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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

БЕЗПЛАТНО

16-23 март 2011, брой 5, година I

Ваканция за милиони
>> на стр. 14-15

Галена направи фурор в 
Чикаго и Атланта
>> на стр. 16-17
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Здравейте,
Покрай затоплящото се време и горещите партита 

на Галена се размечтах за лятна ваканция в Слънчев 
бряг (ще ми простите това пристрастие, но съм роден 
в Бургас). Какъв беше шокът обаче, когато видях 
цените на самолетните билети до България – от 1500 
до 2000 долара. Вярно, не очаквам да са по 500-600, 
както когато дойдох тук за първи път, но все пак! 
Като прибавим и сметките, които си вървят тук, плюс 
парите за подаръци и харч там, сумата си става доста 
голяма. За част от тези пари мога да изкарам блаже-
но цял месец на някой карибски остров. И въпреки 
пристрастията си съм убеден, че обслужването и 
туристическите услуги ще са на много по-високо ниво 
от тези в родината. Но това е съвсем отделна тема. 
Оказва се обаче, че авиокомпаниите са захитрели дос-
та и почти е невъзможно да се намери добра оферта. 
Защо е така разказваме в темата на днешния брой на 
страници 14-15.

И ако не може ние да отидем до България, то поне 
сме успели да доведем част от BG купона тук. Галена 
направи фурор на концертите си в Чикаго и Атланта 
през изминалия уикенд. Нашите фотографи я следят 
навсякъде. Снимки от концертите може да видите на 
страници 16-17. Наш папарак дори успя да я улови как 
играе табла в Атланта. Това може да видите на стр. 27.

Иначе и в този брой продължаваме да ви разказва-
ме историите на успели българи тук. Такъв е пловдив-
чанинът Атанас Вълев, който прави истинско българ-
ско кисело мляко, но в ъпстейт Ню Йорк. С усилената 
си работа е успял да разпространи оригиналният вкус 
на българското мляко в 10 щата. Неговата история 
започва от един спечелен бас за най-добро кебапче. 
Повече може да прочетете на страница 9.

Български дизайнер от Ню Йорк пък е създал стра-
хотно успешни модели обувки, които привличат вни-
манието в Милано и Париж. Въпреки това той отваря 
първия си собствен магазин в София, защото смята, че 
трябва да започне именно от там, където са неговите 
корени. За успехите на Джио Методиев разказваме на 
страница 28.

 В този брой обръщаме внимание и на темата за 

детския тормоз – в училище, на игрището и онлайн. 
Bulling, както го наричат американците, засяга една 
трета от всички деца в САЩ. Дали вашето е едно от тях 
може да разпознаете по някой от сигналите. А кои са 
те ще научите на страница 12.

Една сериозна тема липсва в днешния брой и това 
е Япония. Информацията за земетресението там се 
променя буквално на всеки десет минути. В търсене 
на уникален поглед към темата работят нашите редак-
тори и репортери, но в момента ситуацията е все още 
динамична. Сайтовете от нашата група обаче предла-
гат ъпдейти на всеки 30 мин. с най-важното от света, 
така че съм убеден във вашата добра информираност 
по горещата световна тема. 

Оставаме с надеждата за по-добро бъдеще за япон-
ския народ, който да ни покаже отново японското 
чудо в справянето с тази трагедия. Надеждата е онова, 
което всъщност ни държи всички нас, дори и в най-
мрачните дни.

Надявам се да намерите следващите 40 страници за 
интересни и полезни. А какво още искате да намерите 
тук – очаквам да чуя вашия глас на нашите мейли и 
телефони.

Ясен
yasen@bg-voice.com
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Цената да 
пътуваш 
свободно

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
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

ПЕНСИЛВАНИЯ
Магазин The euro Market
30 S Sproul Rd
Broomall, PA 19008 

Офис на Aleks Trucking
275 W Moorestown Rd
Wind Gap, PA 18091-9759

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Ясен Дараков | Николай Кръстев
Любомира Кривулева | 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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Петима българи застанаха 
пред съда за АТМ измами

Петима българи застанаха пред съда в окръг 
Монтгомъри, Пенсилвания, за да чуят 
обвиненията си за източване на банкови 
сметки в САЩ чрез инсталиране на скими-

ращо устройство на банкомати и участие в престъпна 
организация.

Живеещите в Чикаго Димитър Танчев (на 28 години), 
Драгомир Липов (26 г.), Исмаил Мисанков (31 г.) и жи-
телите на Атлантик сити Димчо Василев (30 г.) и Краси-
мир Узунов (47 г.) са обвинени, че са присвоили чрез 
скимиращото устройство данните от банковите карти и 
сметки на над 100 души. 

Според властите от 1 октомври до 23 декември мина-
лата година те са успели да източат 134 570 долара от 
сметките на 143 души.

Петимата бяха арестувани в Лоуър провидънс, окръг 
Монтгомъри, в щата Пенсилвания, на 23 декември м.г. 
в хотелска стая. Оттогава те са в ареста на затвора на 
окръга и могат да бъдат пуснати на свобода срещу 
гаранция от 250 000 долара за всеки от тях.

Срещу трима от тях заповед за задържане е издадена 
и от имиграционните власти.

През септември 2010 г. братята радостин и Юлиян Па-
ралингови бяха арестувани и ще бъдат съдени, защото 
са поставяли скимиращи устройства и скрити камери на 
банкомати и вероятно са източили над 1 млн. долара.

През февруари миналата година трима българи бяха 
заловени за същото в щата Масачузетс.

Красимир Узунов (47 г.) Димчо Василев (30 г.) Димитър Танчев (28 г.)

Исмаил Мисанков (31 г.) Драгомир Липов (26 г.)
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Само 3 години след като пушенето беше забранено в заведенията в Или-
нойс, започна битка за вдигане на забраната.

Генералната асамблея на Илинойс разглежда два законопроекта, които 
да позволят пушенето в барове, дискотеки, стриптийз клубове, казина и в 

процент от хотелските стаи. 
„Забраната повлия зле на бизнеса – и като оборот, но най-вече като неудобство 

за нашите клиенти, особено през зимните месеци, когато трябва да пушат навън”, 
обясни за BG VOICE собственикът на бар „Аvantgarde BG” Даниел Топлев.

Ако бъде приет, законът ще даде правото на всяко заведение, където продаж-
бите на храна са под 10% от оборота, да кандидатства за лиценз за пушене. Едно 
от условията ще е да имат инсталирана специална вентилационна система. В 
“Avantgrade BG” например такава система има от години. „Ние подкрепяме това 
предложение. Смятам, че ще се отрази добре както на клиентите ни, така и на 
бизнеса”, каза Даниел Топлев.

Двата законопроекта имат доста несигурно бъдеще. Те са минали през няколко 
комисии и сега е ред да бъдат гласувани в Камарата на представителите. Дори това 
да стане и те да бъдат одобрени, едва ли същото ще се случи в Сената. Сенатският 
президент Джон Кулертон е един от авторите на закона на оригиналната забрана 
отпреди 3 години.

Проектът среща и остра опозиция от здравните организации в щата. 
Ако бъде приет, Илинойс ще е първият щат, който облекчава законите си срещу 

тютюнопушенето.

Искат пак да 
разрешат пушенето 
в чикагските барове 
и казина
Българските заведения подкрепят 
идеята

Президентът на илинойския сенат Джон Кулертон предлага до-
пълнителен данък от 1 долара за всяка кутия цигари. Събраните 
пари ще бъдат използвани за ремонт на улиците.

