зараснат такива рани, трябват превръзки, а 
кой да го превързва? И за 25 години ръката му се беше превърнала буквално в 
лапа - всички пръсти бяха сраснали. Нямах много време, когато дойде при мен, 
но успях да му направя единия пръст и той беше толкова щастлив. Вече можеше 
да хваща. Всеки път много се радва да ме види, когато съм в Афганистан, аз ходя 
често на ротациите на медицинските екипи. 

Разбирам, че да възстановиш една тотално деформирана ръка е професи-
онално предизвикателство. Но все пак пластичната хирургия предполага и 
едни бързи и донякъде лесни пари?

Въпрос на разбиране е. За мен пластична хирургия е да възстановиш нещо, 
което се е развалило при някакви обстоятелства - изгаряне, катастрофа, да го 
върнеш към нормалното. Моят принцип е, че трябва да сме близо до природа-
та - ако природата ни е дала такъв нос, гърди, устни, тяло - значи си е изчислила 

защо. И не бива да тръгваш срещу нея. Това е моето виждане, разбира се. Дори 
не ми се говори на тази тема. Пластичната хирургия е доста яздена тема, мода, а 
хирургията не може да бъде мода. Аз съм хирург и това работя. Макар че доста 
време ми поглъща и административната работа, когато съм в България. 

А кой е най-тежкият ти случай? 
Знам ли... Може би едно малко афганистанче през 2004 г. Беше на около 5 го-

дини, но изглеждаше на 2-3. Гръмва една бутилка газ в дома му и го изгаря доста 
тежко, близо 50% от тялото му. В нито една болница не искаха да го приемат, 
накрая на нас ни го доведоха французите. Гледахме го близо месец. Дете с такива 
изгаряния по принцип се гледа в специализирана клиника, в специални легла, 
а ние бяхме в палатки. Но все пак близо месец през ден му правехме операции, 
преливане на кръв - имаше много добри анестезиолози-реаниматори, унгарци, 
с които работехме. В крайна сметка го стабилизирахме до състояние да му бъдат 
направени пластики по различните части на тялото, но това си иска специфи-
чен инструментариум и клиника. Защото да му направя пластика и да го хвърля 
отново в една палатка, е безсмислена работа. Прави им чест на испанците, че 
организираха полет специално за това дете, пратиха самолет от Испания, за да 
го лекуват в специализирана клиника. Вечерта преди полета шефът на болни-
цата събра целия състав на болницата, за да се молят за излекуването му. После 
ни пратиха благодарствено писмо, че сме успели да го запазим при тези тежки 
изгаряния. 

Много са случаите, всеки е една съдба. 
Какво видя в Хаити? 
Това е най-кратката и най-тежката ми мисия. За първи път се сблъсквах с толко-

ва загинали и ранени в един-единствен момент. 
Повече от две трети от Порт-о-Пренс е смлян, виждаш кратери, само палатки, 

организирани от Червения кръст и други международни организации, както 
и импровизирани от самите хаитяни. Липсват храна, вода и подслон - това е 
основният проблем в момента в Хаити и това ще продължи много дълго време. 
А медицинските проблеми вследствие на земетресението - още по-дълго. Казват, 
че загиналите са 300 000, вероятно са даже повече. Хаити е една осакатена, ампу-
тирана нация. Характерните поражения при земетресения са върху крайниците. 
ръцете и краката на пострадалите се ампутират, за да се запази животът им, но 
това води до много медицински и социални проблеми, нужна е рехабилитация, 
последващи операции в специализирани клиники, а после интеграция в обще-
ството. А то самото е разбито в момента, а и преди това е имало много проблеми. 

Д-р Александър Парашкевов: 
между Афганистан, Ирак и Хаити
Защо един пластичен хирург предпочита да спасява ранени от бомби  
и премазани от земетресения, вместо да прави силиконови цици

лилиЯ ПоПова
сп. „Жената днес”

Снимки: личен архив
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Те живеят близо до природата и са превъзмогнали донякъде загубата на 
близките. Но няма да се примирят с липсата на вода, храна и подслон. Затова и 
често стават бунтове. Няма държава, правителството заседава в някакви подаре-
ни циркови палатки. Помощи идват всеки ден, но те трябва да се раздадат и това 
е проблем. Трябва да заработят институциите, държавата да се строи наново. 
Лошото е, че е засегната активната част от населението, хората между 20 и 40 го-
дини. Средната продължителност на живота там е 58-59 години. Хиляди загинали, 
осакатени, емигрирали... Деца без родители. Кой ще построи държавата наново? 

