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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

Защо затварят BG 
заведенията в САЩ?

>> на стр. 16-17

9-16 март 2011, брой 4, година I

Българка в любовна 
афера с Кадафи-син
>> на стр. 15
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Здравейте,
Във вторник се обадих да поздравя майка ми за 8 

март. Вярно, малко комунистически ми се струва този 
празник, но и любимият ми Huffingtonpost.com го от-
беляза с водещо заглавие по едно време на деня. Как 
празнуваха българките в Чикаго ви разказваме на стр. 
25, а репортажи от още празненства ви поднасяме на 
страници 30-31.

Huffington post обаче имаха да следят по-важни 
теми. Размириците в Близкия изток и Северна Африка 
са водещи през последните дни. Винаги съм се чудел 
кога и как точно ще настъпят промените в тази част 
на света. Възможно ли е диктаторските режими там 
да паднат и кое би могло да разклати смъртоносната 
хватка, в която са притиснали собствените си народи. 
Мислил съм си, че това ще стане след военна намеса 
на НАТО или САЩ, когато петролът наистина свърши 
или след необмислена лудост на някой от диктатори-
те. Но никога не съм си представял, че един обикно-
вен човек може да увлече не просто един народ, а 
цял един регион по пътя на промяната. Оказва се, че 
всичко започва именно от един такъв човек – съвсем 
обикновен продавач на плодове в забравен от Бога 
град в сърцето на Тунис. Унижението, на което слу-
жителка в местната община подложила 25-годишния 
Мохамед Буазизи, било последната капка, преляла 
чашата на търпението. Младежът подпалил себе си и 
така пламна революцията в този регион, където двама 
диктатори (Тунис и Египет) са вече в историята, а тре-
ти (Муамар Кадафи в Либия) е на път да ги последва. 
Историята на този продавач на плодове ви разказ-
вам на страница 14. Намерих я за интересна точно в 
противовес на българската поговорка, че една птичка 
пролет не прави. Оказва се, че е напълно възможно 
един човек да промени хода на историята – не само за 
себе си, а и за цял един регион, а в този случай – и за 
целия свят.

Не по-малко впечатляваща е и любовната история 
на българката Дафинка Мирчева, която разказа пред 
британски вестник за връзката си с малкия син на 
Муамар Кадафи. За тяхната забранена любов може да 
прочетете на страница 15.

Говорейки за впечатляващи истории и силни ха-
рактери, в този брой ви представяме един българин, 
дошъл в САЩ на студентска бригада, но впоследствие 
станал US Marine – one of the few, the proud. Гордостта 
е и българска, защото той е вероятно единственият ни 
сънародник, успял в тези елитни военни части.

Други поводи за национална гордост тук обаче 
изчезват. Все повече BG заведения в САЩ затварят 
врати, притиснати от кризата, а и от особеностите на 
българския характер. Родни бизнесмени ни разказват 
за неволите да си собственик на BG ресторант в САЩ. 
Това е и темата на броя, която може да прочетете на 
страници 16-17.

Друга национална гордост обаче – актрисата Ваня 
Цветкова, напуска Лас Вегас, за да се завърне на 
малкия екран в родината. Тя ще е звездата на нов 
сериал, който ще се снима паралелно в София и в Ню 
Йорк. Още за проекта ви разказваме на страница 18. 
Явно наистина е въпрос на вяра в себе си, последова-
телност, търпение и кураж, за да преодолееш всички 
превратности на съдбата в преследване на мечтата си 
– било то свобода или любимата професия в киното.

Надявам се тези истории да ви вдъхновят за ваши 
лични успехи и въпреки вродения ни балкански песи-
мизъм да повярваме, че и сам човек може да обърне 
хода на историята. Ако не световната, то поне личната.

Ще се радвам, ако в следващите 40 цветни страници 
намерите интересни, полезни и забавни четива. На-
шите мейли и телефони са отворени за вашите идеи, 
теми и препоръки.

Приятно четене,

Ясен
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

The power of 
one

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.
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

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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Уволненият бивш по-
сланик в САЩ Лъчезар 
Петков е кандидат за 
консул в три наши пред-
ставителства в Северна 
Америка - Чикаго, Лос 

Анджелис и Торонто. Дипломатът беше 
отзован след скандал около избори-
те преди 4 години, когато чували с 
бюлетини бяха изхвърлени на боклука. 
Като комичен анекдот се разказва как 
служители на посолството гонили бок-
лукчийските камиони в опит да върнат 
бюлетините.

Той е един от осемте кандидата за 
поста в Чикаго. Сегашният ни предста-
вител във Ветровития град Валентин 
Дончев ще бъде заменен, след като 
стана ясна неговата принадлежност 
към службите на бившата Държавна 
сигурност. Какво пише в досието на 
Дончев може да прочетете в първия 
брой на BG VOICE, достъпен на www.
BG-VOICE.com.

 Също осем са и кандидати за поста в 
Лос Анджелис. Там смяната идва поради 
изтичане на мандата.

За 12 места в дипломатическите ни 

Изгоненият посланик в САЩ 
напира за консул в Чикаго и LA

Лъчезар Петков

мисии по света се бореха 123-ма души. 
Само 25 от тях са стигнали до финалния 
кръг - интервю с министъра на външни-
те работи Николай Младенов. Разгово-
рите ще са на 22 и 23 март.

Бивш зам.-министър арестуван 
като посредник при подкуп за кола

Бившият заместник-минис-
тър на външните работи в 
правителството на Сергей 
Станишев - Феим Чаушев, е 

задържан като посредник при полу-
чаване на откуп за краден автомобил. 
Това съобщи за агенция „Фокус” Цве-
тан Цветанов, министър на вътрешни-
те работи. 
Откупът е бил поискан за джип BMW 
Х6 с турска регистрация. Колата била 
открадната на 19 февруари от пар-
кинг на столичен хотел. Автомобилът 
е бил без застраховка. Приблизител-
ната му стойност е около сто хиляди 
евро, каза министър Цветанов. 
Турският гражданин, който е собстве-
ник на автомобила, е потърсил помощ 
от полицията. Според разказа на 
потърпевшия след няколко дни Феим 
Чаушев му заявил, че може да му съ-
действа да си върне колата, но ако се 

плати откуп на крадците 25 000 евро.  
Във вторник вечерта в София е 
задържан и 37-годишният Ивайло Г. 
при получаване на откуп за крадения 
автомобил в размер на 23 000 евро. 
Около час и половина по-късно за 
среща със задържания е пристиг-
нал бившият заместник-министър 
Чаушев, който според задържания 
Ивайло Г. е обявил, че идва, „за да си 
оправят нещата”.
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Българин, обвинен за АТМ измами в Охайо, е 
нарушил гаранцията си и вероятно е избягал в 
Германия.

Съдът в Лорейн каунти, щата Охайо, издаде 
заповед за ареста на 26-годишния Михаил 
Василев. Срещу него се води дело за измами 

със скиминг устройства на банкомати, след като беше арес-
туван през май миналата година. Тогава съдът го пусна под 
гаранция от 10 000 долара. От октомври обаче Василев не се 
е появявал в съда. Според адвоката му обаче присъствието 
на българина не било нужно на тези заседания на съда преди 
същинското дело. Българинът живеел в Чикаго.

От полицията подозират, че младежът е част от българска 
престъпна група за източване на карти. Адвокатът на Василев 
обаче твърди, че доказателствата срещу клиента му са само 

косвени. Българинът е арестуван през  май миналата година, 
след като служители на  Charter One Bank открили скиминг 
устройство на един от техните банкомати в градчето Елирия, 
щата Охайо. Камерите на банкомата обаче не са заснели 
Василев да слага скиминг устройството.

Полицаите намерили лаптоп, VISA гифт карта, а банко-
ви разпечатки показват, че Василев е направил няколко 
трансфера от близо 10 000  долара към България преди това. 
GPS-ът в колата на българина показвал адресите на няколко 
банки в района на Толедо, Охайо, в папката със скорошни 
адреси. Адвокатът на Василев обаче твърди, че притежаване-
то на лаптоп и GPS не е незаконно и нито една от уликите не 
доказва участие на българина в измама.

От прокуратурата в Охайо не са решили дали ще екстради-
рат Василев, ако бъде арестуван в Европа.

Българин, обвинен за 
АТМ измами, 
избягал от САЩ
Доказателствата срещу 
Михаил Василев са косвени,  
твърди адвокатът му Служители на charter one Bank намират скиминг устройството на техен АТМ
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Дянков връща 
Кристо в 
България

Вицепремиерът брои българите 
в чужбина, обещава гласуване в 
интернет

Многобройни срещи с американци и българи, две лекции в 
престижни институции, лансиране на нови икономически 
идеи, промяна в подхода към българите в чужбина. Така може 
да се обобщи динамичното едноседмично посещение на ви-
цепремиера и министър на финансите Симеон Дянков в САЩ. 
Програмата му започна на 27 февруари в Бостън и завърши 

на 6 март в Ню Йорк. Тя включваше още посещения в градовете Орландо, Форт 
Лодърдейл и Уест Палм бийч във Флорида и участие в приема на посолството във 
Вашингтон по случай националния празник 3 март.

„За пети път празнувам трети март тази седмица. Това, което видях при срещите 
си с нашите сънародници тук, ме кара да вярвам, че можем да сме обединени. Гор-
дея се още повече с това, че съм българин.” Това каза вицепремиерът и министър 
на финансите Симеон Дянков пред наши сънародници в Ню Йорк. Дянков беше 
гост на концерта по случай националния празник на България, организиран от 
генералното ни консулство и от българските училища в града. По-късно вицепре-
миерът говори с настоятелствата на нашите училища „Христо Ботев” и „Гергана”. 

Министър Дянков се срещна и със световноизвестния художник от български 
произход Кристо. Впоследствие стана ясно, че прочутият авангардист Христо 
Явашев-Кристо ще помогне на българския Лувър. Художникът беше обиден на 
държавата ни, но променил позицията си, след като получил писмо от сегашния 
министър на културата Вежди Рашидов. На срещата с Дянков Кристо обещал, че ще 
изложи няколко свои творби в бъдещия национален музеен и арт комплекс. Той 
дори споделил, че може да посети България, след като десетилетия не се е връщал. 

Вицепремиерът, който наследи ресорите на бившия министър Божидар Дими-
тров, представи в САЩ и нова концепция за българите в чужбина.  Той съобщи, 
че реформата в Министерството на външните работи ще продължи с преструкту-
риране на българските посолства и консулства по света. Там, където няма много 
българи, представителствата ще бъдат закрити.

В държави като Германия, Испания, САЩ и Австралия обаче ще бъдат отворени 
още консулства, за да обслужват по-добре голямата емигрантска общност и да не 
се налага хората да пътуват хиляди километри, за да стигнат до българско пред-
ставителство. Ще се направи и интернет портал за българите в чужбина. Една от 
целите му ще е да позволи електронно гласуване на избори. Третата идея е да има 
омбудсман, който да решава проблеми и спорове на емигрантите.
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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

Българин се гмурна при 
морските пехотинци

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Български студент на 
бригада стана член на 
най-елитните части на 
Съединените щати US 
Marines. Цветомир Цве-
тков идва, за да работи в 

развлекателен парк в Чикаго, но после 
става един от най-добрите морски пехо-
тинци във взвода си в тренировъчната 
военноморска база в Сан Диего, Кали-
форния. Цветомир казва, че е кандидат-
ствал за място в американската армия, 
защото иска да е един от най-добрите.

Морската пехота е едно от петте зве-
на в Американските въоръжени сили. Тя 
осигурява сигурността на страната по 
море, ползвайки арсенала на Военно-
морския флот. Ако трябва да степенува-
ме значимостта на различните звена в 
американската армия, морската пехота 
се нарежда най-напред. Да станеш 
един от тях е изключително трудно. Не 
случайно и тяхното мото е: 

The few.  
The proud

Съединените щати разполагат с 202 
000 морски пехотинци, като 31-годиш-
ният Цветомир Цветков може да се 
похвали, че е един от тях. Той идва в 
САЩ през 2003 г. на студентска бригада, 
докато учи в Университета за нацио-

нално и световно стопанство (УНСС) в 
София. Работи за Six Flags край Чикаго, 
но впоследствие решава, че иска да 
остане в САЩ.

„Реших да остана, защото в България 
корупцията ограничава възможностите, 
пък и по-малкият ми брат живее тук”, 
обяснява редникът. Българинът за-
вършва образованието си през 2006 г. и 
решава да кандидатства в Американска-
та морска пехота като начин да емигри-
ра. Оказва се, че дипломата му от УНСС 
не се признава, а той не може да влезе 
в корпуса само със студентска виза. 
Цветомир започва работа като барман 
и шофьор на лимузина с намерението 
да учи в американски колеж. Докато се 
подвизава зад бара в Уисконсин, през 
2006 г. той се запознава с 22-годишната 
тогава Рейчъл, която работи като сер-
витьорка там. Малко след това двамата 
сключват брак. Цветомир обаче така и 
не успява да влезе в колеж.

„Още докато бях шофьор, осъзнах, че 
съм на 27 и е крайно време да променя 
живота си към по-добро. Исках да имам 
нещо стабилно под краката си, което 
да е добре и за семейството ми. Така 
реших да кандидатствам за морската 
пехота. Не за друго звено, а за морската 
пехота”, разказва Цветков. Това начина-
ние обаче не се оказва лесно. Въпреки 
че е женен за американка, българинът 

не получава веднага статут на гражда-
нин, а само на постоянно пребиваващ. 
Това обаче му осигурява възможността 
да кандидатства за корпуса. В началото 
българинът бил несигурен в себе си, за-
щото трудно долавял същността на това 
да си американски морски пехотинец. 
Когато инструкторът му го попитал дали 
иска да стане командир във взвода 
още в първата фаза на обучението, той 
отказал.

„Във втората фаза обаче не му дадох 
възможност за избор. Директно го на-
правих водач на отделение. В началото 
имаше затруднения, но благодарение 
на усилията, които положи, напред-
на”, заявява сержант Дейвид Комас. 
28-годишният тогава българин е най-
възрастният във взвода си и след като 
придобива малко опит, става пример за 
останалите си колеги. 

„Няма момент, в който той да не дава 
всичко от себе си. Винаги казва на 
новобранците: 

„Щом аз съм на 28 
и мога, значи и вие 

можете!” 
Всички го слушат и взимат пример от 

него”, добавя Комас. 
Според Цветомир опитът му в кор-

пуса го е направил по-дисциплиниран 
и самоуверен, а очакванията му са се 
покрили. Той вече е лидер на отделе-
ние във взвод 1074, рота D на Първи 
тренировъчен батальон за новобранци 
в базата на корпуса в Сан Диего. С помо-
щта на другите началници на отделения 
българинът става един от добрите вода-
чи. Той основава изпитна програма за 
работа в екип, която всеки новобранец 
трябва да издържи. Тестът се провеж-
да в рамките на 54 часа, през които 
начинаещите морски пехотинци трябва 
да издържат 30 „досадни” изпитания без 
храна и вода, за да покажат какво са 
научили по време на 12-седмичната им 
подготовка за корпуса.

„Ако искаш да завършиш успешно из-
пита, екипната работа е задължителна. 
Невъзможно е да го преминеш само със 
собствени усилия”, обяснява Цветков, 
който скоро ще започне бойната си 
подготовка за четвърта фаза и след това 
го очаква специализация в редиците 
на морската пехота. Придобил вече 
достатъчно опит, Цветомир се надява да 
направи кариера като офицер.

„Независимо каква работа вършим 
в корпуса - зад бюро или на бойното 
поле, инструкторът винаги ни е казвал 
да даваме най-доброто от себе си, защо-
то ние сме бъдещето на Американската 
морска пехота”, добавя Цветомир.

Цветомир 
Цветков идва в 
САЩ на бригада, 
после става  
US Marine
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Нека сме откровени - 
повечето от хората, 
които притежават 
недвижим имот, не се 
замислят за това каква 
застрахователна поли-

ца имат, докато нещо лошо не се случи 
с техния дом. Някъде заровена сред 
купища документи се крие и застрахо-
вателната полица на най-голямата ви 
инвестиция - вашия дом. Колко от нас 
наистина знаят как да четат застрахова-
телната си полица? Ето и 9-те най-важни 
въпроса и техните отговори, свързани с 
вашата застраховка.