Предишният закон, който трябваше да гарантира финансирането на 
строителните проекти чрез увеличение на данъка върху алкохолните 
напитки и разрешаването на видеопокер, е в съдебен спор и засега 
няма да влезе в сила. Този закон включваше ремонти и нови пътища в 
щата за 31 милиарда долара. 

На предишната сесия на Генералната асамблея сенатът одобри 
подобен данък върху цигарите, но той беше отхвърлен в Камарата на 
представителите.

Предлагат нов данък - още $1 за кутия 
цигари
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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

Стойността на рентите се очаква да скочи с двуцифрено число след 3-го-
дишното затишие на пазара за недвижими имоти.

„Младите хора вече се изнасят от квартирите и родни домове”, комен-
тират брокери на апартаменти. Те очакват свободните квартири да са 

едва 5% през 2012 г.
Според официалната статистика за последното десетилетие наемите са скочили 

с 1% средно, но след преизчисление на инфлацията. Специалистите смятат, че 
наемите ще се качат с около 15% през тази и следващата година, като средната 
стойност на рента ще около $800 на месец. На някои места повишението ще е с 
10% годишно, като в Сан Диего се очаква дори покачване с 31%, в Сиатъл - с 29%, а 
в Бостън - между 25 и 30%. 

Според икономистите това ще е значителен напредък и раздвижване на пазара 
на недвижими имоти след рецесията. Те смятат, че след кризата много от америка-
нците ще се насочат към наемане на апартаменти, отколкото към ипотечни заеми. 
В момента едва 20% от хората притежават свои къщи или апартаменти в Манхатън. 
В Сан Франциско това са 1/3 от населението, в Лос Анджелис - 40%, в Чикаго - 44%.

Илинойс въвежда 
данък продажби за 
онлайн покупките

Губернаторът на Илинойс Пат Куин подписа закон, който задължава онлайн 
компаниите, които имат „физическо присъствие” в щата, да събират данък 
продажби (sales tax). Това ще засегне най-вече компании като Amazon и 
Overstock. Законът разширява понятието „физическо присъствие”. Освен 

складове и офиси това сега включва и агенти и афилиирани компании – например 
такива, които предлагат купони за отстъпка за съответните сайтове. 

От Amazon вече обявиха, че ще преустановят всички връзки с местни компании 
в Илинойс. Това ще нанесе сериозен удар върху малките уебсайтове в щата, които 
разчитат на рекламни приходи от Amazon и други подобни компании. 

Данъкът, който ще се начислява в Илинойс, е 6,25%. Според щатските данъчни те 
изпускат между 153 и 170 милиона долара годишно от интернет продажбите.

Наемите скачат 
между 10 и 30%
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Специфика
Въпреки че всички знаем какво е 

кисело мляко и повечето от нас са си 
квасили такова вкъщи, производството 
му си има тънкости и не всичко, което 

е yogurt, е кисело мляко. За да се на-
прави, е необходим процес на млечно-
кисела ферментация, а тя е възможна 
само и единствено при наличието на 
бактериите Lactobacillus bulgaricus и 

Streptococcus thermophilus.
Първата бактерия ни е добре 

известна, ако не по друго, поне по 
името. Тя е открита през 1905 г. от 
д-р Стамен Григоров. Кръстена е на 
България, защото там е открита и там 
вирее в естествена среда. Втората пък 
е единствената стрептококова бакте-
рия, която е безвредна за човешкия 
организъм. При своите изследвания, 
докато учил в Женева, Швейцария, 
Григоров установява, че микрофлората 
на вкиснатото мляко съдържа и двете 
бактерии. Lactobacillus bulgaricus е 
много полезен естествен пробиотик, 
докато Streptococcus thermophilus няма 
такива качества.

Мит и реалност
реалността е, че истинското кисело 

мляко трябва да съдържа тези две 
бактерии наред с останалите. В САЩ 
Агенцията по храните и лекарствата 
е разпоредила, че yogurt е продукт, 
който задължително има Lactobacillus 
bulgaricus и Streptococcus thermophilus. 
Всички останали съставки са въпрос 
на технология и предпочитания от 
страна на фирми и консуматори. В 
различните страни по света, обоснова-
но от култура, кухня, дори народопси-
хология, киселото мляко се прави по 
различни технологии според местния 
вкус. Например американският йогурт 
е по-сладък, защото хората тук така го 
предпочитат. Мит е, че най-доброто 
мляко се произвежда в България, тъй 
като направата на кисело мляко е по-
скоро традиция, която в родината все 
по-рядко се спазва. 

На www.BG-NewYork.com може да 
намерите пълен списък с местата в 
САЩ, където предлагат българското 
кисело мляко.

БГ кисело 
мляко омайва 
американците

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Пловдивчанинът Атанас Вълев прави 
вкусен йогурт за няколко щата

Сигурно понякога се 
чудите американец 
кисело мляко и кебапче 
яде ли? Отговорът е яде. 
А откъде си ги набавя, 
ще ни каже дългогодиш-

ният производител на суровосушени 
и малотрайни колбаси на американска 
земя, а отскоро и на автентично бъл-
гарско кисело мляко - Атанас Вълев.

Атанас е може би единственият 
по-крупен производител на традицион-
ните нашенски храни в САЩ и на драго 
сърце се съгласи да разкрие някои 
тайни от „кухнята”.

В момента българинът живее в Ню 
Йорк и управлява фирмата „Тримона”, 
която се занимава с производството 
и дистрибуцията на колбаси и кисело 
мляко. Атанас е родом от Пловдив, но 
от 20 години е в САЩ. По професия е 
агроинженер. През 2003 г. той решава 
да започне първо с производството на 
суровосушени и малотрайни колбаси, 
както сам той споделя - „на шега”. 

„Спечелих едно състезание, органи-
зирано от няколко приятели, за най-
добро кебапче. И впоследствие реших 
да се занимавам с производството на 
колбаси”, казва Атанас, който е наслед-
ник на виден месар от Филипополис. 
Преди 2 години се заражда и идеята за 
направата на кисело мляко. Оттогава 
досега млякото „Тримона” е познато на 
най-малко 10 щата. 

Атанас се гордее с продукта си, 
защото е направен само от органични 
съставки, а закваската се внася от Бъл-
гария. Прясното мляко пък се набавя от 
крави, които пасат на воля във ферма 
из планините на щата Ню Йорк и не 
са третирани с изкуствени хормони. В 
„Тримона” не добавят никакви кон-
серванти или сгъстители. Това, което 
го отличава от останалите млека на 
американския пазар, е, че не е толкова 
сладко, може да се съхранява в хладил-
ник до 9 седмици и се характеризира с 
умерена гъстота, вискозитет и специ-
фичен вкус. Както сам Атанас разказва 
за мнението на клиентите му: „Веднъж 

вкусиш ли го, искаш го за цял живот.”
Пловдивчанинът споделя, че около 

80% от клиентите му са на етниче-
ски принцип и все още българското 
кисело мляко не е толкова известно за 
американците. Въпреки това по свои 
наблюдения върху пазара и конкурен-
цията той е убеден, че киселото мляко 
се харчи много повече от колбасите.

„Американците обичат барбекю с 
нашите продукти. С охота ги ядат, но 
почти е невъзможно да ги накараш да 
отидат да си ги купят. Киселото мляко 

обаче е друга история. То вече е хит, 
както преди 20 години стана с червено-
то вино. Тези, които знаят, че е автен-
тично и че е полезно, остават клиенти”, 
споделя пловдивчанинът.

Свидетелството, което дядото на Атанас Велев получава през далечната 1940 г.