На хората в Хаити не знам какво още трябва да им се случи, като им гледам 
историята колко са страдали, а сега това земетресение... Някой трябва буквално 
да вземе Хаити - не знам дали ООН или САЩ, да се направи някаква програма, 
защото иначе... трябва да затворят тази територия. 

Хаитяните имат силен дух. Няма да забравя едно 20-годишно момиче, което 
беше с ампутирана лява ръка и десен крак. Като й правехме превръзките, вместо 
да вика от болка, започваше да пее хаитянски песни. Ние, петимата български ме-
дици, за тези 27 дни лекувахме близо 2000 души. 2000 души разбраха, че същест-
вува България. И се радвам, че малка България изпрати лекари в Хаити - там бяха 
екипи от 23 държави само. Такива трагедии трябва да ни карат да бъдем повече 
хора. 

Как ти се пренареждат ценностите, след като видиш такова нещо? 
Гледам малко по-макроскопски на нещата, не издребнявам, гледам отгоре 

на дребните проблеми, които ни съпътстват - за хубаво или за лошо. След като 
си бил на такива места, някои неща, взаимоотношения и дрязги, ти стават даже 
смешни. Опознаваш себе си, разбираш какви качества имаш или нямаш. Когато 
си тук, все имаш някой приятел зад гърба си да ти дава самочувствие, докато там 
оставаш сам със себе си и своите качества, показваш какво можеш или не можеш, 
опознаваш себе си, опознаваш и хората до себе си, които уж си ги познавал в 

България, но там те също са сами. 
А ставаш ли по-вярващ, след като видиш трагедия като в Хаити? 
Аз не съм вярващ, даже не съм запознат с религията. Но подобно нещо те кара 

да бъдеш повече човек. И винаги да знаеш, че и на теб може да ти се случи и да 
имаш нужда от нечия помощ. 

Все още ли атаката с кола-бомба в Кербала е най-тежкият момент от рабо-
тата ти в мисии?

Това е единственият атентат, когато медицинската служба на армията ни тряб-
ваше да реагира бързо и адекватно. И реагирахме адекватно – оказахме нужната 
помощ на всички ранени и те оживяха.  Дали ми е най-фрапиращата – и да, и 
не – някак ми стана рутинно, както и да звучи, защото в болниците в Афганистан 
спасяваме пострадали при такива атаки – за щастие не българи. А в Кербала бяха 
българи, хора, които познавах, с които живяхме няколко месеца преди да ни уда-
рят. едното момче от русе го бях оперирал като курсант. Вечерта си говоря с него, 
а на другия ден го държа мъртъв в ръцете си... Тежко е. Често ме питат дали ме е 
било страх. разбира се, че ме е страх. Но в момента, когато работиш, когато имаш 
пациент, забравяш за себе си. И по време на атаката не можех да мисля въобще. 
Чак вечерта в 11 часа, след като бях оперирал няколко човека и запалих една ци-
гара, си помислих какво е можело да стане с мен. В Хаити също преживяхме 5-6 
труса. работехме при отворени врати на операционната – евентуално да излезем. 
Не се случи, но ако се беше случило, едва ли щяхме да излезем – няма как да ос-
тавиш човека с отворен корем. И това всеки лекар би го направил. Хаити е една 
от страните с най-много болни от СПИН, както и много други болести, но някак 
забравяш. Слагаш ръкавици, очила, но не мислиш за това, забравяш го.

Готов ли си за нова мисия?
Докато съм здрав и имам физическата възможност да го правя - да. Това ми е 

професията и аз я обичам.

Хаити е 
ампутирана  нация

Снимки: личен архив

Снимки: личен архив
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Чарли Шийн 
иска $3 млн., 
за да сe върне

Странно но факт – колкото по-пропаднали, толкова по-заплатени 
са холивудските звезди. Неотдавна скандалната актриса Линдзи 
Лоън лъсна в мръснишко клипче в youtube.com, което я показа 
в светлината, заради която лежа в клиника и попадна в затвора. 