1. Какво покрива моята застрахов-
ка?

Застраховка „Дом“ има следните 
покрития:
 Dwelling coverage (Покритие на 

самата структура) - това е сумата, ко-
ято ще е необходима, за да се построи 
напълно вашият дом от основите до 
покрива. 
 other Structures - покритие за 

отделен гараж или допълнителни по-
стройки. 
 Personal Property (Покритие на 

лични вещи) - това включва електро-
ника, мебели и обзавеждане, дрехи, 
книги и т.н.
 Loss of Use  - това е покритие за 

разходите, които имате при премества-
не, причинено от застрахован инци-
дент. Например сумата за наем, ако 

9 отговора за вашата 
застраховка 
“Дом“

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

живеете другаде, докато ремонтират 
дома ви след пожар.
  Personal Liability (Лична отго-

ворност) - нека предположим, че ва-
шият домашен любимец ухапе гост или 
случаен човек. Ако този човек ви съди 
за нанесени телесни и емоционални 
щети, застрахователната компания има 
задължението да ви защитава в съда. 
 Medical Payments (Медицински 

разноски) - покрива медицинските 
разноски на ваш гост, който претърпи 
инцидент във вашия дом, независимо 
от това дали имате вина. 

2. Защо застраховката ми е толкова 
по-висока от пазарната цена на моя 
дом?

Не бъркайте пазарната цена на ваше-
то жилище със сумата, необходима за 
построяването на вашия дом (Dwelling 
Coverage). Вярно е, че цените на не-
движимите имоти намаляха драстично 
през последните 3 години. Това обаче 
не означава, че цената за построяване-
то на вашия имот е спаднала. Напълно 
обратно - цените на строителните ма-
териали се покачват, както и цените на 
строителните услуги. Сумата, необходи-
ма за построяването на вашия дом, за-
виси от типа конструкция (тухла, дърво, 
обшивка - siding), стил къща (traditional, 
ranch),застроена площ, основи, качест-
во на строителството и т.н. 

3. Каква е разликата между Actual 
cash value и Replacement cost?

Внимавайте! Разликата между двата 
вида покритие може да ви струва 
хиляди долари! Нека кажем, че препо-
строяването на вашия дом ще струва 
$200 000. Ако домът ви, който е на 20 
години, е застрахован с Cash Value, 
вие ще получите само сумата, за да 
възстановите къщата ($200 000), минус 
обезценката (амортизацията) за тези 20 
години. Replacement Cost ви гарантира, 
че застрахователната компания ще ви 
плати необходимата сума за препостро-
яването на дома по днешни стандарти 
и условия. Същото важи и за личните 
ви вещи - ако нямате Replacement Cost, 
двегодишният ви плазмен телевизор, за 

който сте платили $1000, ще бъде оце-
нен на не повече от $500, като се сложи 
амортизацията. Вашият агент би ви 
отговорил какъв тип покритие имате.

4. Застрахован ли съм при навод-
нение?

Не. Застраховка „Наводнение” 
(Flood Insurance) е отделна полица. Тук 
трябва да направим уточнението, че 
ако имате спукана водопроводна тръба, 
която причини щети, застрахователната 
компания най-вероятно ще ви плати за 
щетите.

5. Домът ми е даден под наем. От 
каква полица имам нужда?

Ако домът ви е изцяло даден под 
наем, имате нужда от Dwelling Fire 
Policy, т.е. застраховка наемодател. 
Тази полица не дава покритие за лични 
вещи, а само за структурата (dwelling). 
Този тип полица също така дава покри-
тие за пропуснати наеми (Loss of Rents), 
ако къщата пострада при инцидент. 
Вашите наематели трябва да имат свое 
покритие за личните си вещи (Renters 
Insurance).

6. Домът ми е в процес на продаж-
ба и никой не живее там. Покрит ли 
съм с моята традиционна застрахов-
ка?

Може би да, може би не. Ако домът е 
бил необитаван за повече от 30 дена, 
застрахователната компания най-веро-
ятно няма да ви плати при кражба или 
вандализъм. Ако домът ви ще бъде не-
обитаван по различни причини (дълго 
пътуване до България, покупка на имот 
с цел ремонт и препродажба), имате 
нужда от специална вакантна полица 
(vacant Home Policy). Тези полици 
са доста по-скъпи от традиционните 
застраховки „Дом“ и не покриват загуби 
при кражба. Само няколко компании 
предлагат този тип покритие. Вашият 
агент би ви помогнал да намерите такъв 
тип полица. 

7. Как мога да намаля цената на 
моята застраховка?

Застрахователните компании пред-
лагат различни намаления (discounts) 
за вашата застраховка „Дом“. Ето и най-

често срещаните намаления:
 Намаление, ако имате друг вид 

застраховка със същата компания (на-
пример застраховка кола, мотоциклет и 
т.н.)
 Алармена система за пожар и 

кражба
 Детектори за пушек и въглеро-

ден окис (smoke and carbon monoxide 
detector), резец на вратата (deadbolt 
lock)
 Нов дом (строен през последните 

5 години)
 Claim free - намаление за факта, че 

нямате вземания - claims
8. Застрахователната компания ми 

вдигна цената на полицата, защото 
имам вземания (insurance claims). 
Какво да направя?

Съветът ми е да не правите claims за 
всеки малък инцидент. Първо, полицата 
ви винаги има приспадане - deductible 
(най-често $1000 за всеки инцидент). 
Освен това при повече от 2 claims 
застрахователната ви компания има 
правото да не поднови полицата. В та-
къв случай единствената възможност е 
полица при т.нар. нестандартни компа-
нии, която струва поне 2 пъти повече от 
стандартната полица. Основно правило 
на застраховката е да се ползва при 
големи инциденти.

9. На какво се дължи разликата 
в цените на полицата за моя дом 
между различните застрахователни 
компании?

Различните компании вземат под 
внимание различни фактори като 
личен кредит на собственика, место-
нахождение, тип и възраст на къщата. 
Съветът ми е да не избирате вашата 
застраховка единствено на базата коя 
е най-ниската цена. Проучете какъв тип 
покритие имате, дали имате Actual Cash 
Value или Replacement Cost, колко ви е 
приспадането, какви намаления имате 
и т.н. Застраховането на вашия имот е 
важно решение и може ви коства много 
средства и нерви, ако нямата подходя-
щата полица с адекватно покритие при 
инцидент.
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Първото американско турне на „Певицата на 2010 година” Галена 
започва този уикенд. В сряда красавицата пристига в Чикаго. Там 
е й първото й участие – в петък вечер в луксозната зала Crystal 
Palace Banquets (повече за концерта може да намерите на www.
BG-Chicago.com). Събота пък звездата на „Пайнер” ще гостува на 
българите в Атланта (инфо на www.BG-Atlanta.com).

Певицата е подготвила специален репертоар за феновете си в САЩ. 

Ще пея 3 часа!
Това обещава Галена и ентусиазирано обяснява какви песни е подготвила. Освен 

нейните тотални хитове „Тихо ми пази”, „Знам диагнозата”, „Опасен за жени” и много 
други, тя е избрала и любими нейни песни на колежките й от фирмата. Българите 
в САЩ ще чуят нейните интерпретации на парчета на Галена, Елена, Камелия, Еми-

лия, че дори и на Милко Калайджиев. „Няма забранени песни и ще изпълня всяко 
музикално желание”, заканва се предизвикателната певица. Галена е научила и 
много хора, македонски и патриотични песни, за да повдигне българският дух тук.

Единственото за което не е толкова сигурна все още е багажът. „Искам да се 
представя с онези дрехи, които българите в САЩ са виждали по клиповете и тур-
нетата тук,” казва тя докато подрежда куфарите. Естествено два куфара се оказват 
напълно недостатъчни за целта. Единственото, което няма да може да вземе със 
себе си е малкият Стефчо. За него ще се грижат бабите му.

Екип на телевизия „Планета” ще следва звездата по време на турнето й тук, за да 
подготви интересни материали и филм за зрителите в България.

В Галена USА 2011 за сега са обявени първите шест концерта, но организаторите 
обещават скоро да кажат къде другаде ще пее певицата на годината. След Чикаго и 
Атланта, Галена ще пее в Лас Вегас, Ню Йорк, Вашингтон и Тампа.

US турнето на 
Галена започва

ГАЛЕНА USA 2011
11 март, петък - Чикаго
 www.BG-Chicago.com
12 март, събота - Атланта
  www.BG-Atlanta.com
16 март, сряда - Лас Вегас
  www.BG-LasVegas.com
19 март, събота - Ню Йорк
  www.BG-NewYork.com
20 март, неделя -Вашингтон
  www.Slaviya-DC.com
25 март, събота - Тампа
  www.BG-Florida.com
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Изключи климатика на 
колата, спести гориво
Няколко съвета как да спестите от вечно поскъпващия бензин

Единственият начин да не 
сте забелязали почти ре-
кордните цени на бензина 
е, ако стоите само у вас. 
Горивото е било по-скъпо 
само след урагана Катри-

на. Бунтовете в Близкия изток покачиха 
цената на бензина с 39 цента за две сед-
мици. В началото на седмицата 1 галон 
струваше средно 3,52 долара. 

За разлика от Европа, където жите-
лите могат лесно да минат на алтер-
нативен транспорт, в Америка колата 
е неизбежна даденост. И все пак, ако 
живеете в град, където има добър град-
ски транспорт (като Ню Йорк) - 
използвайте го. За онези от 
вас обаче, за които ме-
трото или автобусът не 
са опция, ето няколко 
съвета как да спестите 
гориво и пари.

Първо, опитайте 
да разпределите 
превоза в семей-
ството, така че, ако 
е възможно, няколко 
души да се возят с една 
кола. Ако можете пък, ползвайте 
транспорта на колегата си, за да оти-
дете до работа, или поканете някой да 
ползва вашия.

Второ, оставете големите автомобили 
да почиват, тъй като те харчат повече. 
Преминете на по-малки и икономични 
коли. Много важно е да се знае, че раз-
ходът на гориво зависи от скоростта, с 
която карате. Избягвайте да шофирате 
на много малки или много високи 
скорости. Най-икономичният режим 
е около 50-55 мили в час. Това би ви 
спестило около 15% от разхода. Важно 
е и да не пришпорвате колата, както и 
да не удряте рязко спирачки. Проверя-
вайте гумите си и ги поддържайте на 
фабричните атмосфери. Голяма иконо-
мия бихте направили, ако изключите 

климатика. Ако живеете в по-студените 
щати, използвайте парното, но ако 
сте на юг, по-добре свалете стъклата. 
Това би ви спестило 20% от разхода на 
гориво. Ако се движите по-магистрала 
обаче избягвайте да сваляте стъклата, 
защото това увеличава съпротивление-
то - ползвайте вентилатора.

Хубаво е, ако можете да избягвате 
пътищата с натоварен трафик. Ако по-
паднете в задръстване 
обаче, не се свенете 
да изключите 
двигателя. 
По-

чиствайте редовно автомобила си, за да 
намалите тежестта отвътре и съпроти-
влението отвън. 

Добро решение е да поддържате 
двигателя на колата в изправност. На 
последно място, но не по-важност - 
проверявайте цените на различните 
бензиностанции, но имайте предвид, 
че най-евтиният бензин невинаги е 
най-добрият. Някои вериги предлагат 
по-скъп бензин, но обогатен с добавки, 
които пречистват и поддържат мотора 
на возилата, което спомага за по-мал-
кия разход на гориво. За да следите 
къде е най-евтино може да си свали-
те специално приложение за вашия 
iPhone или андроид телефон, като 
например gasbuddy.com.
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Арманд Хамър, покой-
ният шеф на „Окси-
дентъл Петролиъм“, 
обичаше да казва, че 
е единственият човек 
в историята, който си 

е приказвал на приятелски начала с 
Владимир Илич Ленин и Роналд Рей-
гън. Факт е, че той е срещал и двамата, 
както е факт, че въртеше прекрасен 
бизнес с „империята на злото“, докато 
във Вашингтон за СССР официално се 
говореше или лошо, или нищо. Затова 
хич не се изненадах, когато прочетох 
тази седмица резлив материал в сп. 
„Нюзуик“, че „Оксидентъл Петролиъм“ 
са били сред най-големите печеливши 
от „размразяването“ на отношенията 
с Либия, което администрацията на 
Джордж Буш-младши започна почти 
20 години след като гореспоменатият 
Рейгън бе обявил Кадафи за „бясното 
псе на Близкия изток“ и бе изпратил 
бомбардировачи срещу шатрата му. 
Освен за американците парче от 
баницата е било заделено за британ-
ците от Би Пи и италианската петролна 
компания „Ени“. 

Петролната сделка на „Оксидентъл“ 
остана под сурдинка, обаче Буш не се 
умори да повтаря как усилията му са 
променили Кадафи от негодник, враг 
и терорист в разбран човек и (почти) 
съюзник. Би Пи развиха бизнес за 
почти милиард долара в резултат на 
„хуманитарното“ освобождаване по 
лъжеболест на единия от двамата 
либийски агенти, осъдени заради атен-
тата над Локърби. След като Кадафи бе 
посрещнат помпозно в Рим от Силвио 
Берлускони 11 пъти за 6 години (!), 
италианците стигнаха до преференци-
ално изкупуване на 80% от петрола, 
добиван в Либия. Потокът нелегални 
имигранти през Средиземно море към 
бреговете на Сицилия също магически 
секна.

Всички страни изглеждаха доволни 
от тази уредба, пише още „Нюзуик“, до-
като сделката не се разсъхна миналия 
месец, когато пламна де факто граж-
данска война между Изтока и Запада 
(Бенгази и Триполи). Сега чета намеци, 
че се правят опити ходът на събитията 
да се коригира отново чрез задкулис-
ни маневри. Моят добър познайник Ро-
бърт Фиск изнесе във в. „Индипендънт“ 
информация, че САЩ са поискали от 
Саудитска Арабия да започнат да снаб-
дяват тайно антиправителствените 
либийски сили с оръжие. Така щял да 
се намали натискът върху НАТО за про-
чистване на въздушното пространство 

над Либия от авиацията на диктатора, 
което – ако се приложи на практи-
ка – би означавало открита война. А 
общественото мнение в САЩ никак не 
изглежда склонно да приеме още един 
театър на бойни действия в добавка 
към Ирак и Афганистан. Американците 
обаче би трябвало вече да бягат от 
подобни сделки с дявола най-малкото 
защото една от тях (с въоръжаването 
на муджахидините за битката им срещу 
СССР) доведе до талибанизирането 
на Афганистан с всички произтичащи 
от това последици.  Изглежда, че на 
историята краката са къси, защото тя 
все закъснява за ключовите срещи на 
световните лидери.

Поне е ясно защо САЩ сега застана-
ха открито зад краля на Бахрейн, който 
обеща някакви половинчати отстъпки 
на протестиращите в Манама, след 
като заповяда стрелба срещу тях пре-
ди три седмици. В Бахрейн е базиран 
Пети американски флот, чиито кораби 
гарантират свободното преминаване 
на 20-те процента от световния петрол, 
превозвани през тесния Ормузки про-
ток. Подобни операции не са от вчера 
(миналата седмица писах, че бойният 
флот на САЩ е създаден преди повече 
от 200 години с директната задача да 
опазва търговските пътища на младата 
тогава държава през Северния Атлан-
тик и Средиземно море). Държавите 
от Персийския залив сега обсъждат 
вариант да потушат недоволството в 
Бахрейн, като съберат 10 милиарда 
долара за директна инвестиция в най-
бедните райони и създаване на нови 
работни места. Това е откровен опит 
за купуване на спокойствие, който все 
пак е за предпочитане като метод пред 
изнудването, практикувано от режими 
като този на Кадафи. Синът на „лудото 
куче“ Саиф ал Ислам призна открито 
през 2007 г., че баща му е изпързалял 
всички западни лидери, с които си е 
имал работа. Завлече ни и нас, освен 
че разби живота на медицинските 
сестри и техните близки.