Атанас Вълен влязал в бизнеса след като спечелил бас за най-добро кебапче. Идеята за млякото дошла по-късно
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Преди години сред 
приятелите ми от 
гимназията се носеше 
слух като виц. Как един 
наш съученик, който се 
обучаваше в универ-

ситет от Ivy League, така оскотял от нос-
талгия, че се напивал с българска ракия 
и припявал на надута до дупка чалга 
под смаяните погледи на колегите си 
елитни WASP-ове. Някога това ми звуче-
ше като мила патриотична хипербола, в 
която се допускаше и малко сиво-жълто 
за създаване на пънк атмосфера. Но 
пък днес историята ми се струва все по-
реална и симптоматична. 

Петнайсет-двайсет години по-късно 
емиграцията вече не е това, което беше. 
И тежките гастарбайтерски страдания, 
озвучени с „Облаче ле, бяло” или кафан-
ски ритми, започват да ми изглеждат 
комични и пресилени, дори на моменти 
ме натъжават. Както и умилението пред 
чалгата като метафора на живота ни, 
която някои са склонни да виждат през 
призмата на страданието си по дома 
като патриотичен екстаз. Защото това 
вече не са истински съвременни еми-
гранти. Това са хора, които са си тръгна-
ли от родината, обвити в балончето на 
родната действителност. Извадили са се 
от локвата, но не са извадили локвата 
от себе си. А в същото време в локвата 
физически живеят хора, вътре в които 
времето е езерно и никаква чалга не 
може да замърси чистите повърхности 
в тях.

Българският 
народ е слабо 
космополитен 

Тук-там в по-старите градове се носи 
подобен дух и се намират граждани 
на света, но повечето все още живеят 
в ерата на национализма, характерен 
за други времена. Много малка част 
от българското емигрантство напуска 
родината си с радостта, че отива да 
покорява непознатото и далечното. Ко-
гато го правиш с тази настройка, когато 
заминаваш със съзнанието, че всички 
хора по света са еднакви, искат едно и 
също и са способни на едно и също, се 
изпълваш с ентусиазъм и победителски 
дух. Първата емигрантска вълна вед-
нага след промените през 1989 бягаше 
от комунизма и неговите последствия. 
Искаше да отиде наготово в уредени 
държави и да изживее на мига своята 
американска, австралийска или запад-
ноевропейска мечта. Но малцина бяха 
готови. 

Най-голям шанс имаха тези, които 

Бг емигрантът -  
мъченик или модерен човек?

еЛена Кодинова
в. „Сега”

се образоваха в чужбина, а след това 
тръгнаха да я покоряват. Обучиха се как 
да живеят на другото място, усвоиха 
правилата му, чак тогава то им даде 
възможност да станат негови равнос-
тойни граждани. По-голямата част от 
другите бързо се разочароваха и се 
върнаха. Колкото годините минават 
и се приближаваме към съвремието, 
толкова физическата емиграция става 
все по-жалка и ретро. Тя е подгонена 
от бедност и несправяне на родното 
място и е готова на много жертви, за да 
получава заплата, каквато и в България 
не е невъзможно да се изкара. Това са 
хората, които отглеждат „скайп деца” 
и поддържат симулативни семейни 
отношения, за да берат портокали, да 
работят по строежи в Испания и да гле-
дат старци в Италия. Тъгуват и страдат 

самотни далеч от дома за минимални 
западни заплати.

Това никак не се връзва с логиката на 
съвремието.

Модерният човек 
е подвижен 

Отворен е към чужди пространства и 
култури. Той е адаптивен и за него нищо 
не е окончателно и насила. Няма нужда 
да се закрепостява никъде. Днес живее 
във Франция и работи там. Утре си стяга 
раницата и заминава за Индия. Ако иска 
- за няколко месеца, ако реши - може 
да остане и няколко години. Новото 
време дава тази възможност. Усядането 
винаги е временно и преходно. Има 
такива български емигранти и житей-
ски скитници. Чувстват се у дома си 
навсякъде. Но повечето са от типа „Об-
лаче ле, бяло”. Заминават окончателно. 
Търсят някакъв еквивалент на някогаш-
ното соц. жителство в страни, където 
това звучи абсурдно и хората пътуват 
от град на град, от държава на държава 
- след работата си. Този вид емигранти 
непрекъснато страдат. Сякаш не могат 
във всеки миг, ако не им е комфортно, 
да отидат на друго място или да се 
върнат в родината си. Това ги бележи 

до живот и се държат с леко превъзход-
ство, като носители на някакъв особен 
вид мъченичество. Което ми се струва 
напълно ненужно.

Съвременният 
свят вече е 

глобално село 
Физическото място все повече губи 

значение. И между най-отдалечените 
две точки на планетата можеш да се 
придвижиш в рамките на едно дено-
нощие. Много хора работят дистан-
ционно. Пишат програми например 
за Силиконовата долина от яхтата си 
във Виетнам или Южна Африка. Може 
да са българи, а може и да са чисти 
лондончани или берлинчани. Други пък 

шест месеца печелят пари по проекти в 
чужбина, а следващите шест месеца ги 
харчат в България. За да постигнеш тази 
степен на свобода, се изисква да поло-
жиш известни усилия и да се образо-
ваш. Никъде по света невежеството не 
се отплаща. Затова не мога да изпитам 
никакво съчувствие към хора, които 
хем не полагат усилия за развитието си, 
хем хленчат колко тежка е емиграцията 
и как нямат място в страната си.

Към други хора 
изпитвам емпатия 

и разбиране 
Това са така наречените вътрешни 

емигранти. За тях няма особено зна-
чение къде живеят. Някои от тях са на 
базов лагер дори по забутани българ-
ски села, но няма световно простран-
ство, което да ги плаши и изпълва с 
носталгия и тъга. Не е интересно къде 
физически живеят и нямат намере-
ние да се закрепостяват към никаква 
действителност. Готови са във всеки миг 
да си стегнат багажа и да отидат за кол-
кото си време пожелаят някъде - дали 
заради работа, дали защото просто им 
е интересно да опознаят други места. 

Но дълбоко в себе си те не са в Бълга-
рия. Не се информират от българските 
медии, а от интернет, написан на чужди 
езици. Шоумените, които ги забавляват, 
не са Слави Трифонов и Иван и Андрей, 
а Джими Кимел и Джон Стюарт. „Доктор 
Хаус” им е по-интересен от „Стъклен 
дом”, защото настървено търсят дейст-
вителности, в които побеждава инте-
лектът, а не интригата и сплетнята по 
български. Не ги интересуват родните 
медийни сензации за новите силиконо-
ви бюстове и любовни афери на фолк 
звезди, нито поредните разкрития на 
Венета райкова за влиянието на магията 
върху живота на „елита” и световната 
история. Те се вълнуват повече какво 
мисли Ноам Чомски за събитията в 
арабския свят. Забавляват се, като 
разглеждат с Google Earth примерно 
Австралия, където планират да отидат, 
а не като ходят по светски сбирки с 
измислени герои, които са известни с 
това, че са известни.

Вътрешният емигрант не гласува 
не участва в местното състезание на 

фалшификати, не държи да го харесват 
съотечествениците му, обладани от 
страстите на бедните и злите, не разби-
ра българската политика. Той си живее 
по собствени правила. Няма работа в 
българските диаспори в чужбина, които 
се чудят коя поредна чалгаджийка да 
поканят на „турне”. (Напоследък „турне-
тата” на чалгаджии в Америка и Западна 
Европа са много актуални. Докато ние 
в България се чудим как да им ограни-
чим влиянието върху живота си, оказва 
се, че емигрантите не могат да им се 
наситят.)