Това обаче си има и добри страни, ако си в Холивуд, защото именно тя ще 
е на корицата на книгата на световноизвестния фотограф Тери ричардсън. 
Проблемната Линдзи, която чака решението на съдиите по обвинение, че е 
откраднала огърлица от магазин за бижута, сега ще бъде възнаградена ще-
дро, защото е подписала договор за сумата от 2,1 милиона долара. Актри-
сата ще позира чисто гола заедно с колегата й Джеймс Франко, а книгата 
ще е изключително провокативна, какъвто е и фотографът Тери ричардсън.  

Линдзи Лоън взима 
$2 млн. за голи 
снимки

Най-скъпоплатеният телевизионен актьор поиска 
увеличение на хонорара, който получава за участието 
си в спряната телевизионна комедийна поредица 
“Двама мъже и половина”.

Пред сутрешния блок на NBC Today Чарли Шийн сподели, че 2 
млн. долара на епизод били твърде малко за него.

„Аз съм мъж, който държи на думата си, и ще довърша шоуто. 
Дори съм готов да направя десети сезон, но на този етап заради 
стреса, който преживявам - О, Боже мой - искам 3 млн. на епизод. 
Или приемате, или се разделяме”, каза Шийн пред водещата.

В интервютата Чарли заплаши, че ще съди CBS, защото се 
чувства изоставен от решението на телевизионната мрежа. Той 
обясни, че хората погрешно са помислили неговата емоционал-
ност за гняв.

“Ще се защитавам срещу “яростната омраза”, заяви Шийн пред 
сутрешния блок на ABC Good morning America.  Когато бе попи-
тан дали ще ги съди, той отсече: „А вие не бихте ли ги съдили? 
Нямам работа. Имам цяло семейство да издържам и съм тук, за 
да си събера моето, а те ще изгубят.”

От CBS спряха снимките на хитовия сериал “Двама мъже и 
половина”, след като актьорът бе спипан няколко пъти с наркоти-
ци и бе мъртво пиян. Той дори изригна с нападки с антисемитски 
нотки срещу продуцента си Чък Лори. 
„Чувствам се ужасно”, сподели Шийн в интервю и се обърна 
направо към Лори. „Мислех, че след като 8 години ми крещя, 
мога да си позволя да ти върна няколко ругатни. Не знаех, че ще 
го приемеш толкова лично и ще започнеш да наказваш всички 
поред.”

Веселин Маринов 
и Цветанка  
чакат бебе
Идолът на млади и стари Веско Маринов ще става 

баща за втори път. Певецът чака бебе от новата си 
изгора Цветанка, с която е от неотдавна. Тя е бре-
менна в петия месец, а раждането се очаква през 

юни. Полът на бебето още не е известен.
От предния си брак Веско има дъщеря на 22 години. Йоана 

вече е студентка и баща й рядко се добира да я види.
Цветанка също има деца от предния си брак. елизабет е на 

20 и живее и учи в Лос Анджелис, а Кристиан е на 12 и е ученик. 
Той обаче живее с майка си и новия си татко Маринов.
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Доста слухове се появиха в медиите, че Певецът на 2010 Илиян ще 
става или е станал вече баща. едни му приписаха чуждо момчен-
це, а други говориха, че неговата приятелка Белла била бременна 
в третия месец.

Това обаче отново се оказа плод на фантазиите на българските журнали-
сти. Илиян сподели, че още е рано да става баща, но много ще се радва, ако 
това се случи. Двамата с Белла не работили постоянно за бебе, а чакали, 
когато само трябва да се появи.

Сладкогласният певец обгрижвал постоянно своята приятелка и не я 
оставял да се лиши от нищо. Двамата постоянно били заедно и се разделяли 
само за участията на пайнерската звезда.

Илиян няма да става 
баща все още

Плейбек No1 на републиката Андреа грейва на корицата на майския 
брой на елитното италианско списание “Donna – Salon International” на 
Джузепе Тирабасо. 

Атрактивните кадри за най-голямото световно издание за прически 
бяха заснети през февруари от предпочитания от родните знаменитости фотограф 
Дилян Марков. Грижливо подредени къдрици, прически със стоманеносиви кичу-
ри, ансамбли в ретро духа на Брижит Бардо преливат като калейдоскоп в кадрите. 
За сесията Андреа подбира стилни тоалети на Valentino и Ermanno Scervino. 