Смях ме напушва, като си помисля, 
че преди 4-5 години във Вашингтон 
твърдяха, че Либия може да бъде 
образец, по който да се равняват Иран 
и Северна Корея. Сигурен съм, че Уля-
нов и Рейгън също се кискат някъде 
в отвъдното заедно с техния приятел 
Хамър.

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

Христофор Караджов
ckaradjo@csulb.edu

Късите крака 
на историята
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Как продавачът на плодове запали 
революцията в Близкия изток

26-годишен младеж 
подпали себе 
си и предизвика 
протестите, които 
свалиха режима в Тунис. 
Другите в региона 
последваха примера

Вече два месеца държавите в Близкия 
изток и Северна Африка се тресат от 
протести. Диктаторските режими в 
Тунис и Египет бяха прогонени. Властта, 
изглежда, се изплъзва и от ръцете на 
либийския лидер Муамар Кадафи. Но 

как започна всичко? Кой запали фитила на протести-
те? И в буквалния, и в преносния смисъл това направи 
един най-обикновен продавач на плодове в забравен 
град в централната част на Тунис.

В петък, 17 декември миналата година Мохамед 
Буазизи излиза със своята количка, за да продава пло-
дове на пазара в Сиди Бузид. Местните хора казват, че 
той имал най-хубавите ябълки, банани и мандарини. 
За пореден път властите му взимат стоката. Според 
тях той нямал нужното разрешително да продава на 
улицата. Повечето от търговците също нямат. Елек-
тронният му кантар също е конфискуван от служи-
телка на общината. Мохамед знае, че за да получи 
обратно везната, която струва 100 долара, трябва да 
даде подкуп. Той обаче изкарва по 10 долара на ден и 
спестява, за да изпрати сестрите си в колеж. 26-годиш-
ният младеж отива пред общината и иска да си вземе 
кантара. Гардовете обаче не го пускат вътре. Служи-
телката го удря през лицето. Унижението за младежа 
в арабската държава е огромно заради това, че жена 
го удря. Полицаите започват да го бият и да обиждат Мохамед Буазизи

починалия му баща. Мохамед не издържа. Отива до 
бензиностанцията, купува си две бутилки с бензин и 
се връща пред общината. Там излива горивото върху 
себе си. Майката на Буазизи казва, че синът й не е бил 
политически активист. Но не могъл да понесе униже-
нието от плесницата на служителката в общината.

Пред общината гардовете не се опитват да спрат 
Мохамед, дори напротив - провокират го да се само-
запали. Момчето, изживяло едно от най-големите си 
унижения, подпалва себе си. С него пламва и револю-
цията в Близкия изток.

Разбрали за инцидента, хиляди хора започват про-
тести пред общината. Скоро безредиците прерастват 
и в съседните градове във вътрешността на страната. 
Диктаторът Бен Али нарежда на армията и полици-
ята да стрелят по хората. Хората в Тунис са едни от 
най-миролюбивите в региона. Дори крадците нямат 
оръжие, казват местните. Атаката на военните обаче 
провокира хората и протестите продължават. Държав-
ната телевизия не показва нищо, но 20% от населени-
ето на Тунис е във „Фейсбук”. Снимките и видеата на 
военните издевателства шокират местните. Но и карат 
повече хора да излязат по улиците.

В опит за политически PR диктаторът Бен Али отива 
в болницата, където лежи Мохамед Буазизи. Но кадри-
те още повече нагнетяват обстановката. Представете 
си младежа, омотан в бинтове като мумия, и стая, пъл-

на с политици. На 14 януари Мохамед Буазизи умира. 
Новината обикаля държавата за минути. Десетки хи-
ляди излизат по улиците на столицата. Палатът на Бен 
Али е обграден. Хората се страхуват, че диктаторът ще 
нареди на армията да ги нападне. Той обаче се качва 
на частния си самолет и заедно с цялото си семейство 
бяга в Саудитска Арабия.

За първи път в историята на арабския свят протест 
на народа успява да свали диктатор от власт. Новина-
та вдъхновява близки и далечни региони. Скоро след 
това тълпата принуждава египетския президент Хосни 
Мубарак да подаде оставка. Протести има в Саудитска 
Арабия, Алжир, Либия...

Властта на либийския лидер Муамар Кадафи из-
глежда все по-несигурна, след като протестиращите 
завземат град след град, а международната общност 
затяга санкциите над режима му.

Сега Тунис се управлява от временно правителство, 
военните отговарят за реда в държавата.  Изборите са 
насрочени за след 6 месеца. 

Знамето на Тунис се вее самотно над една бетонна 
плоча в гробището на Сиди Бузид. Там е погребан про-
давачът на плодове Мохамед Буазизи, който подпали 
себе си и революцията в Близкия изток. Много скоро 
паметници в негова чест ще се появят в цял Тунис.  За 
майка му обаче остават само два плаката със снимка 
на сина й върху бялата стена в дома й.

Ясен дараКов
yasen@bg-voice.com
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Сергията на Мохамед Буазизи в градчето Сиди Бузид в централен Тунис
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Българката Дафинка Мир-
чева, бивша танцьорка в 
нощен клуб, твърди, че 
имала 6-годишна връзка 
с един от синовете на 
Муамар Кадафи, който 

носел куфари, натъпкани с банкноти, и 
пръскал за луксозен живот по 170 мили-
она британски лири на година , разказва 
британският „Дейли мейл”.

Мирчева разказва, че срещнала Саади 
Кадафи - третия син на либийския ли-
дер, в парижки нощен клуб през 2004 г., 
когато била 21-годишна. 37-годишният 
тогава Саади веднага я харесал, докато 
танцувала на сцената, и я поканил да 
замине на следващия ден с него на 
Карибите с личния му самолет.

Българката твърди, че отказала и 
младият Кадафи летял до Париж всеки 
една-две седмици в опит да я склони 
да станат гаджета, отсядайки в скъпи 
хотели за по 3500 паунда на нощ. Той я 
обсипвал с подаръци и похарчил 20 000 
лири за бижута „Булгари”.

По това време Саади бил професи-
онален играч в А футболна група на 
италианската лига, в клубовете „Сампдо-
рия”, „Удинезе” и „Перуджа”, въпреки че 
рядко излизал на терена. Кадафи-син, 
който има инженерно и военно образо-
вание, пътувал придружен от шестима 

души, включително 
личен прислужник, 
казва Мирчева.

Той винаги носеше 
черен куфар, претъп-
кан с пари, а когато те 
свършеха, се обажда-
ше в посолството и му 
носеха още в хотела. 
Антуражът му се състо-
еше главно от либийци. 
Наричаше всички слуги. 
Много пъти съм му казвала 
да не говори така на хората. 
Той ми отвръщаше: „Правя каквото 
си искам. Искам да ги наричам слуги”, 
разказва Мирчева. Понякога Саади ги 
биеше. С мен се държеше много добре, 
но за другите пет пари не даваше. 
Веднъж срещна един просяк в центъра 
на Париж и го взе със себе си в хотела, 
за да се забавляват. Винаги наемаше 
най-големия апартамент и плащаше ста-
ите на прислужниците си. Напиваше се 
и слушаше шумна музика посред нощ.

Рапърът Фифти сентс му беше любим, 
казва българката. Веднъж го намерих 
заспал с друг мъж в леглото, виждала 
съм го да взема и наркотици. Беше в 
частен салон на клуб и ми предложи 
кокаин, но това се случи само веднъж, 
допълва тя.

Мирчева казва, че се съгласила да 
излиза с Кадафи година след като се 
срещнали за първи път. Първият им 
дейт бил на кино. Саади продължил да 
харчи хиляди лири за нея за бижута, 
дизайнерски дрехи и скъпи вечери, а 
за рождения му ден през 2007 г. наел 
любимата й поп група „Пусикет долс” 
да пее във вила в Кан пред 30 гости. 
Тя твърди, че отказвала да спи с него, 
което го влудявало.

През 2006 г. българката го помолила 
да освободи задържаните български 
медици. Накрая той ми каза, че те ще 
бъдат освободени през 2007 г., както и 
стана. До ден днешен не знам дали бяха 
освободени заради мен, или така или 
иначе щяха да ги пуснат, казва Мирчева.

Българката и синът на Кадафи по време на сафари 
в Танзания

сн.: „Дейли мейл”

Българка в любовна афера 
със син на Кадафи

Любовни писма, 
които Саади Кадафи писал на 

Дафинка върху бланки от луксозния 
хотел George v в Париж

сн.: „Дейли мейл”
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Защо затварят BG 
заведенията в САЩ?
Кризата и характера на българина са двете причини, които 
собствениците посочват за фалитите

В Америка има близо чет-
върт милион ресторанта. 
Те правят оборот от над 
300 милиарда дола-
ра всяка година. Още 
толкова са и местата за 

бързо хранене. И все пак 6 от всеки 10 
заведения не успяват и фалират още в 
първите 3 години от съществуването си.  
Къде в тази статистика са българските 
ресторанти?. През последните две годи-
ни затвориха врати родните заведения 
в Ню Йорк, Финикс, Сиатъл, Атланта и 
Сейнт Пийт, Флорида. Легендарният 
ресторант „Магурата” в Лас Вегас е на 
ръба на оцеляванет. 

Като изключим жестоката конку-
ренция на другите половин милион 
заведения, каква е причината родните 
ресторанти и барове да затварят врати 
с такива бързи темпове напоследък?

Бивши собственици на нашенски 
заведения в САЩ, интервюирани от BG 
VOICE за тази статия, посочват най-ве-
че кризата и характера на българския 
имигрант като най-честите причини да 
се откажат от бизнеса.

Клиентите пък ги контрират като 
обвиняват ресторантьорите в постоян-
но покачване на цените и намаляне на 
порциите. Някои от тях дори твърдят, 

Ясен дараКов
yasen@bg-voice.com

Най-големият ресторант в Чикаго – „България” затвори врати след смъртта на собственика си Румен 
миналата година. Но и преди това заведението изпитваше финансови затруднения

Механа „Избата” в Чикаго се наводни преди повече от 6 години, но и до днес седи с табела „Дава се под наем” В Ню Йорк ресторат „Булгара” затвори сред злостни коментари за високи цени и малки порции

допълнителен бизнес за разнос по до-
мовете и take-out. Така вес още оцелява 
ресторант „Магурата” в Лас Вегас, който 
смени няколко собственика за послед-
ните 2 години. Тази схема обаче не се 
оказа достатъчно печеливша за Blue 
Lagoon в Сейнт Питърсбург, Флорида. 
Въпреки, че продаваха и разнасяха 
вкусни пици, в началото на месец фев-
руари българското заведение премина 
в ръцете на нови собственици от Сър-
бия. „Те бяха редовни клиенти и решиха 
да го купят”, казва бившият собственик 
Николай Власик. Но той обяснява труд-
ностите и с нещо друго. „Като изключим 
кризата, която много повлия на нашия 
бизнес, се случи и нещо друго. Много 
от редовните ни клиенти започнаха 
да се местят по други щати, а някои се 
прибраха в България.

Нови имигранти 
няма.

Това е, може би, най-големият про-
блем в малки общности като нашата,” 

споделя Власик. Освен местенията, 
много от редовните клиенти не са 
били женени когато са дошли преди 
десетина години в САЩ, но сега вече са 
задомени, имат деца. „Така парите им 
отиват за други неща и все по-рядко 
ходят по заведенията.,” казва Николай. 
Варналията обаче не е загубил надежда 
и се надява скоро да възкреси култо-
вата за Флорида марка Blue Lagoon на 
ново място.

Единственият град където заведени-
ята изглежда успяват да се задържат е 
Чикаго. С над 100 000 български ими-
гранти там има всякакви места за бързо 
хранене, по-изискани..

Клиентите обаче също отвръщат на 
удара. Според тях

собствениците се 
самозабравят 

и очакват от тях безрезервна подкрепа 
за бизнеса им, но без да дават нужното 
качество. Форумите на българските 
сайтове са пълни с оплаквания. Един 

че в заведенията им се сервира евтин 
алкохол, но налят в маркови бутилки.

„Опасно племе, 
завистливо сме, 

българите,”
казва Николай Очков, който през 2008 
година превръща своя BG ресторант 
„Мираж” във Финикс в италианска 
пицария. Заведението е едно от най-
красивите в цяла Америка – с колони, 
мраморен под и огнен бар на терасата. 
Там са пяли един от най-големите имена 
– Йорданка Христова, Камелия, Глория, 
Емилия. 

„Ставал съм свидетел как българи 
отиват в съседното заведение срещу 
българския ресторант в един друг град, 
за да видят колко човека ще влязат. ,” 
спомня си Очков. „Явно си мислят, че 
като отвориш кръчма и ставаш мили-
онер. Това е останало от времето на 
комунизма когато барманите и серви-
тьорите крадяха и бяха добре финан-
сово. Но в Америка не е така.” Очков и 
сега държи „Мираж”, но вече е пицария 
и твърди, че в петък и събота клиентите 
чакат по 30-40 минути за маса. Такова 
нещо не се е случвало когато ресто-
рантът бил български. Всъщност само 
първите 1-2 години е бил изцяло такъв. 
След това са добавили в менюто сръб-
ски, румънски и руски специалитети. 
„Клиенти от съседските нации преоб-
ладаваха и се принудихме да сменим и 
менюто,” обяснява собственикът. Това 
е и начинът да оцеелеш в този бизнес 
– като съчетаеш нашенското меню с 
ястия от други нации и се опиташ да 
привлечеш и американци.

Друга схема, която действа е да имаш 

Чикаго

Чикаго

Ню Йорк
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Пред годините българските заведения посрещаха десетки български 
изпълнители – от Лили Иванова до Милко Калайджиев. В първите години 
на демокрацията родните звезди идваха тук за гастроли на туристически 
визи, а заради високия курс на долара хонорарите им бяха сравнително 
ниски.
През последните години обаче се наложи да се вадят работни визи, които 
струват около $4000. Евтиният долар пък вдигна още повече хонорари-
те, които и в България са вече високи и варират между 3 и 10 000 лева на 
вечер. Така българските заведения, които по традиция са с капацитет до 
100-150 души, останаха извън концертния бизнес. Сега родните зведи 
гостуват в банкетни зали или се наемат по-големи ресторанти и то само в 
градове с повече българи. Тематичните вечери и концертите бяха едни от 
най-доходоносните за ресторантьорите. Загубата на това парче от бизнеса 
увелечи още финансовата тежест за тях.

Спряха концертите 
на BG изпълнители

от най-ярките случаи, в които недовол-
ството в мрежата, успя да допренесе 
за краха на един такова заведение е в 
Атланта.

„Родопи” беше първият изцяло 
български ресторант в града. Но скоро 
след отварянето му ентусиазмът в общ-
ността се изпари и първите негативни 
коментари се появиха в местния BG 
сайт. Най-честите оплаквания бяха от 

постоянно 
увеличаващите се 

цени, 
придружени с намаляващи порции и 
бавното обслужване. Собственикът на 
ресторанта Светлин Драгиев отхвърля 
тези обвинения и макар да приема ня-
кои от критиките, връща топката обра-
тно в блъгарската клиентела. В интервю 
за bg-atlanta.com той казва, че цените 
му не са високи. Проблем според него 
са българите, „които са тук 10 години 
и все още са housekeeper, dishwasher 
и стоят на най-нискоквалифицираната 
работа... Не искам да обиждам никой 
– всеки да си работи каквото поиска. 
Но тези хора са на това ниво и затова 
не могат да си позволят цените, които 
бяха в ресторанта.” Въпреки това Свет-
лин Драгиев смята, че сънародниците 
му са благодарни клиенти, а „Родопи” е 
била негова сбъдната мечта. Заведени-
ето затвори врати точно в новогодиш-
ната нощ на 2009 година. 

Някъде по това време затвориха 
и портите на друго култово заведе-
ние – ресторант „Булгара” в Ню Йорк. 
Собствениците Наталия и Егор Стоя-
нови отказаха коментар за тази статия, 
но през годините заведението им беше 

център на купона за близо 50-те хиляди 
нашенци в космополитния град. Но и 
там в последните месеци преди да за-
творят, бълагрите обсъждаха растящи-
те цени и намаляващите порции. Сега 
сънародниците ни в града се събират в 
малкото барче Déjà vu в Астория. Един-
ственото българско в легендарното 
заведение „Механата” в Манхатън пък 
остава собственика. От години там се 
правят руски, цигански и всякакви дру-
ги партита, а българи почти не стъпват. 