Вътрешният емигрант е космополит 
и би се адаптирал много по-лесно на 
чуждо място от елементарния ретро 
физически емигрант. Но той не се 
натиска да ходи никъде, защото за него 
пребиваването не е важно. Той може 
да е учил в Сорбоната, но да не иска на 
всяка цена да реализира знанията си в 
родината на своята Алма матер. Освен 
това е индивидуалист и сам чертае 
траекториите си, не се води по клишета 
и обществени конвенции. 

За съжаление няма българско прави-
телство, което да е положило усилие да 
го приобщи и използва. Даже по-скоро 
управляващите полагат усилия оконча-
телно да го отчуждят. Първо с иници-
ативи като „Българският Великден”, 
после с преклонението си пред юпитата 
и изказвания за разликите в качеството 
на човешкия мат’риал у нас и в чужби-
на, а напоследък и с всички опити за 
унизяване над интелекта (обиди срещу 
учени от БАН, преследвания на лекари, 
небрежност към българската култура 
за сметка на магистралите). Само че 
точно тези хора ще напишат книгите и 
ще направят научните открития, които 
биха могли да прославят България. За 
съжаление, когато го направят, няма да 
се чувстват българи. И сигурно също 
като Кристо ще отказват да говорят на 
родния си език. Защото противодей-
ствието на това, че родината ги гони, ще 
бъде тяхното изтръгване на родината 
от сърцата им.

Публикуваме мнението на Елена Кодинова от вестник „Сега” за  
българските имигранти по света. Макар и да не споделяме точ-
но нейното мнение, решихме да ви предложим текста. А вашите 
коментари и реакции очакваме на newsroom@bg-voice.com. Нека 
чуем вашия глас по тази тема.
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Винаги готов

Плановете са нищо, 
планирането е всичко. 
Сетих се за тези мно-
гократно цитирани 
думи на президента 
Айзенхауер, дока-

то гледах сюрреалистичните кадри, 
пристигащи от уж най-подготвената за 
стихийни природни бедствия държа-
ва в света. Генералът е имал предвид, 
че човек трябва да очаква всякакви 
възможни ситуации, но да се отърси от 
предварително заложените планове и 
да импровизира, когато се наложи. Той 
е смятал, че е важно да се мисли посто-
янно за бъдещето, но че е безсмислено 
да се опитваме да предвидим всичко до 
последния детайл. 

Изгледах земетресението в Япония и 
последвалото цунами на живо миналата 
седмица по Си Ен Ен. Те се включиха 
директно в сигнала на държавната 
телевизия Ен Ейч Кей от Токио около 
минута след началото на трусовете. 
Благодарение на съвременните медии 
за пореден път имахме възможността 
да видим и осъзнаем в реално време, 
че се случва нещо безпрецедентно и 
напълно непредвидимо. Докато пиша 
тези редове, никой не знае какъв точно 
чернобилски сценарий ще се разиграе 
в Япония и нещата хич не изглежда 
да отиват на добре. Дано най-лошите 
прогнози не се сбъднат.

Японците запазиха невероятно 
спокойствие въпреки уникалния 
катаклизъм, който изненада дори тях, 
и отново показаха уникална степен на 
обществена организация. Те поне се 
занимават с планиране за точно такива 
събития откакто се помнят, и това 
помогна. Начинът на живот в Страна-
та на изгряващото слънце е съвсем 
различен от нашите представи (и, да не 
кажа, възможности). Помня как един 
приятел се чудеше как може хората в 
метрото в Токио да чакат търпеливо на 
опашка, без да се пререждат или бутат, 
въпреки че всеки бърза за работа. Тази 
безропотна примерност, която изглеж-
да почти комична във всекидневието, 
помага да се преодолеят екстремни 
ситуации като сегашната. Видях една 
снимка от въздуха на хора, чакащи за 
вода в двора на училище. Военните, 
които бяха организирали снабдяването, 
бяха нарисували с бяла боя на земята 
извиваща се като змия пътечка. Хората 
я следваха, без да излизат от очертани-
ята, вероятно защото разбират, че има 
моменти, когато проявата на кривораз-
бран индивидуализъм е вредна. Не че 

държавниците в Япония са безукорно 
честни или че хората им вярват безпре-
кословно. Но понеже нямаше паника 
и мародери, това придаде някакво 
усещане за достойнство на тази нация 
въпреки трагедията й. 

В Калифорния, където живея вече 
цяла петилетка, планирането за The Big 
One („голямото земетресение“) също 
е постоянно упражнение, но някак си 
не се приема толкова на сериозно. 
Сеизмолозите са сигурни, че разруши-
телен трус със сигурност ще се случи 
през следващите 30 години. Този щат, 
който е част от най-голямата икономи-
ка в света (и с осми по размер брутен 
вътрешен продукт, ако беше отделна 
държава), определено има средства да 
се подготви добре. Е, някои наистина 
мислят и влагат средства в подсилване 
на сградите (например университетите 
заделят сериозни бюджети за подобни 
ремонти), но други все отлагат и отла-
гат. Който може, избягва планирането и 
залага на „не“ до последно, което явно е 
много разпространена форма на хазарт 
сред човечеството.

Това ме връща към въпроса на деня, 
„за“ или „против“ атомната енергия, 
която за няколко дни изгуби всякаква 
притегателна сила в очите на световна-
та общественост. Германия спря седем 
реактора, а в САЩ лобистите на отра-
съла се изсипаха в Конгреса за спешни 
„консултации“. Проблемите и рисковете 
на „мирния атом“ са добре известни. 
В Америка след аварията в „Три майл 
айланд“ през 1979 г. общественото мне-
ние се обърна срещу ядрената енер-
гетика за много години напред. Тъкмо 
нещата се бяха позакрепили и дори 
Обама си позволи да агитира за повече 
атомни електроцентрали в тазгодиш-
ното си обръщение за състоянието на 
съюза – и ето, новините от Япония от-
ново подсетиха всички с какви опасни 
сили си играе човечеството в опит да 
задоволи енергийната си жажда.

Нямам готов отговор доколко трябва 
да се планира и какви рискове са допус-
тими, а какви не. Нека цитирам отново 
Айзенхауер, който казва в последната 
си реч, преди да отстъпи властта на 
Джон Кенеди: „Не се залъгвайте с лесни 
решения днес, за които ще се разкайва-
те утре.“

За всеки случай държа Си Ен Ен под 
око.

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

НАБЛЮДАТЕЛ
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Тормозът в училище – знаците
Белият дом започна кампания срещу детския терор

Кристин Зографова
kristin@bg-voice.com

Д-р Ричман как бихте описали 
поведението на детето вкъщи, когато 
е тормозено в училище?

Вкъщи детето се опитва да доминира, 
често отговаря на родителите.  От друга 
страна, може да се изолира, да лъже, 
че е болно, или да измисля причини 
да не ходи на училище. В най-лошия 
случай се наблюдават тежки симпто-
ми на депресия, нощно напикаване, 
а при подрастващите - злоупотреба с 
наркотици.

Бихте ли казали, че болшинството 
деца се изолират и се опитват да се 
справят сами с проблема, или че се 
поддават на натиска?

В повечето случаи децата се мъчат 
сами да се справят с проблема, изоли-
райки се и прикривайки ужаса и страха 
си. В по-редки случаи се поддават на 
натиска, обединявайки се с тормозещи-
те ги съученици, надявайки се насилие-
то да спре.

Как може един родител да раз-
познае по държанието на детето си 
дали то е обект на тормоз и каква е 
разликата в поведението на децата и 

подрастващите?
При децата се среща липса на жела-

ние за игра с останалите, уединение, 
криене и плач. При подрастващите - по-
скоро злоупотреба с наркотици, изола-
ция, отговаряне вкъщи и депресия.