С новата си визия изпълнителката украси и корицата на мартенския брой на лук-
созното списание “Коса и Красота”. Тя ще бъде лице на предстоящия 17-и “Италиан-
ски фестивал на красотата и прическата” в края на женския месец в Пловдив.

Андреа с корица в 
европейско списание

Мис България 
става спортна 
коментаторка
Гергана Гунчева, която стана Мис България 

през 2004, се насочи към спортната жур-
налистика. една от най-красивите ни жени 
се явила на кастинг в TV+ и го спечелила. 

русокоската ще бъде част от спортната емисия 
новини на медията.

В най-скоро време Гунчева ще казва какво се 
случва в спорта, а ревнивите български жени ще 
карат мъжете си да превключват каналите.

 Това обаче се оказа, че не е дебютът на Гергана 
в тази сфера. Дъщерята на бившия волейболен 
национал Стоян Гунчев вече бе водеща на спорта 
още през април 2010, само че в M-Sat.

Тогава още хубавицата призна, че от малка е 
мечтала да се изявява в това си амплоа и особено 
в този бранш, защото е отраснала в спортно се-
мейство. Преди години дори е тренирала худо-
жествена гимнастика.

Zamunda може да вкара 
България в Report 301

Един от двата най-популярни торент тракера в България – Zamunda, 
бе включен в доклада на U.S. Trade Representative за 2011.

Този доклад отразява и посочва пазарите на държави, които 
имат лоша слава за правилата срещу нарушителите на авторските и 

сродни права.
Zamunda се нарежда до име като световните The Pirate Bay, Terrentz.com, 

Isohunt и други.
В документа, който може да се прочете в ustr.gov, се говори, че сайтът е 

обект на разследване за криминални престъпления. За другия голям играч 
в страната ни обаче – Arena, няма и дума в този доклад.

Първите места в тази своеобразна антикласация могат да ни пратят 
единствено пак в Report 301 - списък със страните, в които има най-голямо 
пиратство. едва преди 4 години успяхме да излезем от там.
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ВОДОрАВНО: Квартерон. еркери. Триола. Аерон. Ал. Сои. Мигач. Океани. Мезон. Дакел. рок. Матев. Жега. Ядиво. Гаф. Детаил. Жлеб. Ми. Ивери. Масаи. Сирена Камед. Мо. МТВ. ривал. Пресол. ренде. 
Кесии. Кро. ратаи. рафт. Итонг. Пустош. Ютии. Тарикати. ребро. Опори. Скръб. Икс. Мулат. Преспи. Лиман. Геоид. Мер. Зачот. Кант. Опела. Демарш. есен. Цитатдели. епир. Си. Куверт. Азимуд. Кафене. 
епицентри.
ОТВеСНО: Автомагистрала. Класика. Ариета. Ивет. росич. Туф. Три. Зефир. Насип. Мохаве. Томов. Верди. Комат. Ден. елин. Дение. Парун. Дере. Праг. Жерав. рутил. Келт. Адети. Акаси. Агами. Юначака. 
Клефт. Стена. Ап. Кайма. Сторк. Отрези. Берое. Лампи. Шерпи. Шпиц. рокля. Серии. Бърдо. Име. Акне. Джаде. Тюрбе. Перун. Арили. Ското. Смес. ТТ. Кранове. Морни. Апелес. Иликобиология. Ироними.
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Гатанка: 500 крака и два 
зъба. Що е то?

Отговор: Първият ред на 
концерт на Веско Маринов.

  
Две блондинки седят в 

кафене и си говорят за тяхна 
приятелка (също блондинка). 

- Чу ли, бе, муцка, Десата се 
удавила лятото на морето? 

- Как така, ма? 
- Ми ходила на пристанище-

то и паднала от кея във водата. 
- Ми тя нали можеше да 

плува? 
- Можеше, ама някой бил 

сложил табела „Плуването 
забранено”.

  
едно малко момченце 

разбрало, че възрастните хора 
крият поне по една тайна и 
затова било лесно да бъдат 
изнудвани. един ден момчен-
цето отишло при майка си и й 
казало:

- Мамо, знам твоята тайна!
Майката се изненадала, 

но запазила самообладание, 
извадила 20 лева и му ги дала 
с думите:

- Това си остава между нас! 
Нито дума на баща ти!

След няколко часа бащата 
на момченцето се прибрал и 
то отишло и при него:

- Татко, знам твоята тайна! - 
казало момченцето.