Българското „Maggie’s dream café” 
в Куинс пък от месеци е обявено за 
продажба.

През годините тези заведения не 
бяха просто място ресторанти. Те бяха 
място за среща на приятели и подържа-
ха българският дух. Много от клиентите 
им обаче се отдръпнаха след като, 
според тях, собствениците им проме-
нили отношението. „Явно решиха, че 
са много важни и станаха арогантни, 
не разговаряха с нас,” казва ни наш 
имигрант, живеещ тук от повече от 7 го-
дини. Така личното отношение отново 
се оказва една от водещите причини за 
отлив на клиентите. 

През годините тези заведения 
служеха и за много други цели. Там се 
провеждаха избори, консулски дни, съ-
бираха се дарения. С все по-голямото 
вливане на бълагрите в американското 
ежедневие обачи нуждата от такива 
места явно е на изчезване. Ресто-
рантите с мотиви на механа в Банско 
отстъпват място на барове и дискотеки 
с модерен дизайн където българите 
могат да се смесят с източно европей-
ци. Явно това е част от превръщането 
на света в едно голямо село, където 
границите между различните махали 
съвсем се размиват.

Собственикът на ресотрант „Родопи” в Атланта се гордееше с белите покривки, но явно имигрантите не го 
оцениха и заведението затвори след само 2 години на пазара

Атланта
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Снимат нов BG сериал 

След 19 години в Лас Вегас Ваня Цветкова се 
прибра за снимкитеангеЛ дончев

angel@bg-voice.com

Актрисата ни Ваня Цветкова, която е част от добрите времена на 
българското кино, се завръща за нови подвизи в новия сериал 
“Седем часа разлика”. След близо 19 години живот в Лас Вегас тя 
се завръща в родината, за да се отдаде на снимките на поредица-
та. Мнозина я помнят от “Другият наш възможен живот”, “Лавина”,  
“Комбина” и “Бариерата”. От последните й изяви на екран са минали 

почти 10 години.
В “Седем часа разлика” ще й партнират Малин Кръстев („Господари на ефира”), 

Александра Раева (бивша вокалистка в „Шоуто на Слави”), Мария Статулова, Ники 
Сотиров, Калин Сърменов, Георги Стайков и други. Сценарият на сериала е вдъхно-
вен от реални събития, издават от телевизията.

bTV и Global Films са започнали съвместно снимките преди няколко дена. Про-
дукцията ще е предназначена за праймтайма на телевизията. Действието ще се 
развива в София и Ню Йорк, откъдето идва и името “Седем часа разлика”.

Историята на сериала разказва за две български семейства, за които професио-
налният живот е свързан с престъпления и наказания. Разделението и личните им 
конфликти са породени от часовата разлика, както и от разликите в поколенията, 
от любовта и омразата, от политиката и икономиката, от богатството и бедността.

В поредицата зрителите ще могат да видят драматични кадри от Ню Йорк, в кои-
то ще има много екшън, разтърсваща любов, сложни взаимоотношения и обрати.

„Сериалът е по-различен от познатите на зрителите и вярвам, че с него за 
пореден път ще създадем тенденция в създаването на тв съдържание”, коментира 
Апостол Пенчев, директор „Телевизионни програми” в bTV Media Group.  Филмът  
се снима с най-модерната техника. Режисьор на „Седем часа разлика” е Магърдич 
Халваджиян, а главни сценаристи са Любен Дилов-син и Милена Фучеджиева. 
Главен оператор е Силвестър Йорданов.

в Ню Йорк и София
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Събота, 18:00 (BG)

Левски – Черноморец – 
„А” група

Събота, 15:00 (BG)

Пирин – Литекс – 
„А” група

„Стъклен дом” се завръща с “Развръзката”

Новите обрати в сериала започват от 14 март по bTV

По-малко от седмица остава до дългоочакваното 
завръщане на хитовия сериал на bTV - „Стъклен 
дом”. Първият епизод от новия сезон ще бъде 
излъчен на 14 март от 20:00 (BG) часа, а новите 

серии ще са под надслов „Време за истина – Развръзката”.  
Изненадващи събития и шокиращи разкрития ще беле-

жат живота на героите от сериала. Какво се е случило с Бо-
ряна след мистериозното й изчезване в последния епизод 
на „Стъклен дом” през 2010 г., ще стане ясно съвсем скоро. 
Тя вече е направила своя избор за живота, но какъв е той и 
какво е мястото в него на Камен или Димитър, зрителите ще 
разберат в новите епизоди на поредицата.

Предстои още по-ожесточен сблъсък между Камен и 
Димитър. „Камен ще се опита да върне любовта си отново, 
да спре войната, която има с Димитър, или ако не я спре, да 
видим какво ще стане”, е коментарът на Калин Врачански 
за героя му Камен. Баща и син ще разменят силни думи и 
реални заплахи. Същевременно Камен ще продължи да се 

бори със себе си и с кошмарите от миналото си, от които 
все по-силно зависи настоящето му.

Трудни времена се задават и за семейство Атанасови. 
В новите епизоди Елена Атанасова ще открие ужасяваща ис-
тина за семейството си, а най-големият кошмар на съпруга 
й Христо ще се сбъдне. „Както на сцената, така и на екрана 
е хубаво да има катаклизми за героя, да има препятствия, 
да има нещо, с което да се бориш, нещо, което да те весели, 
нещо, което да те кара да страдаш”, разкрива Георги Каду-
рин за героя си Христо Атанасов. 

Още по-вълнуващ ще стане образът на Чарли. „При него 
постоянно се случват някакви нови неща - неочаквани, 
особени, страшни, приятни. Моят персонаж прави обрата в 
целия филм”, споделя Асен Блатечки за своя герой. Чарли е 
решен да стигне до края в плана си за отмъщение и ще из-
върши нещо наистина ужасно. Освен че ще разберат какво 
е то, зрителите на bTV ще видят един от най-противоречи-
вите образи на „Стъклен дом” и в непозната досега светлина.

Lord of the 
Chefs 
– от 15 март по bTV

Колко са участниците, които ще се борят за 
титлата? По какви критерии журито, със-
тавено от истински кулинарни корифеи, 
ще оценява уменията на кандидатите 

в кухнята? Всичко това ще стане ясно от 15 март 
от 20:00 (BG), когато тръгва първото за България 
телевизионно кулинарно състезание Lord of the 
Chefs по bTV. Предаването, което е копродукция 
със „Седем осми” на Слави, ще се излъчва два пъти 
седмично в праймтайма на телевизията.

Елитни ястия, зрелищни ефекти, изтощителни ку-
линарни битки, тонажи готварски продукти, сълзи, 
радост и разочарования са само част от нещата, ко-
ито зрителите ще гледат и почувстват в Lord of the 
Chefs. Снимките на предаването започнаха преди 
седмица в Добрич. Целият екип на шоуто наброява 
близо 100 души, а снимачният ден е тежък и дълъг 
– започва в 8 часа сутринта и приключва почти в 
полунощ. 

Камерата на Lord of the Chef вече документира и 
първите сцени на напрежение и драматични емо-
ции. Нервите на някои от претендентите не издър-
жаха и те се разплакаха. Част от играчите влязоха 
и в открит конфликт. Зрителите на bTV ще видят 
и още сълзи – този път на участници, претърпели 
леки трудови злополуки.

Събота, 19:15 (BG)

Манчестър Ю – Арсенал – 
мач от четвъртфиналите 
за за Купата на Футболна-
та  асоциация, директно

Събота, 20.00 (BG)

Код „Меркурий“

Неделя, 23:50 (BG)

Крайпътна къща 2

Неделя, 14:30 (BG)

Емигранти - български 
игрален филм, 2003 г.

Неделя, 20:00 (BG)

Троя

Неделя, 18:00 (BG)

ЦСКА – Видима – 
“А” група
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Той е Tilt? Или пък е в такова състояние? А може би иска да 
удари един голям Тilt? Правилният отговор е, че ще ви изпра-
ти в киносалоните за един Tilt. 

Tilt манията ще ни обхване през февруари. Тогава еднои-
менният български игрален филм ще бъде по кината. Режи-
сьор е Виктор Чучков-син, а продуцент е брат му Борислав 

Чучков. Авторството на идеята си поделят двамата основатели на филмо-
вата компания „Чучков Брадърс”. Филмът им вдъхнови и Любен Дилов-син, 
който в момента пише eдноименния роман. Очаква се книгата също да се 
появи през февруари.  

Явор Бахаров пък е един от главните герои, които ще „изстрелят” флипер 
топчето към зрителите (Tilt e термин от играта флипер и означава блокаж). 
По-младият от братята актьори Бахарови (Захари изгря в друг български 
филм  -„Дзифт”, и е сред звездите на Народния театър) се прочу от сери-
ала „Стъклен дом” по bTV. Малцина обаче знаят, че преди да го споходи 
телевизионната известност, 25-годишният Явор вече бе преминал кастинга 
за ролята на Сташ в Tilt. И че обича театралната сцена. Например тази на 
Модерен театър, където играе в „Лейтенантът от Иншимор, или историята 
на една умряла котка” на Мартин Макдона. 

За Явор казват, че е непокорен, рязък, влюбчив, на моменти саркастичен. 
Дали наистина той е новото лошо момче на българското кино? 

Срещаме се в голям хотел, в чийто басейн Явор допреди минути е плу-
вал. Излиза от басейна заедно с Луиза Григорова, приятелката му, също 
млада актриса, нашумяла от сериала по bTV „Стъклен дом”. Тя обаче тръгва 
към друга част на заведението. 

За Хари и  
безотговорността

„Луиза е на друга маса, но също има интервю. Нарочно си организирахме 
професионалните ангажименти така, за да имаме повече време заедно и 
да отидем на театър”, пояснява Явор, докато сяда. Ще гледат „Полет над 
кукувиче гнездо” на Александър Морфов, а на сутринта ще стават рано за 
снимките на „Стъклен дом”. В момента екипът привършва втория сезон, но 
всички мълчат за подробностите от сериала. „Не мога да издавам какво ще 
стане с героя ми, нито с останалите персонажи, но обещавам, че историята 
става яко заплетена”, подсмихва се съзаклятнически младият възпитаник 
на НАТФИЗ. 

Явор е учил в класа на Пламен Марков и Ивайло Христов. Основният 
виновник да се запали по актьорството, разбира се, бил брат му Захари. 

В „Стъклен дом” Явор играе ролята на Хари, шофьорчето, което се 
влюбва в дъщерята на шефа си Алекс, роля, изпълнявана от Луиза. Любовта 
от снимачната площадка се пренася и в живота и в момента двамата са 
неразделни. 

„Аз съм си малко безотговорен като Хари, и на мен много-много не ми 
пука какво говорят хората, като че ли и двамата сме над нещата”, допълва 
Бахаров. Вече е нетърпелив да запали цигарата, която върти в ръцете си, и 

андриана миХаЙЛова
сп. „Жената днес”

–  той ли е новото 
лошо момче?

Явор 
Бахаров 
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още по-активно сканира съседните маси за огънче. 
Явор е израснал в панелка в 18-етажен блок в „Овча купел” като средния 

от трима братя. „Вкъщи много отдавна съм непокорният и не ми обръщат 
внимание, а пък и от доста време съм самостоятелен. В сравнение с Хари 
съм малко по-зрял. Вече се боря сам”, казва Явор Бахаров. Вече е по-спокоен, 
дърпа за четвърти път от цигарата. 

А дали открива себе си в Сташ, главния герой в Тilt? Не съвсем. Призна-
ва, че Сташ е бил по-трудният му персонаж, защото „киното изисква един 
по друг вид концентрация и друга работа”. Още повече че Сташ е главният 
герой в лентата. „Филмът се води от мен, цялата история се вижда през моите 
очи, беше далеч по-отговорно и по-трудоемко, а пък ми беше и първият 
филм. Когато отидох в „Стъклен дом”, вече имах три месеца стаж на снимач-
ната площадка на Тilt. Затова вече имах по-голямо професионално само-
чувствие. „Тilt ми беше от типа „първи стъпки”, но пък беше суперинтересно - 
локациите бяха по-различни, епохата беше друга, а героят ми – по-избухлив, 
с по-силен характер”, връща лентата назад Явор. 

За личните tilt ситуации
Ситуациите на пълен блокаж (tilt) са се стоварвали хиляди пъти върху 

Явор. Например, след като завършил училище през 2003, спечелил стипен-
дия да учи в Истанбул. Два-три месеца по-късно се явил на изпит по турски 
език, в резултат на което го преместили в Бурса – там пращали онези, които 
не знаели езика достатъчно добре. Там обаче средата толкова го натоварила, 
че си хванал багажа и се прибрал в София. 

Подобни блокажи не са му липсвали и в любовните връзки. „Случвало ми 
се е да ме хващат в разни тъпотии. Правил съм ги и са ме улавяли. Това са 
типични tilt ситуации. За да се случи, трябва и ти да му помогнеш. Сега гле-
дам да не го правя. Освен това в момента, откакто сме заедно с Луиза, всичко 
ми е наред. Перфектно ми е. Надявам се и с Луиза да е така. Сега си играя по 
правилата. И е хубаво”, казва актьорът. 

С Луиза са заедно повече от половин година. Не обичат да парадират с 
връзката, въпреки че не я и крият. Докато чаках за интервюто обаче, видях 
как Явор и Луиза се разделиха по същия начин, по който го правят като 
влюбени и в сериала.

 „Да, приличаме си с Хари в това отношение, и двамата сме верни на лю-
бовта. В целия сериал съм с един партньор. Гледам да съм така и в живота”, 
добавя запаленият велосипедист (колелото е любимото му транспортно 
средство и за репетиции, и за снимки). Твърди,  че не е яростен привърже-
ник на бракуването, но би се „жертвал”, ако така ще ощастливи любимата си 
жена. 

За лошите момчета  
и лошите режисьори

Още преди да съм обяснила какво говорят за него, а именно, че е непоко-
рен, избухлив и сприхав, ме прекъсва, че това не го радва. Бил просто малко 
по-избухлив. Бил и напълно сигурен, че всичко се променя. „Много зависи 
от това кой човек е отсреща. С различните се държа различно. Някои те под-
стрекават да избухнеш, защото намирам някакви несходства”, обяснява Явор. 

В момента играе в постановката „Зимна приказка” на режисьорката 
Маргарита Младенова.. С нея обаче не си позволява да спори.  „С нея имаме 
приятен диалог. С тези, с които съм избухвал, значи нещо не е било както 
трябва”, обяснява актьорът.

Дали темпераментният подход е достатъчен, за да му осигури титлата 
„новото лошо момче на българското кино? ”Харесвам лошите момчетааа”, 
припява някаква рап песен Явор. И допълва, че не се възприема като лошо 
момче, въпреки че познава много такива. Те обаче не са му идоли.

ЛЕКСИКОН 
 Идеалният флирт е... случаен
 Винаги до леглото си имам... вода, книга.
 Добрата новина е, че... ми се живее.
 В себе си не харесвам... мързела, несръчността, избухливия ха-
рактер, недостатъчния мозъчен багаж…
 Най-простата човешка истина е... че не всичко, което хвърчи, се 
яде.
 Зависим съм от... дру(о)гите :-)
 Най-големият ми страх е... от неуспеха и здравословните пробле-
ми.
 Никога не мога да простя... сервитьорът да ми вземе последната 
глътка.
 Ако можех да живея във филм, той щеше да е… нa 
Тарантино.
 Никога не излизам от вкъщи без... един лев.
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Шкумбата няма 
да става консул, 
почва тв рубрика

Любо Нейков го 
раздава кмет в 
„Столичани в 
повече“
Актьорите от новия български сериал „Столичани в повече”, 

който тръгва по bTV през втората половина на март, за по-
малко от половин месец заснеха сцени в болница, църква, 
на гробище, в кръчма, в пещера, в кабинета на кмета, в ар-

еста и още много външни локации извън домовете на враждуващите 
семейства Чеканови и Лютови. Снимачните дни започват от 7 сутринта 
и продължават до късно вечер.