Възможно ли е детето да дава 
объркващи знаци?

Да, по-често се среща при тийней-
джърите, защото се страхуват да не 
бъдат унижени, ако родителите им се 
намесят.

Какво могат да направят родители-
те, когато тийнейджърите отказват 
да споделят и да говорят относно 
проблема?

Ако симптомите са тежки и родите-
лите не могат да говорят с детето си, то-
гава се препоръчва да го заведат на гру-
пова или индивидуална терапия. Друга 
съществена крачка би била, училището 
да бъде уведомено, изисквайки  намеса 
и докладване на положението. Физиче-
ски преглед също е препоръчителен, 
за да се установи дали има физическо 
малтретиране.

Американският прези-
дент е известен като “the 
most powerful man in the 
world”. Но дори и той е 
бил жертва на тормоз в 
училище. Барак Обама 

сподели, че е бил обект на подигравки 
заради големите си уши и странното си 
име. Поради тази причина Мишел и Ба-
рак Обама стартираха кампания против 
тормоза в училище. Мишел като майка 
споделя: „Късат ни се сърцата, когато се 
замислим за това, че всеки ден някъде 
има деца, които се страхуват в класната 
стая, в интернет пространството или на 
площадката.“  Президентът и съпругата 
му са се заели сериозно, свиквайки ко-
митети от експерти, учители и политици 
с цел да разбулят мита, че “тормозът в 
училище е безобиден преход и неиз-

Онлайн тормозът може да доведе и до самоубийство

ЗА КОНТАКТИ
Д-р Мелиса Ричман
Тел.: (424) 254-0339 
e-mail: drmar@mindtx.org

бежна част от подрастването“. Терми-
нът, който използват в Щатите, е bulling 
и може да има много и различни форми.

Каквато и да е формата, тормозът в 
училищата е неизбежна част от ежедне-
вието за милиони деца по света. Една 
трета от учениците в САЩ са жертви 
на тормоз – това са около 13 милиона 
деца. В днешно време тормозът се изра-
зява в подигравки, обиди, физическо и 
интернет насилие. За съжаление това е 
един проблем, който се разраства с вся-
ка минута и психологическите травми, 
които причинява, водят в най-лошите 
случаи дори до самоубийство.  

BG VOICE потърси съветите на 
експерт, за да разберете дали вашето 
дете е жертва на тормоз. Д-р Мелиса 
ричман е експерт-терапевт и клиничен 
психолог, завършила University of South 
Carolina Graduate Schood Of Social Work 
с над 15 години практика. Тя е експерт 
в областта на депресията, проблемни 
взаимоотношения, развод и детска 
психология.
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България
София

Лос Анжелис

Лас Вегас

Ню Йорк
Чикаго

Атланта

Орландо

$2088

$1600

$1700

$1400

$1400

$1300

Ваканция за милиони
Кризата в Близкия изток вдигна цените на горивата 
и на самолетните билети

Стефан и Мариаела 
Сунгурларски живеят в 
Чикаго от 7 години, имат 
дъщеря Петя.  Двамата 
работят, а Стефан има и 
втора работа. Въпреки 

това тази година ще бъде първата, в 
която няма да летят до България. „Не 
може да си позволим този разход – това 
са около $4500 само за билети за нас 
тримата”, обяснява Стефан. Докато са в 
България, разходите тук си текат – наем, 
ток, вода, телефон. Така едно пътуване 
за тричленно семейство излиза над 10 
000 долара. Семейството ще се опита 
да изпрати поне дъщеря си Петя в 
родината, но и това не е сигурно. Освен 
на училище момичето ходи и на работа 
няколко дни в седмицата, за да спестява 
пари за ваканцията. 

България изглежда все повече като 
недостижима дестинация за мнозина от 
имигрантите в САЩ. Лятната ваканция 
там може да ви струва наистина солено, 
ако не планирате по-отрано и пътувате 
цялото семейство. През последните 
няколко години цените на самолетните 
билети до България растяха, но за лято 
2011 те направо удариха космически 
стойности.

Проверка на BG VOICE показа, че за 
последните 12 месеца тарифите са се 
увеличили средно с по 150-200 долара 
на полет. Само от началото на тази 
година скокът е с около 40-60 долара. 
Увеличението е заложено в таксите 
към основната цена на билета като fuel 
surcharge. Основната причина, която 
превозвачите изтъкват, са растящи-
те цени на горивата от последните 
месеци заради кризата в Близкия изток. 
Експерти на International Air Transport 
Association са изчислили, че когато един 
барел петрол поскъпне само с 1 долар, 
това носи допълнителни разходи за 
$1,6 милиарда за цялата индустрия. Но 

не разчитайте на по-евтин билет, когато 
размириците в Близкия изток отминат.  
„Аз съм от 22 години в този бизнес и 
дори цената на горивото да падне след 
това, билетите не поевтиняват”, обясня-
ва Мариела Стоянова от Fly Home Travel.

Най-скъпо от 
Орландо, най-

евтино от Ню Йорк
Най-евтино и тази година се ока-

за да летиш от Ню Йорк. Проверка в 
travelocity.com показа, че цените там 
варират от 1166 (с украинската Aerosvit) 
до 1400 долара за пиковия летен сезон. 
За същите дати (излитане на 07/20, 
връщане на 08/24) полет от Чикаго до 
София струва между 1400 и 1931 долара 
(най-скъпата компания е Iberia).  
Полетът от Атланта струва между 1400 

и 1500 долара, но билет за Чешките 
авиолинии се продава за $2093. Най-
скъпо се оказа да летиш от Орландо 
до София – за същия период билетът 
струва $2088, а изборът на полети и 
авиокомпании е доста ограничен. Ако 
хванете самолета в Маями, цената е 
около $1400.

Полетите от Западното крайбрежие 
обикновено са малко по-скъпи. За 
избрания от нас период билетът от Лос 
Анджелис до София струва между 1600 
и 1800 долара. Толкова ще ви излезе, 
ако летите и от Лас Вегас, но там се 
правят две връзки.

Цените на билетите включват само по 
една чекирана чанта, за всяка следваща 
ще трябва да доплатите още между 50 и 
150 долара. 

Някои от авиокомпаниите ще ви 
поискат допълнително между 5 и 10 
долара за коктейл или вино на борда.

Ако пък решите да правите промени 
в датите, тогава се пригответе да плати-
те глоби между 150 и 300 долара плюс 
разликата в цената на билета. „Ирони-
ята е, че заради всичките тези условия 
и допълнителни такси може да се 
окаже, че е по-изгодно да летиш бизнес 
класа”, обяснява Мариаела Стоянова 
от Fly Home Travel. Ако носите повече 
багаж – 2 или 3 чанти, не сте сигурни 
за датата за връщане, бизнес класата 
може да е по-добрата опция за вас. Ако 
планирате по-отрано може да намерите 
билетите за около 2500 долара. Дори и 
после да трябва да направите промяна, 
цената остава същата, а чекираният 
багаж е безплатен. Към това добавете и 
удобството в големите кресла (а някои 
авиокомпании предлагат и легла в 
бизнес класата си).

Как да надхитрите 
авиокомпаниите?
„Няма как”, казва Мариаела Стоянова. 

Превозвачите станаха доста пресмет-
ливи в годините след атаките от 11 сеп-
тември 2001 г. Всички намалиха броя 
на полетите и предлаганите седалки. 
За последните 14 месеца 6 авиокомпа-
нии в САЩ се консолидираха в 3, което 
намали конкуренцията. Все по-трудно 
става да намериш добра цена за полет 
– независимо дали е вътрешен или 
международен.