Баща му, без да губи време, 
извадил 50 лева от джоба си и 
му ги дал с думите:

- Само недей да казваш на 
майка си!

На следващия ден детето 
тръгнало за училище и по пътя 
си срещнало съседа Пешо и му 
казало:

- Чичо Пешо, знам твоята 
тайна!

- еееее, най-после! - зарад-
вал се Пешо - В този случай 
ела да прегърнеш баща си!

  
Вървял си един мъж към 

къщи и не щеш ли срещнал 
своя стара голяма любов. Зап-
риказвали се те и от приказка 
на приказка се озовали заедно 

в хотелска стая, откъдето не 
излезли три дни. разделили се 
едвам-едвам и мъжът отишъл 
при свой приятел за съвет:

- Пешо, помагай! Кажи ми 
какво да обясня на жената, за-
това че ме е нямало три дни?

- Вземи си едно тесте карти, 
сложи си молив зад ухото и 
отиди при жена си и й разкажи 
всичко както си е било.

Направил всичко, както 
му заръчал приятелят, и се 
прибрал у дома, а жена му го 
посрещнала на вратата:

- Мръсник такъв! Къде беше 
цели три дни?

- Ми жена, как да ти кажа... 
срещнах една своя стара 
любов и три дни секс в една 
хотелска стая.

- Да бе, сигурно! Пак си бил 
при Пешо да играете карти!

  
Дете посреща майка си, 

която се връща от работа, на 
вратата и й казва:

- Мамо, мамо, днес си играех 
в гардероба в спалнята. По 
едно време там влязоха татко 
и леля Пепи от горния етаж. 

Започнаха да се целуват и да 
се прегръщат и после легнаха 
на леглото...

- Чакай, чакай! Искам да 
разкажеш това, когато баща ти 
се прибере!

Бащата се прибрал, а жена 
му го посрещнала с думите:

- Напускам те!
- Но защо? Какво се е слу-

чило?
Тогава майката дала знак 

на детето да разкаже какво е 
видяло и то започнало:

- Днес си играех в гардероба 
в спалнята. По едно време 
там влязоха татко и леля Пепи 
от горния етаж. Започнаха да 
се целуват и да се прегръщат 
и после легнаха на леглото, 
точно както мама и чичо Гошо 
направиха миналото лято.

  
Мъж се прибрал от ко-

мандировка 2 дни по-рано. 
Жена му, естествено, била със 
съседа в леглото. Като чула, 
че външната врата се отваря и 

затваря, бързо се търкулнала 
на пода и започнала да симу-
лира инфарктно състояние, а 
съседът се скрил в килера до 
спалнята. Синът им обаче ви-
дял всичко и казал на баща си:

- Татееее, а чичо Иван се 
крие в килера!

Баща му отворил вратата на 
килера и ядосано викнал:

- Иване, как не те е срам! 
Жената умира, а ти с детето на 
криеница си играеш!

  
Жена се кара на мъжа си 

пияница:
- Не разбирам как може по 

цял ден да стоиш в кръчмата!
- Ами… защо тогава обсъж-

даш неща, които не разбираш?

  
Мъж се прибира в родината 

след дълъг гурбет в Амери-

ка. Жена му го посреща на 
аерогарата. Седнали в такси и 
пътуват към къщи.

- Знаеш ли, скъпа - казал 
мъжът - в Америка още не си 
си помислил за такси и таксито 
вече е пристигнало. Вярно, 
това е дреболия, но някак си е 
приятно.

Пристигнали вкъщи. Жената 
сложила масата. Мъжът пак:

- Знаеш ли, скъпа, в Америка 
масите ги сервират много по-
хубаво. Вярно, дреболия, но 
някак си е приятно.

После седнали да гледат те-
левизия. Мъжът пак се обадил:

- Знаеш ли, в хотела в Аме-
рика, където бях, имаше 500 
тв канала. Вярно, дреболия, но 
някак си е приятно.

Жената се ядосала:

- Знаеш ли, скъпи, на съседа 
му е с 4 сантиметра по-дълъг. 
Вярно, дреболия, но някак си 
е приятно.

  
Мъж и жена лежат в леглото. 