Любо Нейков ще се представи не само в необичайна роля, но и в 
непривично облекло – извън дома си в „Столичани в повече” той е 
изряден костюмар, независимо от обстоятелствата. Неговият герой 
Рангел Чеканов е кмет, човек на властта. Нейков казва за героя си, че 
доста политици ще се припознаят в него.

Димитър Туджа-
ров-Шкумбата 
явно се е отказал 
от диплома-

тическите си амбиции и 
започва своя рубрика в 
TV7. Изявата му ще е част 
от новото шоу на пиперли-
вата Люба Кулезич, която 
напусна „Нова тв”, за да 
започне свое 3-часово 
предаване в . „Насреща с 
Люба Кулезич” ще се из-
лъчва всяка неделя от 9 до 
11:45 часа преди обед. 

„Да дойда в TV7 беше 
предложение, на което 
не успях да устоя“, каза 
Люба Кулезичи допълни, 
че ще цели да забавлява 
и привлича зрителите 
и да върне понятието 
журналистика на мястото 
му. Топ журналистката 
заяви, че в предаването 
място ще имат както лица 
с висок обществен ранг, 
така и обикновените хора, 
които са недооценени от 
обществото.

„Насреща с Люба 
Кулезич“ ще съдържа 
разнообразни модули, 
като специални рубрики 
в предаването ще има и 
актьорът Иван Ласкин.

Рубриката „Светът спо-
ред Ласкин”ще съдържа 
авторски коментари по 
теми от седмицата, а 
Шкумбатаще има свое 
„стенд ъп шоу”, което ще 
се казва „Новите вицове на 
Шкумбата”.

В новото предаване 
на Люба Кулезичще има 
много живи връзки, сен-
зационни сюжети, както и 
материали, заснети извън 
страната. Във всяко изда-
ние ще се канят гости по 
значими теми, а основният 
гост в студиото ще бъде в 
рубриката „Откровено с…”.

Предаването „Насреща с 
Люба Кулезич“ще стартира 
в края на март като част 
от обновената програмна 
схема на която се управля-
ва от Николай Бареков.

Понеделник, 20:00 (BG)

Симпатико

Понеделник, 20:00 (BG)

Стъклен дом – сериал, 
сезон 2, еп. 14

Вторник, 11:00 (BG)

Надежда за обич

Сряда, 21:30 (BG)

Реал Мадрид – Олимпик 
Лион - Шампионска лига

Четвъртък, 20:00 (BG) 

Брага  - Ливърпул -
Лига Европа

Четвъртък, 21:00 (BG)

Такси в Ню Йорк

Четвъртък, 14:45 (BG)

27 секунди - филм на  
„Евровизия”

Четвъртък, 22:05 (BG)

Твенте - Зенит, среща от 
турнира за Лига Европа

Петък, 21:00 (BG)

Рамбо I: Първа кръв

Петък, 23:00 (BG)

Х-мен

Петък, 20:00 (BG)

Ерин Брокович

Петък, 20.00 (BG)

Природни сили

Петък, 19:00 (BG)

Граф Монте Кристо

Събота, 13:00 (BG)

Мрежата

Събота, 01:40 (BG)

Човек без сянка

Събота, 15:00 (BG)

Zoom: Академия за 
супергерои
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За всички, които обичат да играят футбол, 
отвори врати новата зала в чикагското пред-
градие Itasca. Закритият терен в открития 
преди няколко седмици World Sport Center е 
на разположение 7 дни в седмицата от 9 до 12 
часа. Игрището е подходящо за малки отбори 

с максимален брой от петима играчи. Теренът е покрит с 
изкуствена трева и е добре оборудван с всичко необходимо 
за игра.  Там може да упражните и уменията си по тенис на 
маса.

Цената, срещу която можете да наемете игрището, е 50 
долара на час или по $5, ако сте без отбор.  Собственик на 

новата зала е Добрин Добриков, който притежава фирмите 
Triple D Express и World Truck Service.  За да наемете терена, 
не е нужно да разполагате с цял отбор, но със сигурност 
ви трябва резервация, която можете да направите на тел.: 
630 853 4620 или на място 1450 W Thorndale Ave, Itasca, 
IL 60143. 

На същия телефон може да се запишете отборно или 
индивидуално за предстоящия турнир по футбол, който ще 
се проведе на 19 и 20 март. Записването започва на 9 март и 
продължава до 18 март.  Срещите ще са с продължителност 
от по 20 мин., като отборите са разделени на групи. За побе-
дителите ще има специално изработена купа.

гаЛина Петрова
galina@bg-voice.com

BG турнир по футбол в Чикаго
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В ОЧАКВАНЕ

С много любов и подаръци момичета изненадаха най-добрата си прия-
телка Кристина Тегаркова с организираното от тях Baby Shower party в 
club-restaurant Avantgarde BG миналата неделя. Криси очаква да роди 
момиченце много скоро. Самата тя беше много впечатлена от органи-

зираното парти, на което имаше много традиционни игри и емоции.

Българките в САЩ 
отбелязват 8 март

С тържество в залата на църква „Св. София” ученици, преподаватели и майки 
посрещнаха Баба Марта и отпразнуваха Деня на жената - 8 март. 

На още по-шумно и голямо тържество, организирано от Българско-американ-
ския център за културно наследство, се събраха повече от 100 дами, а самото 
събитие продължи повече от 4 часа. Вкусотиите за дамите бяха осигурени от 
българските ресторанти „Механата”, „Авеню”, „Вкусен свят” и „Sweet Connection 
Bakery”, а цветя за всички българки подари Ваня Хараланова. За доброто настро-
ение на дамите се погрижиха DJ Гриша и народната певица Светла Ангелова. В 
програмата имаше още народни танци от  фолклорна формация ”Нашенци” към 
училище „Слънчогледи”, както и детска формация „Верея” с ръководител Констан-
тин Маринов. 

Дни преди 8 март дамите от ансамбъл „Хоро” изнесоха програма в ресторант 
„Механата”, която продължи две вечери. В петък и събота те показаха, че умеят 
също така умело да танцуват на всякакъв стил музика.
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Петата версия на iPhone 
се задава на хоризонта и 
според запознати тя ще се 
справи с всички пробле-

ми на iPhone 4, твърдят от „Икономик 
нюз дейли”.

Според сайта опаковката на 
петицата вече няма да е стъклена, 
а алуминиева като оригиналната 
версия. Причините за промяната са 
надраскването, което се получава 
по обвивката при четворката, и 
затруднението, което Apple изпитват 
с производството на бял апарат. Съ-
ществена промяна при новата версия на смарт телефона ще е антената, която вече 
ще бъде поместена зад логото на компанията върху апарата. В сегашната версия 
приемникът създаваше проблеми. Специалистите смятат още, че iPhone 5 ще е по-
малък, по-евтин и ще използва по-бърз A5 чип.

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

„Фейсбук” 
става видеотека
Социалната мрежа ще дава филми под  
наем срещу $3

Фейсбук се превръща във видеотека и ще предлага филми под наем, 
съобщава Hollywood reporter.

Първият филм във виртуалната видеотека ще е продукцията на 
Warner Bros. от поредицата за Батман – “The Dark Knight”. Лентата ще се 

предлага от фен страницата във „Фейсбук”.
Цената на наема ще бъде 30 „Фейсбук” кредита, което е 3 долара. Потребителят 

ще има 48 часа, за да изгледа филма. През това време социалната мрежа ще про-
дължи да работи както обикновено.

“The Dark Knight” ще е първият филм, който ще тества водите за новата услуга, но 
много скоро „Фейсбук” ще добави още заглавия към каталога си.

Социалната мрежа влиза на пренаселен пазар от компании, които предлагат 
онлайн филми под наем, като Netflix, Apple, Amazon, Hulu и Google.

„Андроид” изпревари 
Blackberry като №1 по 
продажби в САЩ

Операционната система 
за телефони на „Гугъл” 
– „Андроид”, вече е 
най-използваната в Съ-

единените щати. Това е уникален 
успех за платформата, която само 
преди 27 месеца не съществуваше.

Близо една трета от телефоните 
в САЩ (32,1%) използват „Андро-
ид”. Така операционната система 
на „Гугъл” изпревари Blackberry, които се ползват от 30,4% от американците.  
Само през май м.г. „Андроид” беше на четвърто място, но още следващия месец 
изпревари Windows Mobile. През ноември застана на втора позиция, след като 
задмина iOS – платформата, която движи iPhone.

Над 350 000 „Андроид” телефона се активират всеки ден, а платформата е инста-
лирана на над 170 различни модела телефони и таблети. Това обяснява и растяща-
та популярност на операционната система, която за разлика от iPhone и Blackberry 
не е ограничена само до един производител на хардуер. 

iPhone 5 решава 
проблемите на 
четворката
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Създайте условия
Ако погледнем на съня като на праз-

ник за организма, то за всеки празник 
са необходими известни приготовле-
ния. Като за начало направете спалнята 
вашия храм и я изолирайте от всякакви 
дразнители - уреди, които излъчват 
електромагнитни вълни,  или работ-
ни пособия. Важно е тялото ви да се 
настрои за почивка. Осигурете си под-
ходяща температура - 18 -20 градуса. 
Прекалено ниска или висока темпера-
тура ще лиши организма от качествен 
сън, защото ще хаби енергия, за да 
се справи с неблагоприятната среда. 
Затъмнете помещението, тъй като свет-
лината е сигнал за мозъка, че е време за 
работа. За целта декорирайте стаята си 
с по-плътни пердета или използвайте 
маска за сън. Важно е помещението да 
е проветрено и въздухът да е свеж, за-
щото без нужното количесто кислород 
се забавя нервната дейност и мозъкът 
не функционира правилно. Създайте 
си някакъв навик, който да ви успоко-
ява - слушайте тихо музика, вземете си 
вана или душ, четете книга, направете 
си масаж. С времето 
тези навици ще 
алармират на 
тялото ви, че 
е време за 
сън.

Преди сън
За да имате здрав и спокоен сън, 

трябва да инвестирате в удобно легло. 
Нека то е достатъчно широко, за да 
се чувства тялото ви свободно, и на 
известна височина от пода - така се 
предпазвате от запрашаване. Изберете 
си и добър матрак - гледайте дали е 
анатомичен, антибактериален, орто-
педичен и колко години ще може да се 
ползва. Освен това е желателно да е 
твърд и равен от едната страна и мек 
от другата, за да може да се нагоди към 
извивките на гръбначния стълб. Добри-
ят матрак поддържа целия гръбначен 
стълб, когато човек се излегне по гръб. 
Пухкавата възглавница също спомага за 
здрав сън. Заложете на ниска, ако спите 
по гръб, за да не се изкривява естест-
вената извивка на врата и гърба. При 
странична стойка изберете висока, а 
ако спите по корем - някоя съвсем 
тънка. Както преди работа подби-
рате облеклото си, и тук трябва 
да подходите внимателно към 
него. Дрехите за сън трябва да 
са удобни, не прекалено тесни, 

от приятна 

материя (например памук), за да се 
чувства тялото спокойно в тях. Настрой-
те биологичния си часовник, като си 
изберете приблизителен час, в който да 
лягате и да се събуждате всеки ден.

Какво не бива да правите
 Не е препоръчително късното 

приемане на храна и течности;
 Ограничавайте приема на алкохол 

и никотин късно вечер;
 Забравете за кафето и други 

продукти, съдържащи кофеин, тъй като 
енергийното му влияние трае няколко 
часа;
 Въздържайте се от следобедна 

дрямка - или то поне от такава, която 
надвишава 40 мин.;
 Не се въртете прекалено много в 

леглото - ако не можете да заспите, не 

се мъчете. По-добре да станете и да на-
сочите мислите си в друга посока. Така 
сънят сам ще дойде;
 Не решавайте сложни дилеми и 

избягвайте споровете късно вечер, 
защото те неминуемо ще се отразят 
на емоционалното ви състояние и ще 
ви превъзбудят. Утрото е по-мъдро от 
вечерта.

Секс за добър сън
За най-добри „приспивателни” се 

смятат сексът и разходката. Здравият 
сексуален живот облекчава стреса, 
отстранява напрежението, поддържа 
връзката с партньора пълноценна и от-
деля хормони на щастието. След поло-
вия акт организмът се чувства изтощен 
физически и има незабавна нужда от 
„презареждане”. Подобен е ефектът и 
на разходката, която ще ви успокои и 
умори и тялото ще сигнализира, че иска 
почивка.

Христина сПасова
newsroom@bg-voice.com

Сънят е блаженото състояние на тялото, когато то си почива и ед-
новременно с това се зарежда с енергия. Удобното легло, меката 
възглавница и топлата завивка ни тласкат направо в обятията на 
Морфей (древногръцкият бог на съня), който да излекува натру-
палата се умора. Пълноценният сън осигурява добър метаболи-
зъм, силна имунна система и най-вече хармония със себе си и 

околния свят. Понякога обаче сънят не идва така лесно. Ако броенето на крави 
не помага, 

Здрав сън за 
здраво тяло
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сиЛвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

„За пари, за пари на жените говори, тази дума я 
обичат повече от секс дори”... песента се върти из 
всяка дискотека. Текстът й се е превърнал в религия за 
една част от бг нежния пол. Неусетно го изповядват. 
Мелодията и текстът наелектризират малки моми-
ченца и техните майки и ги карат да кършат снаги, да 
отмятат коси и да премрежват изкусително поглед, да 
мечтаят да са като певицата, независимо как се казва 
тя, обикновено изглежда по един и същ начин, някаква 
имитация на Мадона и Лейди Гага едновременно. Съвре-
менните Пенелопи не плетат и не чакат Одисей да се 
върне. Стоят в мола или СПА центровете, знаят, че ще 
станат известни. Искат да ги свалят богати, успели 
и красиви мъже. Мечтаят да са на първите корици на 
списания. Правят мониторинг на всеки представител 
на силния пол по марка часовник, дреха, бижута, който 
трябва да е поне с визия на Брад Пит и Джордж Клуни, 
взети заедно. Употребяват две фрази: “„Трябва да на-
правя нещо с живота си!“ и „Нека си останем приятели“, 
които влудяват мъжете. Те от своя страна обявиха съ-
временните жени за материални момичета и забравиха 
да бъдат джентълмени, вкараха ги в категорията на 
агресивните жени и се отдадоха на компютри, футбол 
и интернет, дори пропускат да бъдат амбициозни и да 
проявят чувството си на ловци. 

Достатъчни ли са вниманието и амбицията на 
съвременния мъж за една жена, кое е онова, което я 
влудява у него - мрънкането, безволието и разговорите 
за минали неуспешни връзки. 

Действително ли съвременните жени загърбиха идея-
та да са нежни изкусителки и се отдадоха на всичко, що 
е материално? Защо все по-малко обръщаме внимание 
на дума, жест, SMS, цвете или усмивка? И всичко ли в 
живота ни е “Армани”, „Гучи” и „Фере”? Оставихме ли 
романтиката само за Коледа и Свети Валентин и бързо 
ли прегърнахме Miss Sixty? С тъга установяваме, че все 
по-трудно вече се радваме на подаръци-символи и иска-
ме бижута, коли и дрехи. Демоде ли са чувства, емоции, 
любов и все по-често ли тя преминава през портфейла, 
а не през стомаха? Забравихме ли за онази изпепеля-
ваща любов, която ни кара да чувстваме пеперуди в 
стомаха? След пробите и грешките, паданията и ста-
ванията разбираме, че джипът, почивката в чужбина и 
скъпите заведения имат цена, но, уви, късно! 

А иначе, мили материални момичета, сигурно и в 
света, където „всичко е пари“, можем да помислим, че 
най-важното е, че сме здрави, защото всичко останало 
е лесно постижимо.

Красиви сме, защото се усмихваме
Сутрин се будим до най-прекрасния мъж! Е, може да 

не е Брад Пит или Джордж Клуни, но пък е истински, от 
плът и кръв, обича ни и ще се грижи за нас, дори когато 
бръчките са малко повече и годинките напредват. Това 
е истинският мъж, за когото си заслужава да се борим. 