Това не е всичко. Когато стане въпрос 
за международните полети, авиоком-
паниите познават всеки пазар много 
добре. Техни хора са разучили с точност 
кога свършва и започва учебната годи-
на във всеки щат и 2-3 седмици преди 
това няма евтини билети.

„Най-добрият начин да спестите е, 
ако купите възможно най-рано – още 
януари-февруари”, съветва Мариаела 
Стоянова. Ето как действат авиоком-

Ясен дараКов
yasen@bg-voice.com
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Пътуването бизнес класа може да се окаже по-изгодно заради допълнителните такси на авиокомпаниите

Екзотични дестинации вместо България

Заради високите цени на самолетните билети мнозина предпочи-
тат пътуване до Карибите. Мексико, Доминиканската република 
и Пуерто рико са топ дестинациите, които българите избират за 
тотален релакс, каза за BG VOICE Катя Сугарлиева от Luxury Travel 

Outlets. Силният сезон е през март и април.  All-inclusive пакет за Канкун 
или ривиера Мая в Мексико излиза около 1400-1500 долара за 4 нощув-
ки. Цената включва самолетните билети, трансферите до хотела, както и 
всякакви вкусотии и алкохолни напитки в курорта.

Цените падат през лятото, въпреки че времето е все така прекрасно. 
Тогава може да изкарате цяла седмица срещу 1000 долара на човек. Ако 
решите да отидете до Пунта Кана в Доминиканската република, ще тряб-
ва да платите още около стотина долара заради по-скъпите самолетни 
билети. 

Друг вариант е круизът. Там цените са още по-ниски – между 400 и 600 
долара за 4-5 вечери. „Аз обаче не ги препоръчвам, защото не са наисти-
на all inclusive”, съветва Катя Сугарлиева. Цените обикновено не включват 
пътуването от вашия град до пристанището, както и  пристанищните 
такси. Алкохолните коктейли също се плащат допълнително, както и ако 
решите да разгледате нещо на островите, където спира круизът. Въпреки 
това и тази почивка би ви излязла по-евтина от пътуване до България 
през лятото.

паниите. Макар да изглежда еднаква, 
пътническата гласа (coach class) във 
всеки самолет е разделена на много 
подкласи. Авиокомпаниите пускат оп-
ределен брой билети от всяка подкла-
са. Естествено, най-евтините свършват 
първи. Така може да се окаже, че двама 
души, които седят на съседни седалки, 
са си купили билети с 200-300 долара 
разлика в цената. По-евтината подкласа 
обаче идва и с повече ограничения – за 
промените, които може да правите в 
датите, и по-високи глоби. От няколко 
години всички билети в coach са non-
refundable, може само да ги презаве-
рите.

Заради всички тънкости по условията 
на билетите и допълнителните такси е 
най-добре да използвате агент, когато 
купувате билет за международен полет. 

„Когато купуват онлайн, повечето хора 
не четат малките буквички или не 
разбират какво точно означават всички 
термини, които авиокомпаниите из-
ползват”, обяснява Мариаела Стоянова. 
Според нея българите имат навика 
да използват агенти и знаят какво да 
търсят. По-големите агенции имат и 
по-добри договори с авиокомпаниите 
и могат да предложат по-ниски цени от 
сайтовете за билети. 

Превозвачите са в постоянни споро-
ве с онлайн сайтовете и отскоро Orbitz, 
Expedia и Hotwire не показват полетите 
на American Airlines. Така може да изпус-
нете добра оферта.

Да е добра, колко да е добра? Това 
е въпросът и този сезон изглежда, че 
добрите оферти остават само спомен от 
предишни ваканции.
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Галена си взе дозата в 

Галена показа на всички защо тя е певицата на 2010 година. Пред 
повече от 400 гости в Чикаго сексапилната звезда даде свръхдоза от 
танци и емоции. Тя пя и танцува повече от три часа. „Такъв купон до-
сега никой не е правил“, коментираха гости, които не пропускат нито 

един гастрол на наша певица. Така Галена започна американското си турне 
и обеща да задържи ритъма докрай. Тя смени два тоалета и две прически и 
обеща да се върне за още участия в Чикаго към края на турнето си.  

На следващия ден тя гостува и на българите в Атланта. Там близо 300 по-
читатели я посрещнаха със страхотно настроение и хиляди салфетки, които 
летяха цяла нощ във въздуха. Галена си носеше и барабанчета от България, с 
които допълнително нажежи обстановката.

Във вторник тя летя за Лас Вегас. За съжаление плановете й за сватба там се 
провалиха, тъй като бизнес ангажименти попречиха на любимия й Галин да 
долети от България. 

На 19 март, събота, звездата гостува в Ню Йорк, а на 20 март, неделя, ще пее 
за почитателите си във Вашингтон.

Още снимки от участията й може да видите на www.BG-Chicago.com и  
www.BG-Atlanta.com
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Чикаго и Атланта
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Какво е необходимо да знаете 
за застраховка живот

1. Застраховка живот трябва да е 
част от финансовия план на всяко 
семейство

Целта на този застрахователен про-
дукт е да замести дохода на работещия 
член на семейството при случай на 
смърт. Постъпленията от тази застра-
ховка се ползват за погребални разходи, 
изплащане на ипотека, образование и 
др. 

2. Застраховка живот се разделя на 
два основни вида

Първият вид е т.нар. Term Life – т.е. 
застраховка за определено време, 
например 10, 20 или 30 години. Докато 
плащате вноската си всеки месец,  полу-

чавате покритие за този период. 
Вторият тип се нарича Whole Life 

и включва не само застрахователно 
покритие, но също така е и инвести-
ция, която може да носи допълнителни 
доходи. Месечната ви вноска включва 
вноска за застраховка и вноска за 
инвестиция. Този вид застрахователен 
продукт е значително по-скъп. Важно е 
да се спомене също, че инвестициите не 
са гарантирани, а зависят от стоковата 
борса. 

3. Купете застраховка живот, дока-
то сте здрави

Да предположим, че искате да оси-
гурите семейството си със застраховка 

живот. Всяка застрахователна компания 
ще ви пита за здравното ви състояние, 
както и дали сте пушач или не. Обикно-
вено, ако застрахователната сума надви-
шава $100 000, компанията ще иска да 
ви направи пълни кръвни изследвания, 
за да е сигурна, че сте в добро здраве. 

4. Застраховка живот е евтина
20-годишна полица за здрав мъж 

непушач на 35 години с покритие за 
$500 000 струва не повече от $40-50 на 
месец. Застраховките на нежната поло-
винка са още по ниски поради женското 
дълголетие.

5. За каква сума е необходимо да се 
застраховам?

Специалистите по финансово плани-
ране препоръчват полицата да покрива 
дохода на застрахованото лице за поне 
7 години. Ако имате малки деца, тази 
сума трябва да бъде още по-голяма. 
Човек с 2 малки деца и доход от $50 000 
на година трябва да се застрахова за не 
по-малко от $500 000.

6. Къде да купя застраховка живот?
Интернет предлага невероятно голям 

избор от полици, лимити и условия. 
Преди да купите този вид застраховка, е 
необходимо да се консултирате с вашия 
застрахователен агент или финансов 
консултант, за да сте сигурни, че купува-
те правилната полица.

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
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TV АКЦЕНТИ
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РЕКЛАМИРАЙ ТУК
(708) 415-6985

Неделя, 13:00 (BG)

Уличен боец

Неделя, 21:00 (BG)

Почасова бременностНеделя, 15:45 (BG)

Коридор №8 – филм, 
България 2008г.