Мъжът дреме, а на жената й 
се прави любов. Тя лекичко 
сръгала в ребрата мъжа. Той 
промърморил в просъница:

- К’во? Да не почна мача?
- Не. Добре, спи си.
Минали 15 минути жената 

пак сръгала в ребрата мъжа. 
Той пак промърморил:

- К’во? Да няма бокс по 
телевизията?

- Няма. Спи.
Жената се ядосала. Излязла 

на балкона и извикала:
- Що за живот е това? Няма 

ли един истински мъж в тоя 
град?

От горния етаж се чул мъж-
ки глас:

- К’во? Да не би да имаш 
водка?

  
Провел се изпит за профе-

сионална пригодност в рПУ. 
Изпита се състоял в това да се 
отбележат особените белези 
на заподозрян по негова сним-
ка в профил.

Влязъл първият полицай за 
изпит, погледнал снимката и 
казал:

- Човекът е с едно ухо!
Влязъл вторият полицай за 

изпит, погледнал и той снимка-

та и казал:
- Човекът е с едно ухо!
Влязъл и третият полицай 

за изпит, погледнал снимката 
и казал:

- Човекът носи контактни 
лещи!

Изпитващият погледнал в 
досието на човека от снимката 
и установил, че твърдението е 
вярно, и попитал: 

- Браво на вас! Как се досе-
тихте?

- Човекът е с едно ухо, няма 
как да носи очила!

  
Катаджиите спрели един 

поп на скутерче и му поискали 
документите за проверка.

Проверили му книжката и 
документацията за скутерчето. 

Установили, че всичко му е 
изрядно, и го попитали:

- Дядо попе, как така всичко 
ти е изрядно?

- Господ е с мен, чадо мое, 
затова!

На катаджията само това му 
трябвало и казал:

- Така, значи, возите се 
двама на мотор за един? Ще се 
глобяваме, дядо попе, ще се 
глобяваме!

  
След 10 години на острова 

робинзон Крузо си казал:
- Няма грозни жени!
След още 10 години тъжно 

си казал:
- И мъже също...

  
Чул Бай Ганьо, че в Америка 

парите се търкалят по земята. 
Продал каквото имал и се 
качил на параход за Ню Йорк. 
Слязъл на пристанището и 
взел да се оглежда. Гледал, 
гледал, нищо не видял. решил 
да пита един преминаващ 
американец.

- Абе, нали тука парите се 
търкалят по улиците? Нищо не 
виждам...

- Че наведи се, де! - отгово-
рил американецът.

  
Водят деца на посещение в 

зоологическата градина. Спи-
рат пред клетката на слонове-
те и ги питат:

- Деца, какво животно е 
това?

- Слон, слон, слон - отгова-
рят всички.

- А как го познахте?
- По хобота и големите уши.
Спират пред клетката на 

жирафа.
- Деца, какво животно е 

това?
- Жираф е. Жираф е!
- Как го познахте?
- По дългите крака и дългата 

шия.
Стигат до клетката на май-

муната.
- Деца, а това животно какво 

е?
- Това е интернет маниак, 

госпожо - вижте, има мазоли 
от седене на дупето си и очите 
му са зачервени.

  
един мъж влиза в тоалетната 

за жени по погрешка и пита 
една жена:

- Може ли да ми кажете 
колко е часът?

Жената отговаря:
- 10 лв. на час.

  
един американец и един 

французин седят и си говорят. 
Американецът дъвче дъвка, 
а французинът яде ябълка. 
Американецът казва:

- Ние в Америка ядем обеле-
ни ябълки, обелките ги правим 
на ябълки и ги пращаме във 
Франция.

След това французинът 
отговаря:

- Ние във Франция купуваме 
презервативи, използваме 
ги, правим ги на дъвки и ги 
пращаме в Америка.