Приятелите, без които не можем! Всяка уважа-
ваща себе си дама има зад гърба си поне две истински 
приятелки. Или само две. Но пък верни другари, които 
са винаги готови да ни хванат за ръка, щом усетят, че 
залитаме да паднем. За тях си заслужава да се усмихнем 
поне един път днес, утре и вдругиден...

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

Всичко ли е пари, 
приятелко? 

ТОКЧЕТА
Най-идиотски 
реплики след секс

10. Е, как беше? Абсолютно никога не задавайте този въпрос! Ако сте се изложили, ще изглеждате жалки, ако 
сте се справили добре, ще се покажете егоцентрични, и в двата случая - да бяхте си замълчали.

9. Откъде си научил/научила всичко това? Какво, за Бога, ви интересува, къде гаджето ви е получило сек-
суалното си образование? Ако се интересувате от предишни връзки, е едно, но да нахалствате за подробности 
в леглото е под всякаква критика.

8. Презервативът здрав ли е? Да, здрав е, иначе и двамата досега да сте го забелязали. Ако изпитвате съм-
нения, станете и проверете сами, но не вкарвайте излишни паранои.

7. Трябва да проведа едно обаждане. Точно сега ли? Говоренето по телефона е изключително дразнещо, а 
в такъв момент е просто недопустимо.

6. Разкажи ми повече за себе си. Голяма глупост е да кажете такова нещо след секс, защото официално зая-
вявате, че с партньора ви не знаете нищо един за друг.Щом искате да го/я опознаете, дайте си малко време като 
двойка. А, ако е било секс за една нощ, само усложнявате положението с този въпрос. 

5. Наистина ли свърши? Да, за съжаление, това е типично мъжки въпрос. Първо, показвате се много неу-
верени, второ, да не мислите, че ако е симулирала, наистина ще си признае и трето, шансовете да е получила 
истински оргазъм са едно към три, сами си правете извода.

4. Ооо, напомняш ми, когато веднъж го правих на една екскурзия и... Ако искате никога повече да не 
правите секс с този човек, давайте в същия дух. Няма нищо по-досадно от това да си в леглото с някого и той/тя 
да започне да ти пее за минали похождения.

3. Извинявай, ще ми донесеш ли една чаша вода? Не, няма. Ако не забелязваш, сега съм без дрехи и 
уморен/а. Това, че сме правили секс, не значи, че трябва да ти слугувам - като си жаден, вземи си вода сам. 

2. Може ли да остана малко сам/сама? А аз къде да отида? Под леглото да се скрия? Ако имаш нужда от 
пространство, стани, иди на терасата и изпуши една цигара или пък си вземи душ. Но не ми го навирай така в 
лицето - обидно е.

1. За какво мислиш? Има само една дума за тази реплика и тя е култова! Слагаме я на първо място, защото 
смятаме, че бие всички точки по идиотизъм. Всички над 16 години знаят, че след секс човек много не мисли, 
истината е, че обикновено или му се спи, или е гладен. Третата опция е още да му се прави секс, но тогава при-
казките са излишни.

Какво може да развали хубавия секс? 
„Остроумниченето” след това! Ето примери 
за най-идиотските реплики след секс.
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Кичка Бодурова пя за 
3 март в Чикаго
За шеста поредна година нашите колеги от вестник „България” събраха 

приятели, за да отпразнуват заедно националния ни празник. А за да 
бъде поводът още по-вдъхновен и красив, те го съчетаха и с 8 март – 
Деня на жената – майка, съпруга, любима. 

В декорираната в цветовете на националния ни трибагреник зала 
“Alta Villa Banquets” се събраха стотици гости, дошли да отбележат сред 

близки и сънародници тези два празника. Водещата София Богоева обеща много 
усмивки и веселие, а певецът Никола Найденов изпя на живо химна на Република 
България. Издателят на вестник „България” Хамид Русев честити празниците на 
всички, които ги носят в сърцата си.

Концертът започна с изпълнения на ансамбъла за народни танци „Верея” с худо-

Развяхме байрака!
ЧИКАГО

САН ФРАНЦИСКО

За десети пореден път българите в Сан Франциско отбелязаха наци-
оналния ни празник на купон, организиран от Орлин Мирчев. Тази 
година партито беше миналата събота в култовия клуб LOT 46 на 
известния Union Square в Сан Франциско. Зад пулта бяха DJ Hassey D & 

DJ Constantine, които подбираха най-добрите български и световни хитове за 
отличното настроение на над 400 сънародници.

Сн.: Веселин Андреев

жествен ръководител Константин Маринов. Макар и създаден само преди няколко 
месеца, ансамбълът вече има много почитатели сред многобройната българска 
общност в Чикаго. Ентусиазираните и вдъхновени от любовта към българския фол-
клорен танц млади изпълнители накараха цялата зала бурно да аплодира. 

След като настроението достигна кулминацията си, на сцената излезе гостът 
на вечерта – единствената и неповторима Кичка Бодурова. Обичаната от няколко 
поколения българи певица поздрави публиката и изпълни добре познатите си 
хитове. На това тържество един от най-красивите гласове на българската естрада 
сътвори вълшебна вечер на музика, спомени и размисъл. Защото всяка от нейните 
песни бе изповед, излизаща от дълбините на душата, която грабваше зрителите 
със съкровеността и искреността си.

Шоуто продължи почти без прекъсване, защото вдъхновената Кичка Бодурова 
сама пожела да пее за всички без почивка. Това бе концерт, на който публиката не 
можеше да стои безучастно и да наблюдава сцената. Зрителите скочиха от мес-
тата си и изпълниха дансинга, за да покажат любовта си към певицата и нейното 
творчество. 

Вечерта завърши с изпълнения на добре познатия в Чикаго певец Никола 
Найденов. Той не остави безучастни българските сърца на присъстващите, като до-
казателство за това бяха неспиращите кръшни хора, извили се от единия до другия 
край на огромната банкетна зала.

А от екипа на вестника обещават, че догодина по това време ще ни съберат отно-
во. (Стефка Христозова, в. „България”)

Сн.: Веселин Андреев

Точно на обед на 3 март бъл-
гарският флаг гордо се развя в 
центъра на Чикаго. Събитието бе 
организирано от Българо-амери-

канския център за културно наследство и 
генералното консулство на България в Чи-
каго. След встъпителните думи на консула 
Валентин Дончев с поздрав към нашата 
общност се обърнаха представители на 
кабинета на кмета на града.  Десетки ми-
нувачи гледаха с интерес шарените носии 
на танцьорите от ансамбъл „Хоро” и детска 
формация „Хорце” към училище „Джон 
Атанасов”, които създадоха празничното 
настроение. Всички гости на събитието се 
сдобиха с мартеници, изработени от бъл-
гарски ученици. Издигането на национал-
ния ни флаг е традиция, която бе възро-
дена само преди 5 години от бившия кмет 
на града. През 1960, трогнат от разказа на 
група българи, тогавашния градоначалник 
Ричард Дж. Дейли обявява 3 март за ден на 
българите в Чикаго и полага началото на 
това честване.
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Развети български знаме-
на, цяла зала, изправена 
на крака пред българския 
химн и разкази за славни 
исторически събития. 
Така българската общност 

в Атланта отбеляза няколко от най-
значимите празници през изминалия 
уикенд.

Децата от българското училище в 
града „Св. Константин-Кирил Философ” 

успяха да се подготвят за тържеството 
с песни, сценки и танци. Специално 
изработени костюми, носии и чалми 
допринесоха за автентичното пресъзда-
ване на атмосферата от конака, преди 
Апостола да бъде обесен. 

Празникът откри Маделин Мръвка-
ров от 2 клас с песента „За теб, Българи-
йо“, а по-късно Кристияна Райчева от 3 
клас екзалтира публиката с рецитация 
на стихотворението „Здравствуйте, 

братушки“ на Вазов като поздрав към 
гостите от руското училище в Атланта. 
С хляб и сол  домакините посрещнаха 
руските гости и  им подариха марте-
нички. Тази година от руското училище 
изпратиха танцьори по спортни танци, 
които отправиха специален поздрав с 
румба.

Любими и незабравими  български 
песни звучаха, а кулминацията на тър-
жеството беше изпълнението за Райна 

Попгеоргиева и турския паша.
Възпитаниците от предучилищната 

група с песни и стихчета повикаха Баба 
Марта, която се усмихна на техните 
изпълнения и закичи всички деца с 
мартенички.

Малчуганите от детския кът напра-
виха своите майки най-щастливи със 
сладки пожелания и песнички, посве-
тени на майката - символ на живота, 
всеотдайността и грижата.

Децата в Атланта отбелязаха 
националните празници
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Един ден се събуждаш на 
29 и осъзнаваш, че докато 
през последните десет 
години си рушила  джен-
дър стереотипите, новите 
момичета умишлено ги 

заковават на мястото им. Новите моми-
чета имат страхотен план за живота си 
– да се любуват на маникюра си, докато 
си чакат талятелите с манатарки, които 
някой друг ще плати. И един ден да ро-
дят. Разбира се, от любов. Застрахована 
и снабдена със съвършени амортисьо-
ри за дълъг експлоатационен срок.

За място в красивата вселена на 
мъжките списания се борят четири 
типа жени: позабогателите поулегнали 
хубавици, които се снимат, за да refresh-
нат имиджа си на желани мадами; тър-
сещите някакво горещо преживяване 
„работещи момичета” (които въпреки 
името си не са проститутки); среднос-
татистическите девойки, които не знаят 
точно какво искат, но са готови да се 
разголят пред обектива за пет минутки 
слава; и съвсем не на последно място 
– най-обиграните – гладните за лъскав 
и лек живот гаджета, обикновено ъп-
грейднати със силикон, екстеншъни и 
цветни лещи, за които появата в такова 
списание означава мигновено вдигане 
на цената на пазара на мъжко-женския 
обмен на блага.

Поразително е все пак колко настър-
вена става всяка мадам - независимо от 
коя от изброените категории е - когато 
около нея се появи фотографът. Обър-
ни внимание как в заведение, пълно с 
футболисти, момичетата са готови да 
увиснат на светещите дискоболове, 
за да привлекат погледите на “звезд-
ната“ компания. Същото е и по време 
на конкурса за най-хубаво разголено 
момиче, който снимаме – на 80% от 
финалистките им иде да си разкъсат 
блузките на мига, само и само за да 
получат по-специалното одобрение на 
фотографа, от когото зависи колко до-
бре ще се получат... Не можеш обаче да 
разпознаеш кандидатките за някой за-
можен стопанин по това коя колко плът 
е готова да покаже – някои момичета 
наистина ексхибиционират само за 
удоволствие. Но веднага можеш да ги 
разпознаеш по жестовете. Те флиртуват 
дори с образа си в огледалото. Позират 
още преди началния гонг. Усмихват се 
механично на всички и мяукат по един 
и същ начин по телефона на няколко 
различни позвънявания.

Докато правят прическата й за фо-
тосесията, 22-годишната Петя показва 
чисто новите си леко криви гърди, 
вирнати толкова високо, че белезите 
под тях зеят като злокобната усмив-

ка на То. То ми се привижда толкова 
често, че този път не се сдържам и 
питам девойката защо се е обезобра-
зила така. На което тя съвсем логично 
отговаря: „Защото няма мъж, който да 
не се загледа по момиче с дълги крака, 
малко дупе и големи цици...“ Опитвам 
се да вкарам някаква мъдрост за пред 
момичетата, които мълчаливо завиж-
дат на силиконовото й подобрение, 
казвайки, че напоследък този фетиш 
е толкова мултиплициран и унифици-
ран, че ще загуби влиянието си върху 
мъжете. Тя ми хвърля снизходителен 
поглед и продължава да се любува на 
отражението си в огледалото. При поя-
вата на фотографа захаросва гласчето 
си и му обяснява колко се радва, че ще 
“снимаме“, защото искала да изненада 
едно ново гадже: 

“Като ме види в списанието, ще стане 
още по-щедър...“ 

“Щедър“ е сред основните думи в 
речника и на останалите момичета, 
които се борят за „златната топка” – в 
случая за корицата на списанието, на 
която ще блесне победителката от кон-
курса. “Щедър“ обикновено служи за 
обяснение на “стойностен“. Така казва 
20-годишната Рали от Разград, която 
има още точно три задължителни изис-
квания към евентуалните си „стойност-
ни” гаджета: “1) да са се реализирали в 
професионален план; 2) да са по-добре 
финансово осигурени от мен, за да 
нямат комплекси на това ниво; 3) да са 
компетентни по много въпроси, за да 
имам какво да науча от тях...“

Къде се обърка 
всичко

Когато бях малка, баща ми ме научи 
на съучастничество. Да поправям разни 
неща, да спя набързо, да ловя риба, да 
се интересувам от научна фантастика, 
да бия на табла, даже да ритам. Винаги 
съм се чувствала толкова удобно и 
сигурно в мъжкия свят, че никога не ми 
се е налагало да се набутвам в него с 
някакви феминистки изцепки, разбут-
вайки мъжете с лакти. Мъжете са ми 
приятели от казармата (а приятелките, 
които все пак имам, са също толкова 
оправни, когато стане дума за чукове и 
триони). Затова и последното предим-
ство на всеки мъж, попадал в колонката 
на специалните, е било финансовото 
му превъзходство. Наред с изобилието 
от всевъзможни знания в главата му. 
Със свръхумните мъже, от които “имам 
какво да науча“, предпочитам да си пия 
бирата някъде навън. А и след няколко 
смехотворни грешки с „много големи 
пичове” днес вече знам, че най-важното 

е с човека до мен да правим нещата 
заедно – независимо дали ще пускаме 
пералнята, или ще си делим сметката 
за пицата в два през нощта. Да сме 
партньори в истинския смисъл на тази 
иначе малко академична дума. Предпо-
лагах, че така си представя идеалната 
връзка всяка възпитана от живота жена, 
нежният “женски герой“, в когото при-
познават непоносим конкурент само 
мъжете с оспорвана мъжественост. 

20 години по-късно обаче новите 
момичета осъзнаха, че е по-удобно да 
запазят мястото си на по-слабите. Те 
може и да чували за Питагор, но не са 
чували за Хипатия. Вълнува ги мъжът, 
когото не могат да превъзхождат, а 
силните жени за тях са само вещици 
от приказките. „През всичките тези 
векове жените са служили на мъжете 
като огледала, притежаващи омайна 
магическа сила да отразяват мъжката 
фигура в удвоен ръст”, пише Вирджи-
ния Улф в есето си „Собствена стая”. 
„Именно затова Наполеон и Мусолини 
проповядват така ревностно посред-
ствеността на жените, защото, ако те не 
са такива, тогава 

ще престанат да 
отразяват мъжете 

в удвоен ръст
Това отчасти обяснява колко важни 

са жените за мъжете. Отчасти обяснява 

и острата мъжка реакция към критика-
та на жената… Защото, ако тя започне 
да казва истината, фигурата в огледало-
то ще се смали: мъжкото превъзходство 
ще пострада. Тогава как ще продължи 
той да дава преценки, да цивилизова 
диваците, да създава закони, да пише 
книги, да носи униформи, да държи 
речи, ако всеки ден на закуска и вечеря 
не се вижда поне два пъти по-велик, от-
колкото е в действителност… Образът 
в огледалото е изключително важен, 
защото сам по себе си той зарежда 
човека с енергия и стимулира нервната 
система. Отнемете ли го, тогава човек 
може и да умре - подобно на привик-
налия с кокаин, когато остане без него.” 
Днес дори и интелигентните жени де-
монстрират, че толерират идеологията, 
оправдаваща мъжкото превъзходство. 
Формите на тази идеология, разбира 
се, са се променили, но затова, че в 
женското съзнание властта на мъжа ос-
тава константа, има сериозна причина. 
Дори аз не мога да отрека, че наивното 
поведение, глезенето и показването на 
слабост е сред най-ефективните начини 

да привържеш 
към себе си един 

мъж 
С проявата на смятани за традицион-

но женски черти (плюс някои стандарт-
ни похвати като цупене и пърхане с 

Професия 
гадже
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мигли) засвидетелстваш възхищението 
си към него и му показваш, че да си 
мъж все още означава да си автома-
тично споен с понятието власт. Но ако 
в очите на порасналото по време на 
прехода поколение жени тази власт се 
е поизносила и те я признават, за да 
запазят емоционалния баланс в отно-
шенията, родените тогава момичета не 
искат да детонират разклатените от фе-
минизма ориентири – защото знаят, че 
поддържащата роля изисква по-малко 
отговорност към проекта връзка. Не 
че новите момичета са изпразнени от 
съдържание, алчни за влиянието и па-
рите на гаджето си кучки. Би било пре-
калено крайно заключение. Четири-
годишният ми опит в мъжко списание 
ми е доказал, че новите момичета са 
прекрасни създания със силно развита 
подсъзнателна страна на празни от 
съдържание, алчни за влиянието и 
парите на гаджето си кучки... Но никой 
не може да бъде обвиняван за подсъз-
нанието си. 