Неделя, 15:30 (BG)

Съндърланд - Ливърпул, 
мач от английската Ви-
сша Лига, директно

Марк О'Селски премести студиото си на тв водещ в „Нова тв” всеки делничен 
ден от 23,00 до 23,30 часа (BG).

От 21 март късното токшоу „На инат“ ще нищи топ събитията в България 
под звуците на роял и в обляното в неонова светлина студио, напомнящо 

нощен бар. Марк О'Селски ще обсъжда злободневните теми на деня, поднесени „алангле“ 
и с чувство за хумор.

„Интервюто на живота ми“ е рубриката, на която „На инат“ акцентира.
Компания на домакина ще прави чаровната му асистентка Силвия Драгоева. А сред 

музикантите ще е и представителката ни в Евровизия Поли Генова.М
ар
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Събота,  14:45 (BG)

Тотнъм - Уест Хям, мач от 
английската Висша Лига, 
директно

Събота, 14:10 (BG)

Ейс Вентура: 
Зоодетектив 

Събота, 01:30 (BG)

Човек без сянка 2

Събота,  13:00 (BG)

Ваканцията на семей-
ство Джонсън

70 кореспонден-
ти от 6 кон-
тинента вече 
ще работят 

и за българския тв зрител, 
защото първите 12 епизода 
на „Метрополис“ започват 
на 15 март. Предаването ще 
се излъчва всеки вторник 
от 20,00 ч. (BG) по „Нова тв” 
(или на запис on demand 
от TRIO TV). В него ще стане 
дума за брака, ходенето по 
срещи, секса, раздялата, 
смъртта, проституцията и 
куп други общочовешки 
теми.

Зрителите ще имат уни-
калния шанс да се потопят 
и да разгадаят тайните на 
непознати места и различни 
култури, да прекрачат всич-
ки граници с помощта на 
70 кореспонденти от всяка 
точка на света. Водещият 
Живко Константинов, по-
знат и като един от репор-
терите на „Календар“, ще ни 
запознава с мисленето и би-
тието на нашите 7 милиарда 
съседи в различните точки 
на планетата, но винаги 
ще се връща в България с 
родни истории.

В рамките на един час 
„Метрополис“ ще ни води на 
околосветско пътешествие 

и ще разкрива приликите и 
разликите между културите 
в света. Българите напри-
мер обичаме да командваме 
жените си като африканците 
от племето туркана, а да си 
стара мома у нас е почти 
толкова лошо, колкото и в 
Индия.

Първото предаване е пос-
ветено на истинския мъж 
- какъв е той в Кения, Брази-
лия, Никарагуа, Афганистан, 
САЩ, Колумбия и Пакистан. 
Какъв е у нас и защо според 
някои се олицетворява с 
мафиот.

Интересното е, че чрез 
„Нова тв” зрителите ще 
бъдат и в основата на раз-
личните епизоди. Водещият 
е готов да откликне на всяка 
интересна история и да 
преброди цяла България, 
за да забие емблематичния 
кабар на „Метрополис“ във 
всяка една махала, стига там 
да има интересна история.

Оригиналният формат на 
„Метрополис“ е по идея на 
датския обществен канал 
VPRO и неправителствената 
организация Hivos. Всяка 
история се прави репор-

тажно от местни филмови 
продуценти. Темите са 
разнообразни - наднор-
меното тегло и животът на 
15-годишните момичета, 
правосъдие, изгнаничество 
и имитатори на Елвис. Всяка 
седмица се представят гло-
балната картинка и визия на 
един общозначим въпрос. 
Сравнявайки различните 
истории, човек може да от-
крие изненадващи прилики 
и разлики между хората и 
културите в цял свят. „Супер-
нова медия“ е продуцент на 
шоуто в България.

“Метрополис” тръгва и у нас с 
истории от 70 кореспонденти по света
В първия епизод – какъв е истинският мъж
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Люба, какво е да си лидер в лидера? 
Ами много е приятно.
Смееш се - да не би да го казваш в кавички?
Не, наистина е приятно усещането за успех. Всеки 

ден е много динамичен и в същото време трябва 
винаги да си в час, да реагираш адекватно. работата 
в новините е възможно най-екипната. Тук са събрани 
хора от много професии, с различни характери - 
както се знае, журналистите са хора чепати, с мнение, 
творци. Не може всеки да стане добър журналист, а 
добрите журналисти имат силни характери. И да съз-
дадеш екип от силни характери е много трудно, но ни 
споява това, че правим нещо, което ценим и другите 
ценят. Не сме сами - цялата програма, цялата теле-
визия я води желанието за успех, продиктувано от 
това, което очаква зрителят от нас. А често се случва 
зрителят да не очаква нещо, но ние да го изненадаме 
приятно.

Ти си от първия ден в bTv - телевизията, която 
стана лидер на тв пазара, а нейните новини се 
превърнаха в информационен лидер. Много от 
хората в най-първия мениджърски екип на bTv 
се смениха за тия 10 години, но не и ти. Как се 
постига това?

И аз не знам как се постига. Много неща се искат – 
и концентрация да произведеш стойностен продукт, 
и старание да не допускаш грешки, пък на всичко 

отгоре това да става с 
положителни емоции, с 
усещане за приятелство 
в отбора, с единоми-
слие. Емоцията никак 
не е за пренебрегване 
– може би тя не бива да 
е водеща, но трябва да 
има настроение, стре-
меж към генериране на 
позитивни емоции. Всеки, 
който идва да работи с 
нас, трябва да се чувства 
добре приет – като в 
семейство, да има своето 
място, да е мотивиран, 
да е признат трудът му, 
мнението му.

А собствената си 
устойчивост как си 
обясняваш?

Ами майка ми ме е 
родила такава - тя да го 
обясни. Не знам дали 
съм устойчива, но гледам 
да не прибързвам, да не 
реагирам веднага, да не 
се водя по негативната 
енергия, която в нашата 
професия е в изобилие. 
Гледам да не реагирам 
веднага на лошата вест 
или на неблагоприятното 
стечение на обстоятел-
ствата, винаги мисля как 
това може да се „измена-
жира”. Какво може да се 
направи, за да се преодо-
лее някаква неприятност, 
да се разреши някакъв 
проблем.

Превръщаш дефекта 
в ефект?

Да, нещо неприятно 
може да се е случило, но 
вместо да се отдадеш на 
хленчене - защо се случи 
това и защо точно на мен 
- да го приемаш просто 
като поредната задача за 
решаване.

И кога започна да гле-
даш на нещата по-фило-
софски? Кога амбицията 
отстъпи на приемането?

От самото начало - днес не съм по-различна от пре-
ди. Е, не мога да кажа, че не се ядосвам понякога, но 
гледам да не се поддавам на гнева. Когато си емоци-
онален човек като мен, няма как да не се ядосваш. Но 
каквото и да ти се случва, винаги има алтернатива. И 
винаги трябва да се види коя е добрата алтернатива. 
Натам да се насочи енергията и мисленето, а не за 
тръшкане.

При такива кръгли годишнини хората обикно-
вено си правят равносметка. Твоята каква е – за 
какво би се самопоздравила?

Моята професионална гордост се нарича правил-
на преценка на хората. В новините човек не работи 
сам, нужни са качествени хора. И за добрите резул-
тати през тия 10 години вероятно много е помогнал 
фактът, че съм успяла да видя и оценя силните страни 
на повечето хора, успяла съм в селекцията. Защото 
хората правят всичко.

Кога ти беше най-трудно при градежа на bTv 
новините?

В самото начало, когато тръгвахме, беше много 
трудно, защото имахме ангажименти по договор за 
старта, изисквания от тогавашното НСрТ, а в същото 
време не бяхме достатъчно „сработени” с техниката.