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

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

РАБОТА

Chase bank’s branch in Mount 
Prospect looking for tailor and 
personal banker, who speaks 
Bulgarian and fluent English 
languages. Please call Thomas 
Murray at 847 364 3343

ST transport  търси  шофьори 
и  owner operators. Добро 
заплащане. Коректност. Тел 
800.893.0124

Desert rose logistics is looking 
for owner operators for dry vans, 
reefers,flat beds and car hauling. 
$ 500 SIGN IN BONUS. (224)-
595-1233 IVAN or send us your 
resume at desertroselogistics@
gmail.com
AvANTgARDe bg търси 
сервитьорки и бармани.  
773-594-9742; 773-969-1300

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

Taxi drivers wanted. Waukegan 
area 8472820303 

Търся CDL шофьори 
7734916214

СПА салон търси фризьорка, 
маникюристка и масажистка. 
Дава фризьорски стол под 
наем. Тел. 847-877-4455 

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

Търсим Owner operators за 
OTR; средна цена за януари - 
$1.84/mile (gross); 2500 мили 
на седмица. 773 751 8986

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

Търся шофьор на такси. Много 
добри условия 847 532 9999

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

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

Търся шофьор с опит/CDL - 1 
год. минимум и 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 помогна 
за изваждане на CDL. 40 цента 
на миля, около 5000 на месец.  
708 515 8017

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

Owner Operator търси 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 амери-
кански и руски семейства и 
друг вид работа. Йорданка 
Соколова 847 903 7325; Галя 
Куо 847 858 9822

Eurotrans Express  набира 
шофьори  CDL  и  Owner 
Operators. 773 992 9833

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. 
Осигурявам: Trailer, IFTA, Fuel 
Card Flexible Dispatch 3000-
3500 miles/week. Плащам на 
края на всяка седмица (Check 
or Direct Deposit). Предпо-
читам minimum 6 months 
experience & clean record. Нае-
мам шофьори от цялата стра-
на. 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-месечно 
момченце от 1 април. Живеем 
в Glenview. За повече инфор-
мация обадете се на тел. 630 
706 14 81 Тони

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

Tърси работа. Грижа се 
за  деца в просторна къща 
в Bensenville, IL (първото 
предградие на запад от 
O’Hare - Irving Park Rd.& York /
Elmhurst/ Rd.). Предоставям 
на децата разнообразни 
занимания през деня, както 
и домашно приготвени две 
закуски и обяд. Дългогодишен 
опит. Предоставям и препоръ-
ки при молба от родителите. 
773-931-8516 

Под наем

Давам под наем къща с 
голям Living room, Kitchen, 
3 Bdrs, 2 Bth с вани, 1 
Acre двор, намираща се в 
SUWANEE GEORGIA, $750 на 
месец. 404-384-1564 Иван

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

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

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

Давам под наем двуетажна 
къща /Foster & Cicero/ 5 Bdrs, 
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 2 Bdrm apt. Central & 
Montrose. Има интернет и 
кабелна тв. 773 255 0191

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

Стая под наем в напълно об-
заведена къща в Nilies - $499 
и под наем 1 Bdrm в  Nilies 
за $695. Удобно място, 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 

Услуги

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

Торти, баниции питки по 
поръчка за вашият празник. 
Високо качество,  ниски цени. 
773 875 7333 Мария

Учителка с опит и сертификат 
за Илинойс може да се грижи 
за детето ви в дома си в Пала-
тайн. 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 Кормуване. 
Бързо и евтино. Тел. 773-807-
2422

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

HEATING & COOLING ремонт и 
инсталация на всички видове 
отопление и климатици. екс-
пресен сервиз. Митко. Тел. 
773-875-2689 

 
ПРОДАвАМ

Продавам Freightliner 
Columbia Double sleeper 70” 
-  2001 на 1100K мили. Пер-
фектно състояние! Почти 
нови гуми и други екстри. 
Втори собственик. Non-
smoker. Тел.: (312) 401-0640

’95 VOLVO 87 286 miles, $4800, 
White Ext, Beige Int, very good 
condition, Call: Simon 224-805-
7313

Продавам ’99 Mitsubishi 
Eclipse GS; 108 457 miles, Dark 
Maroon Ext, Black Int, $4200, 
Runs Great. Call:  
Симеон 224-805-7313

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 - 
$1600.00. Tel.: 815-793-2970 

Продавам „Нисан Патфайн-
дър” 2000 г. 3,5 с.с. на 125 000 
мили. Перфектно обслужван 
в сервиз. Нови гуми. Сменени 
филтри масла, шарнирни бол-
тове и стабилизиращи щанги. 
$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 от Лондон, 
търси съвместно съжител-
ство или брак с дами от САЩ. 
Пишете ми на: us_donev@
hotmail.com

Мъж на 26, търси жена за 
брак. Трябва да е между 21 и 
28 г. с US гражданство. Моля, 
оставете съобщение с номер 
на: (757) 986-0779