Ела, завържи ме
Докато перфектно играят заемащите 

второстепенно значение, тези моми-
чета се противопоставят на идеята за 
“партньорството“, утвърждавайки една 
контравселена. В нея най-ярките геро-
ини на родния лайфстайл – златотър-
сачките – са съсолидарни в тегобите 
си, за които говорят на език, непонятен 
за една жена с по-груби истории зад 
гърба си. Тези момичета са напълно 
удовлетворени от факта, че живеят в 
свят, в който все още има мъже, които 
плащат за сексуалното им присъствие. 
Не могат да си представят друг. Кон-
травселената им съхранява, поддържа 
и възпроизвежда именно този модел 
– на жените, които в един момент си 
отварят краката за не по-малко от 
екскурзия в чужбина, „но, мило, хайде 
да не е пак в Париж, нали обеща Абу 
Даби...“. Те прокламират всичко онова, 
което мъжките момичета се опитват 
да съсипят с готини лафове и смели 
постъпки, на които истинските мъже се 
радват искрено. 

Златотърсачките 
не искат да са 

партньори 
защото и мъжете, в които се прицел-
ват с чисто женските си оръжия, не 
го искат от тях. Следват логиката, че 
успоредно със стереотипа на силния 
мъж действа стереотипът на слабата 
недоволна женичка. Самодискри-
минират се в името на финансовото 
наметало, с което ще ги покрие прин-
цът на бял кон, за когото мечтаят. Тези 
момичета си мечтаят да играят във 
филма “Ела, завържи ме“ – особено ако 
от шлосер (водопроводчик, зидар) на-
края главният герой се окаже отегчен 
бизнесмен, който работи тези неща за 
разнообразие. Те не отричат любовта 
като основен аргумент за обвързване. 
Но тяхната любов нараства правоп-
ропорционално на превъзходството 
и щедростта, които избраникът им 
демонстрира пред тях. Изследване 
от 2007 г. на учени от университета 
в Нюкасъл доказва, че богатството е 
най-масовата причина жените да поже-
лаят да се омъжат, а миналата година 
германски институт потвърди това, 
като експериментира с 30 доброволци, 
на които организира срещи от три до 
пет минути с представител на проти-
воположния пол. Мъжете масово се 
насочвали към по-привлекателните 
жени, а дамите – към мъжете с вид на 
добре платени бизнесмени. Накрая 
обаче учените установили, че мъжете 

не са толкова претенциозни, защото 
искали да се видят отново с 50% от же-
ните, а жените пожелали втора среща 
само с по-представителната една трета 
от мъжете.

Теория на 
привличането 

„Първият подарък, който ми подари 
моят, беше едно огромно плюшено 
мече“, споделя сантиментално русата 
Стела, вече на по-сериозните 24. От 
личен опит знам, че някъде на тази 
възраст фертилността започва да се 
проявява под формата на силно само-
натякване за възпроизводство и затова 
в изискванията на тези момичета към 
мъжете изниква и четвърта точка: 
„да уважават семейните ценности“. 
Момичетата, които наближават 25, при-
добиват истерична нужда да се омъжат 
и да родят, но внимателно се оглеждат 
за съпруг, с когото предишният им 
стил на живот няма да бъде покътнат 
от сменяне на памперси, а сумата за 
всекидневния им шопинг ще нарасне 
в името на детските нужди. Затова и 
представата им за стабилен финансово 
мъж градира и ако преди са изпитва-
ли искрена радост при вида на някой 
огромен плюшен хипопотам, сега одо-
бряват по-практичните подаръци. 

„И ако ще е палто, то ще е от Милано“ 
Ужасно. Къде отиде гушкането?, 

намесва се наивно редакторът, с 
когото работим по проекта „Мис Еди-
си-какво“. „Вкъщи може да ме гушка. 
Но с какво да ходя навън през зимата?“ 
Има момичета, които завоалират тези 
въпроси не толкова очарователно, а 
директно ги поставят: „Така като ме 
гледаш, колко ми е месечната из-
дръжка?“ Това обаче са начинаещите 
златотърсачки. Те още не знаят, че все 
пак има и мъже, които след подобно 
изказване стават и те оставят да си 
платиш софистицираната вечеря сама. 
Начинаещите ангажират богатите си 
приятели с битовата част на нещата – в 
определено число от месеца изпадат в 
нетърпима депресия и докато се гри-
мират нервно, набират няколко теле-
фонни номера, за да намерят асистен-
ти по въпроса с плащането на наема за 
квартирата им в центъра на София и 
консумативите по нея... Напредналите 
златотърсачки демонстрират интерес 
към интелектуалното и професионал-
ното си развитие толкова убедително, 
че така парите, които получават от 
мъжа/мъжете до себе си, легализират 
значението си. Те се превръщат в 

инвестиция, а не в „такса свирка“
Истинската златотърсачка учи. 

Специалността й е доста модерна – 
например пространствен дизайн – и 
обикновено записва втора със също 
толкова претенциозно звучене. Тя не 
иска да използва мъжа до себе си, за да 

оцелява – иска да се развива и намира 
начин да му покаже, че благодарение 
на неговото съдействие от нея може да 
излезе пълноценен човек, който изкар-
ва парите си сам (пък било и на ръко-
воден пост в неговата фирма, в който 
не прави нищо, но получава заплата 
колкото половината офис). Това обаче 
е вътрешният аспект на привличането 
на богат мъж. Външната манипулация 
все така се гради върху класическия 
образец за слабия пол. „Освен да му 
докажеш, че благодарение на неговата 
мъжественост се чувстваш истинска 
жена, трябва от време на време да из-
лизаш от ролята на мъркащо котенце 
и да показваш ноктите си”, разсъжда-
ва 22-годишната Меги, докато гълта 
навътре и без това хлътналия си корем 
и маже гърдите си с лед, за да запечата 
ефекта “настръхване“ на фотограф-
ската лента, понеже е убедена, че той 
има невероятно въздействие върху 
мъжката аудитория. 

Златотърсачката не е сигурна, че 
е непременно най-хубавото момиче 
наоколо. Но знае, че е сексапилна по 
онзи неустоим начин, по който само 
една жена, тествала силата на кокет-
ството върху мъжете, може да бъде. 
Една от участничките в предпослед-
ното издание на „Биг Брадър”, която 
наскоро призна, че след еротичните 
си снимки е получила ужасно много 
предложения за ваканция в чужбина, 

например е съвършено доказателство 
за момиче, което ползва чисто “жен-
ските номерца“ в отношенията. “Играя 
двойни игрички – казва тя – в леглото 
съм много дива и луда, а навън, когато 
сме в приятелска компания, съм тиха, 
кротка и много слушам... Понякога пък 
обичам да се правя на бебе, което не 
разбира нищо, и мъжът до мен да ме 
пита постоянно от какво имам нужда, 
какво не ми харесва, защо съм нацу-
пена...“ 

Според тези момичета, ако мъжът 
се възбужда от хубави крака и гърди, 
това, което може да го държи непрес-
танно нащрек, е примитивно-изтънче-
ната 

формула „ласкай и 
обвинявай” 

Едва 19-годишната Хриси призна-
ва, че дори когато няма за какво да 
„захапе” гаджето си, създава повод за 
скандал: „Издебвам го, когато съблече 
ризата си, и я цапам със собствения си 
фон дьо тен. Когато застанеш пред него 
с чупка в кръста, държейки ризата с 
два пръста все едно е някакво отровно 
насекомо, можеш да се удивиш колко 
нелеп и объркан вид придобива той. 
Правиш се на сърдита, докато не полу-
чиш онези очила на „Версаче”, за които 
си му споменала преди една седмица... 
Аз ли съм виновна, че трябва да се сти-

га до такъв цирк за някакви очила?” 
В мината златотърсачките разпола-

гат с финансовото досие на всеки един 
потенциален потребител на тялото 
им. Знаят в колко часа ще се появи в 
„Марая“, колко време ще остане, с коя 
от колите си ще отпраши към „Син 
Сити“, на коя маса ще седне там и в кой 
точно момент ще се окаже на грани-
цата между тотално пиян и годен за 
прелъстяване. Обикновено излизат в 
четвъртък и събота – в петък според 
тях можеш да попаднеш на плебеи, 
но не и плейбои... Ако срещата им е в 
11 преди полунощ, приготовлението 
за нея започва в ранния следобед. 
А грижата за опаковката – маникюр, 
фотоепилация, солариум, сауна, масаж, 
фитнес, изправяне на косата – съвсем 
не значи бездействие. Всяко от тези 
занимания новите момичета наричат 
“ангажимент“. И след края на цялата 
програма сериозно, тържествено и 
уморено заключват: “Ох, колко работа 
свърших днес...“ 

Същата работа обаче са свършили 
още десетки момичета в клуба, в който 
се развива действието „забиване“. Те 
обикновено стоят на групички от по 
няколко и се забавляват фриволно, тъй 
като осъзнават, че мъжете с възмож-
ности обичат да преследват, а не да 
бъдат преследвани. „Такива се разпоз-
нават лесно – разказва ми прекрасната 
Ани – пушат скъпи пури, пият скоч и 
интимничат с момичета, които са се 
снимали голи в някое списание. 

За жалост тези мъже стават само за 
представителна компания и/или за 
секс. Такъв мъж обича да му е трудно, 
въпреки че си пада по лесни. Най-
важното е жената да е красива, но не 
и умна. Всяка седмица обяснява на 
нова, че иска съвместно съжителство, 
и я зарибява, плащайки сметката на 
цялата женска компания. Демонстрира 
близките си отношения с елита, но и 
се прави на тайнствен за временното 
момиче до себе си. Дава вид на обвър-
зан с нея дори пред приятелите си, а 
после се появява с друга пред същите. 
Праща едни и същи SMS-и до няколко 
различни жени. Отвратително.“ 

Няма значение колко си красива и 
колко добре ухаеш. Винаги на сантиме-
три от теб 

има по-красиво и 
по-добре ухаещо 

момиче 
което се поклаща хипнотизиращо и 

кара човека с портфейла да си го на-
бележи за по-другия уикенд. Така пре-
лъстяването на богат мъж се превръща 
от благословия в проклятие. В каквито 
и игрички да си се специализирала, 
няма как да опитомиш някой, покрай 
когото минават и се отъркват случай-
но всички момичета в клуба на път за 
тоалетната, ако ще тоалетната да е в 
противоположната посока. Можеш да 
разчиташ на няколко нощи с него, след 
които да получиш пълен комплект коз-
метика за тяло на „Булгари“, двудневна 
почивка в съседен Солун, джобни за 
следващата седмица и обувки от новия 
мол – като се замислиш, все неща, 
които можеш да си позволиш и сама, 
ако отделяш малко повече време за 
работа. Но ако искаш да имаш собст-
вен бутик (плюс апартамент и кола), 
трябва наистина не само да изглеждаш 
първокласно, но и да убедиш мъжа до 
себе си, че те бива за нещо. Истинските 
златотърсачки играят по правилата 
на покера – внимават в развитието на 
дългосрочния резултат, а не в печалба-
та от една ръка. 

(продължава в следващия брой)
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R&B певецът Крис Браун се снимал сам в банята. На снимката, изтекла 
в интернет, той показва мъжкото си достойнство.

Снимката се появи в мрежата само седмица след като нови фото-
графии на пребитата от него Риана излязоха наяве, и изглежда, че е 

направена скоро, тъй като на нея певецът е с неотдавна изрусената си коса.
„Странно как някой пуска тези снимки точно преди да издам албума си”, 

жалва се Крис в социалната мрежа Twitter, като по-късно изтри поста си.

Анелия сподели в студиото на „На 4 очи” по „Нова тв”, че е преживяла 
доста тежко раздялата с бащата на детето си, но тази връзка вече е 
в миналото й. “Любовта ми с Коко Динев беше истинска. На върха на 
кариерата си се отказах от сцената и от всичко, за което съм мечтала, 

заради него. Коко е голямата ми любов”, призна пред Цветанка Ризова Анелия. 
Брюнетката разкри още, че сега Коко Динев й е добър приятел, на когото тя 
може безрезервно да разчита.

Тя ревностно защити жанра, в който твори. “Както във всеки стил, така и в 
нашия има и хубава, и лоша музика”, на мнение е фолк звездата. “Ние с колеж-
ките ми сме много дисциплинирани и се стремим да се развиваме постоянно”, 
заяви Анелия и допълни, че не чувства пренебрежение от хората за това, че пее 
попфолк, а уважение. 

В момента изпълнителката твърди, че е сама и мъж до нея няма. Тя е изцяло 
отдадена на кариерата и новите си проекти и не търси половинка на всяка цена.

Актьорът Чарли Шийн е уволнен от американския коме-
диен сериал „Двама мъже и половина” след поредица 
от необуздани партита, периодични хоспитализации и 
язвителна медийна кампания срещу неговите сту-

дийни шефове. Според изявление на компанията „Уорнър Брос 
Телевижън” ходът е предприет след „внимателно обмисляне” и е 
влязъл в сила незабавно.

45-годишният актьор не мълча дълго време след изявлението. 
В текст за разпространение в медиите той отговори с ругатня и с 
думите, че „те губят”. На въпрос дали планира да започне съдеб-
но дело, той е отговорил с думите „голямо”. 

Уволнението сложи край на рядко срещана и ожесточаваща 
се публична битка между холивудската звезда и работодателите 
му, като Шийн твърдеше, че има правото да живее, както иска, 
включително признавайки употребата на незаконни наркотици, 
въпреки че твърдеше, че понастоящем е чист.

Миналия месец компанията отказа снимките на оставащите 
осем епизода на замисления 24-сериен сезон, позовавайки се на 
публичното поведение на Шийн и думите му по повод изпълни-
телния продуцент Чък Лори.

Актьорът в доходния сериал беше един от най-високо заплате-
ните актьори с предполагаемите 1,8 милиона долара на епизод.

Крис Браун 
си ГО показа

АНЕЛИя ПРИЗНА, 
чЕ КОКО ДИНЕв Е 
ГОЛяМАТА Й ЛюБОв

Уволниха 
Чарли Шийн от 
„Двама мъже и 
половина”
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Плейбек №1 на републиката, 
която се опитва да си създаде 
имидж на секс символ, като 
се разголва всеки път като 

види камера, се оказа с целулит. Девой-
ката беше изловена от фотографа на BG 
VOICE по време на годишните награди 
на тв „Планета”.

Явно този път русокосата амбиция не 
е предвидила точно дължината на пола-
та, за да скрие грозната гледка.

Италианския атлет Симоне Колио подарил 
пръстен на Ивет

Ивет 
Лалова 
ще се жени?

Андреа с 
целулит

Лили Иванова 
осъди светския 
писач Борис 
Ангелов да й 

плати 15 хил. лв. заради 
клеветнически твърдения 
в книгата му “Просто Лили”. 
Решението е на Софийския 
градски съд и подлежи на 
обжалване в 2-седмичен 
срок. Доволен съм от 
решението, каза Марин 
Марковски, защитник на 
звездата на българската 
естрада. В тази книга има 
още много клеветниче-
ски твърдения, за които 
продължават да се водят 
дела, и съм сигурен, че 
исковете ни ще бъдат ува-
жени, допълни Марковски. 
За мен е голяма гордост, 
че представлявам музи-
калната икона на нашето 
поколение, каза уважава-
ният юрист.

Според решението 
Борис Ангелов трябва да 
плати на Лили Иванова и 
лихвите по присъдената 
сума от 28 февруари 2006 
г. до окончателното й изплащане, както и 1280 лв. разноски по делото. Съдът 
е приел, че на Лили Иванова са причинени морални вреди от неверни твър-
дения, според които е променила външния си вид по изкуствен начин.

“В момента пътувам. От вас чувам за това решение. Затова имам адвокати, 
те да се грижат за моите права и да реагират на всяка клюка и обида. Явно 
добре са се справили”, каза примата на българската естрада по казуса.

“Консултирах се с адвокатката си. Ще обжалваме и едва тогава ще дам 
изявление”, каза авторът на книгата Борис Ангелов. Той обясни, че един от 
аргументите за това решение е “тонът, с който пишел”, негови коментари и 
цитати. Имало и факти, потвърдени по-късно в автобиографията на певица-
та, които обаче също са обявени за манипулирани.

Лили осъди за 
15 бона автор 
на книга за нея

Изглежда, отношенията 
между спринтьорката 
Ивет Лалова и италианеца 
Симоне Колио са навлез-

ли във фазата на финалния спринт, 
защото тя вече носи красив годежен 
пръстен от бяло злато с диамант, 
разказва сп. „Ева”.

„Това ми е подаръкът за Коледа. Не 
сме определяли дата за официален 
годеж,  просто получих пръстена в 
знак на обич. Когато ми го поднесе, 
Симоне каза, че както диамантите са 
вечни, така вечна ще бъде и неговата 
любов”, казва Ивет Лалова и призна-
ва: „При нас, спортистите, всичко е 
подредено и програмирано. На мен 
ми е ясно през следващите няколко 
години какво трябва да направя. И 
отсега полагам основите. По същата 
логика смятам, че така трябва да се 
случи и със семейството. Вече не съм 
малка и е нормално да се замисля за 
това. В момента обаче за мен е по-
важно представянето ми на олимпи-
адата.”

Според лекоатлетката двамата 
най-вероятно ще живеят в Рим. „Не 
сме решили и с какво ще се занима-
ваме, като приключим кариерата си 
на спортисти. Тази година и двамата 
завършваме образованието си. Аз - 
международни отношения в Югоза-
падния университет, той - за кинези-
терапевт.” Двамата са заедно от близо 
2 години.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Сапарева баня. СИВ. Лад. Мосул. Патка. Дом. Малин. Байрон. Зипо. Твари. Рана. Фиданка. Капия. АД. Мрежа. Демна. Камион. Межда. Вас. Пер. Таели. Мегре. Коч. Дарби. Пирует. Кори. Чинар. 
Арам. Закалка. Глипт. Ла. Моаре. Тасос. Витовт. Степи. ЕИМ. Пес. Егери. Хоншу. Пси. Ярета. Кокаин. Исак. Манта. Стаи. Острови. Шунки. Ислям. Линда. Регата. Олуци. Гну. Ген. Синап. Гурел. Бакаут. Движи-
мост.
ОТВЕСНО: Валози. Апокалипсис сега. Памид. Мечок. Тиест. Гек. Гад. Памир. Рамос. Ариана. Монро. Дилов. Якост. Лема. Кента. Катер. Власт. Волтаж. Арчар. Гемия. Масив. Амеби. Есета. Монд. Бунак. Елинг. 
Транш. Лав. Кал. Раджи. Алтеи. Тулипи. Бипед. Приап. Каниц. Ряпа. Имами. Психо. Книги. Айрян. Ерато. Оксид. Ум. Астра. Авгур. Сенат. Агро. Икона. Ареал. Ишиас. Нес. Дванадесет маймуни. Пулт.
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В заведение: 
- Госпожице, да ви почерпя 

едно питие? 
- Не, предпочитам да ми 

платите в брой.

  
В Морската градина мъж се 

е качил на улично кантарче да 
се премери. Пуфти, пъшка, по 
едно време хванал с две ръце 
огромния си корем и го повди-
га нагоре. Покрай него минава 
дългокрако девойче и ехидно 
отбелязва: 

- Господине, това няма да ви 
помогне... 

- Разбира се, че ще помогне! 
Как иначе да видя цифрите на 
кантарчето?!

  
- Ох! Знам ги мъжете, какви 

мръсници са, нито една фуста 
не пропускат! 

- О, не! Моят мъж не е такъв! 
Може до него да лежи гола 
жена и да не я пипне. 

- Не ми разказвай приказки! 
- По себе си съдя!

  
Някакъв мъж се прибира у 

дома от среща с любовницата. 
Обаче целият вони на парфю-
ма й. За да се маскира малко, 
минал през една кръчма и уда-
рил набързо няколко ракии. 

Прибира се, жена му го по-
душва подозрително и казва: 

- Ти да не мислиш, че ще 
ме заблудиш, бе? И с десет 
парфюма да се полееш, пак ще 
позная, че си пил!

  
Двама мъже се срещат на 

оня свят: 
- Ти от какво умря? 
- От страх! А ти? 
- Аз от смях. 
- Как така? 
- Ами правим си секс с 

любовницата. Изведнъж на 
вратата се звъни. Тя гледа - мъ-
жът й. Отвори му и го помоли 
да изхвърли кофата за боклук. 
През това време аз си се об-
лякох спокойно и си тръгнах. 
Връщам се вкъщи и жена ми 
от вратата ми вика да ходя 

да изхвърля боклука. Аз като 
се втурнах вкъщи и обърнах 
всичко наопаки. Нищо не от-
крих, седнах на дивана и като 
се разсмях, толкова ми стана 
смешно, че умрях от смях. 

- Глупак! Ако беше погле-
днал в хладилника, сега и 
двамата щяхме да сме живи.

  
Четирима души играят ха-

зарт в къщата на единия. 
Жена му го пита: 
- Кога ще спрете да играете 

хазарт в нашата къща? 
- Извинявай, скъпа - утешава 

я той, - но тази къща вече не 
е наша.

  
По време на изпит по кор-

муване: 
- Достатъчно, госпожо, вие 

не издържахте изпита! 
- Но аз още не съм започ-

нала?! Даже не съм хванала 
волана! 

- Да, но седнахте на задната 
седалка…

  
Мъж и жена правят секс. 

Жената в екстаз го пита:
- Скъпи, обичаш ли ме?
Никакъв отговор.
- Кажи ми, че ме обичаш?
Оня продължава със секса и 

не отговаря.
- Скъпи, кажи ми, че ме 

обичаш!
Мъжът (сърдито):
- Колко пъти съм ти казвал 

да не ме прекъсваш, като съм 
зает!

  
Мъж влиза в стриптийз бар. 

Намира едно празно място на 
първия ред и сяда. Зад гърба 
му седи някакъв зачервен 
мъжага. На пилона се кърши 
готина стриптийзьорка с еро-
тично облекло. Човекът отзад 
направо пощурява:

-Да, бейби, само така!
Нашият човек го стрелва с 

поглед и оня спира. Стриптий-
зьорката си смъква сутиена. 
Онзи отзад пак:

-Да! Т`ва искам! ДАААА!

Нашият му изсъсква да 
млъкне и продължава да гле-
да. Стриптийзьорката остава 
напълно гола. Всички умират 
от кеф, само този отзад си мъл-
чи. Нашият човек се обръща и 
иронично пита:

- Къде ти отиде ентусиазмът, 
бе?

- Аааа, някъде по гърба ти...

  
Митничар влиза на провер-

ка в автобус и пита:
- Цигари, алкохол, наркоти-

ци, оръжие?
Пътник от последните се-

далки сънено се обажда:
- За мен две бири, ако 

обичате!

  
Един мъж се обръща към 

служителка на гише „Информа-
ция” в пощата: 

- Извинете, къде е тоалет-
ната? 

Служителката обаче чува 
„Къде е колетното” и отговаря: 

- Зависи колко тежи. Ако е 
до 1 кг - в тази зала, ако е по-
тежко - в онази зала. 

Мъжът: 
- Ама вие мерите ли ги? 
Служителката: 
- Да, с електронни везни.

  
На Червения площад в Мос-

ква чуждестранен журналист 
пита руснак: 

- Президентът Путин иска 
да се ограничи или ако може, 
даже да се забрани пиенето на 
водка. Какво мислите вие? 

- Аз моето съм си изпил, но 
жалко за децата.

  
Жена се кара на мъжа си: 
- Виж се колко си пропаднал, 

само пиеш и пиеш - изобщо 
не мога да продължавам да 
живея с теб - още утре отивам 
и подавам молба за развод! 

- Добре бе, върви подай 
молба и после, като излезеш 
на площада, хората ще викат 
- виждате ли я тая, и Киро 
пияницата даже я остави...

  
На една пейка се размър-

дал пияница и пита случаен 
минувач. 

- Прощавай, братче, ама би 
ли ми казал къде се намирам? 

- Това е улица „Балканска”, 
приятел. 

- Аре сега подробности - ти 
ми кажи кой е градът!

  
Пияница се събужда със 

страшен махмурлук в ком-
панията на двама „другари”. 
Опипва се по джобовете и 
ужасен казва: 

- Момчета! Вчера взех запла-
та! А сега нямам и стотинка... 

Другите пияници му казват: 
- Ами не помниш ли, снощи 

ги изпихме. 
- Уф, слава богу, бях се из-

плашил да не съм ги изгубил.

  
- Докторе, какво да правя? 

Спя с чужди жени, а мъжете им 
ме бият! 

- Отидете в армията. Може 
добре да ви се отрази. 

След няколко месеца. 
- Благодаря, докторе. Много 

добър съвет ми дадохте! 
- Повече не спите с чужди 

жени? 
- Спя, и още как! Обаче се 

обличам за 45 секунди!

  
Катаджия спира кола за про-

верка през нощта. Поглежда 
през стъклото - шофьорът с 
колан, с хендсфри, по правил-
ник! Полицаят се усмихва и 
казва: 

- Честито, току-що спечели-
хте 500 лв. от програмата „Во-
дач за пример”! Какво мислите 
да направите с парите? 

- Ами на първо време да из-
карам шофьорски курс! - казва 
човекът, а жената до него се 
обажда: 

- Не го слушайте, г-н поли-
цай, той, като е пиян, само 
глупости говори. 

От задната седалка се нади-
га едно момче и вика: 

- Абе, аз ви казах, че с тая 
крадена кола далече няма да 
стигнем! 

А от багажника се чува глас: 
- Кво става бе, минахме ли 

границата вече?!?

  
Една мадама се запознала 

с някакъв пич в дискотеката 
и прекарала нощта у тях. На 
сутринта се събужда, оглежда 
се и казва:

- Да-а-а ... И апартаментът ти 
е малък ...

  
- Госпожо, не плувайте зад 

шамандурите!
- Какви шамандури бе! Аз 

плувам по гръб...

  
На сутринта мъж и жена се 

събуждат и жената казва:
- Мъжо, сънувах много хубав 

сън. Бях на изложба на мъжки 
полови органи. Ама те едни 
големи, едни здрави, едни 
дебели - направо супер!

Мъжът пита:
- А моят там ли беше?
- А!? Какво ще прави твоят 

там бе?
На другата сутрин се събуж-

дат и мъжът казва:
- Жена, и аз сънувах, че съм 

на изложба, но на женски по-
лови органи. Ама едни тесни, 
едни розови, едни пухкави - 
направо супер!

Жената пита :
- А мойта там ли беше?
- Ама разбира се. То оттам се 

влизаше!

  
- Какво предпочиташ? - пита 

жена болната си приятелка. - 
Да изпиеш един горещ чай или 
да легнеш с мъж?

- Няма значение! Важното е 
да се изпотя.

  
В спално купе на долните 

кушетки спят две възрастни 
дами. На горните обаче са 
настанени двама влюбени.

- Скъпа ела при мен да те 
гушна! - шепне младежът.

- Не мога! Ще събудим 
другите.

- Спокойно! Аз ще го просна 
между кушетките и ти ще ми-
неш като по мост по него.

В това време отдолу се чува:
- Добре бе, синко, а на 

връщане?

  
Вървят по улицата две му-

три. Единият вика:
- Я гледай, на земята се тър-

калят 10 долара!
Втория се навежда, вдига 

банкнотата, поглежда я, хвър-
ля я отново на земята и казва:

- Тия са фалшиви!
- Я па ти, как позна бе?
- Ами имаше две нули!

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
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РАБОТА

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

Limousine Chauffeur needed 
for Chicago area. The candidate 
needs to have a Limousine 
Chauffeur License. Also, decent 
Driving record, a little bit of 
experience with this job, and to 
be willing to work six days per 
week. 
For more info, Please call at:  
773-827-7827 

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

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  шофьо-
ри 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 серви-
тьорки 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 седмично. 
Flexible dispatch; Sign up bonus. 
407 923 4867

Търсим Owner operators за OTR; 
средна цена за януари - $1.84/
mile (gross); 2500 мили на сед-
мица. 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 - контейнери. 
773 551 7590

Компания търси шофьори и 
Owner Operators. Lease to own 
program! Плащане всяка седми-
ца. 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), тър-
си 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 американ-
ски и руски семейства и друг 
вид работа. Йорданка Соколо-
ва 847 903 7325; Галя Куо 847 
858 9822

Eurotrans Express  набира шо-
фьори  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 отстъпка 
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). Предпочитам 
minimum 6 months experience 
& clean record. Наемам шофьо-
ри от цялата страна. SIGN UP 
BONUS. Телефон за връзка: 
(407)-923-4867 email: viva.
transport@yahoo.com

Търся шофьор CDL - 40 c/миля, 
$5000/месец. Може и без опит. 
Съдействам за CDL на нов шо-
фьор. Тел.708-515-8017 

Търся babysitter или child 
day care за моето 9-месечно 
момченце от 1 април. Живеем 
в Glenview. За повече информа-
ция обадете се на тел. 630 706 
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 

Под наем

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

Търся съквартирант/ка за съжи-
телство в голям 2 bdr апарта-
мент с балкон, басейн и тенис 
корт. Milwaukee av/ Euclid ave в  
Northbrook. 312 493 6265 Любо

Давам под наем къща с голям  
living room, kitchen, 3 bdrs, 2 bth 
с вани, 1 acre двор, намираща 
се SUWANEE, GEORGIA. $750 на 
месец. 404 384 1564 Иван

Давам под наем 2 bdr and 3 bdr 
апартаменти в Westmont. Наем-
ът започва от $800. 630 964 6811

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

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

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

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

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 
обзаведена къща в Nilies - $499 
и под наем 1 Bdrm в  Nilies 
за $695. Удобно място, голям 
двор и безплатна пералня и су-
шилня. 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, апар-
тамент 1100 кв. фита - Elk Grove 
Village, ремоделиран, всичко 
ново, има фитнес, басейн. Tel. 
773-837-8244 

Услуги

Давам складово помещение 
под наем. Вашият багаж  е на си-
гурно място при нас. Има рампа 
и док. Възможност за товарене 
на контейнери. 312 730 2085 – 
Мартин

Торти, баници и питки по по-
ръчка за вашия празник. Високо 
качество, ниски цени. 773 875 
7333 Мария

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

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

Гледайте безплатно най-добрите 
сателитни програми (вкл. FOX 
SOCCER CHANEL и Канал 1 на 
БНТ). За повече инфо тел.  
813 775 8885 или посетете 
www. Satellitebg.com.

DRIVING SCHOOL Кормуване. 

Бързо и евтино. 773 807 2422

HEATING AND COOLING. Ремонт 
и инсталация на всички видове 
отопление и климатици. Експре-
сен сервис. Митко. 773 875 2689

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

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

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

Торти, баниции питки по поръч-
ка 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, чет-
въртък - 1 pm - 7 pm. Заплаща-
нето e $7.00/час 847-744-0868 

HEATING & COOLING Ремонт и 
инсталация на всички видо-
ве отопление и климатици. 
Експресен сервиз. Митко. Тел. 
773-875-2689  

ПРОДАвАМ 

Beauty shop for sale. Northshore 
suburbs. 224 578 1010 – call 
after 5 pm  

ЗАПОЗНАНСТвО

27-годишен мъж от Лондон, 
търси съвместно съжителство 
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



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