Следващото по трудност време беше около атента-
тите в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. В оня момент 

новините имаха огромно значение, защото светът 
беше изправен пред най-голямата опасност в нашето 
съвремие. И всички бяхме залепени за телевизори-
те, понеже не се знаеше дали това не е началото на 
третия световен конфликт за века. Това беше и за нас 
в bTV новините най-усилното време и всички бяхме 
напълно всеотдайни. Не защото трябваше да сме 
първи, а защото носехме отговорност пред зрителя 
да задоволим неговата особено напрегната за момен-
та потребност от информация. Това ни беше работата 
и съзнавахме, че трябва да я свършим по възможно 
най-добрия начин. Оттогава според мен тръгна 
рязкото отличаване на bTV новините и превръщането 
им в образец, във вид институция. После започнаха 
да ни копират, но когато си лидер, винаги те копират 
- това не е лошо. Всъщност самият 11 септември ме 
завари в САЩ, но след като се върнах от там, близо 
две денонощия, помня, не бях се прибирала вкъщи. 
Правехме извънредни емисии, директен превод в 
ефир на американските канали, търсехме непрекъс-
нато различни разкази, детайли, нюанси - защото по 
това се отличават новините.

А какво ти се случи в самата Америка, където 11 
септември те завари?

Тъкмо бях пристигнала за участие в журналистиче-
ски конгрес в Тенеси, когато рухнаха кулите-близна-
ци. Малко след прекачването ми в Нюарк от същото 
това летище са излетели два от самолетите, разбили 
се в двете кули на Световния търговски център. Ние 
тогава се чудехме защо аерогарата е блокирана и 
няма нито излитания, нито кацания - нашият полет 
към Нашвил се забави с часове. Едва после стана 
ясно, че терористите нарочно са запалили някакъв 
стар хангар, за да отклонят вниманието от двата 
самолета.

Помня, че заради часовата разлика тогава така и не 
успях да заспя, гледах телевизия в хотела и изведнъж 
водещите започнаха да крещят, после вече нямаше 
излъчване от студиото, а само директна картина от 
камерите в Манхатън. В този момент се обадиха от 
редакцията, никога няма да забравя това изрече-
ние: „Люба, жива ли си? Предавай.” Бях се запътила с 
автобус към Ню Йорк, бяхме организирали снимки с 
българите, работещи в кулите, които за щастие бяха 
живи и здрави. Но за голямо мое съжаление тогаваш-
ният директор на bTV Албърт Парсънс ми разпореди 
да се върна в София с първия възможен полет, което 
и направих. Но все пак това си беше уникален журна-
листически шанс.

А какво беше началото на bTv новините?
О, беше ужасно. Имаше програмно изискване 

да тръгнем не по-късно от 18 ноември с новини, 
а ние започнахме от истинска нула - до 
последно се купуваше техника, ко-
паеше се в нюзрума и в студиата 
за прокарване на кабели. На 18 
ноември техниката ни не беше 
доокомплектована. Днес е 
смешно, като го разказвам, но 
тогава не ми беше до смях, 
а до плач - имах чувството, 
че съм завързана за ка-
мионетка на релса и тази 
релса завършва в стена, а 
аз викам за помощ като в 
кошмар, но никой не ме 
отвързва... Американски-
те ни преподаватели ни 
бяха предупредили, че 
няма телевизия, която 
да стартира с новинар-
ска емисия на живо. 
Настоявах да запишем 
първата емисия, но то-
гавашното ръководство 
реши да излъчваме на 
живо. И емисията беше 
пълна с абсурдни 
технически грешки 
– сигурна съм, че 
зрителите са се 

Люба Ризова, селекционерът  на новинарския отбор
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Люба Ризова, селекционерът  на новинарския отбор
забавлявали доста за наша сметка, но нека приемем, 
че е било за кадем. В новинарското ни студио напри-
мер гост беше Симеон Сакскобургготски, затова пък 
надписът под него гласеше: Фидел Кастро. Помня как 
в апаратната Вики Бехар, която като изпълнителен 
продуцент седеше на пулта, питаше росина Тушева, 
много опитен асистент-режисьор: „Какъв е следващи-
ят обект?” и росина отговаря: „Нямам идея, не знам, 
като натисна това копче, какво ще излезе.” И Вики ме 
поглежда безпомощно, но подкрепа от мен не среща 
– само същото черно отчаяние... Имам оттогава една 
снимка, в която, ако се вгледаш внимателно, ще ви-
диш една издайническа сълза на бузата ми. Дълги го-
дини тази емисия беше табу – никой от нас не искаше 
да я гледа. И сега, като се каже 18 ноември, стомахът 
ми става на топка. А на следващия ден тогава един 
вестник беше излязъл със заглавие от сорта: Люба 
ризова започна bTV новините с много ентусиазъм, но 
ще остане в историята със своя фалстарт. 

Как мотивираш хората си? Кой е най-силният 
стимул в нашата професия според теб?

Адекватната оценка. Новинарите може да бъдат 
критикувани или одобрявани, но трябва да знаят, че 
има някой, който следи работата им. Журналистите се 
мотивират с признание за това, което са свършили - и 
слава богу, bTV дава тази възможност. Тази телевизия 
дава голяма сцена, като сама си е извоювала тази 
голяма сцена.

А откъде дойде мотото на bTv новините „Всички 
гледни точки”? Понеже истината не е една и всеки 
има своята истина?

Всъщност истината е една, но има много очи и гле-
даш към нея от различен ракурс. Тъкмо това ни води 
- максимално да се видят нещата в тяхната цялост от 
различни ъгли.

работата ни е възможност да изложим раз-
лични виждания. Ние с моите колеги не се 

вживяваме нито като съдии, нито като 
нечии адвокати, нито като някакви 

нравоучители. Ние сме всъщност 
сцената и наше задължение е 

да осветяваме всичко важно и 
интересно за зрителите.

А как опазваш себе си и 
хората си от изкушенията 
на манипулацията? Знаеш, 
че от това как ще подре-
диш една емисия, кои ще 

са акцентите в нея, коя 
новина ще претупаш 
и коя ще разработиш 
подробно, зависи мал-

ко или много какво ще си 
помисли зрителят.

Ами не съм изкушена, 
защото съм абсолютно убе-
дена, че всяка манипула-
ция е обречена на провал, 

понеже обществото ни 
е плуралистично – тол-
кова много източници 
на информация и на 
коментари има, всякак-

ви форуми, сайтове, со-
циални мрежи, вестници, 

радиа... А голямата сцена е 
и най-чувствителна към опи-

тите за манипулация, защото 
в нея са вперени повече 
погледи. Ако си малка ме-
дия, може и да не те хванат в 
лъжа, но ако един милион те 
гледат, е съвсем различно. 

Ако подценяваш зрителя – 
точно както, ако подценяваш 

избирателя в политиката - той 
усеща това подценяване и те 

наказва.
Журналистите сме между 

чука и наковалнята и често 
ни корят за какво ли не. Кой 

е упрекът, от който най-
много те боли, понеже 
го смяташ за несправед-
лив?

Не ме боли от никой уп-
рек, защото хората имат 
право да изискват и да ни 
упрекват. Ние съвсем не 
сме съвършени. Нормал-
но е да има обобщения, 
но го приемам като част 
от естественото проти-
востоене.

От какво се пазиш в 
сложния танц „медии - 
власт”?

Може отговорът ми 
да прозвучи странно на 
някои хора, но се пазя да 
имам лични познанства с 
политици. Всякакви други 
познанства може да имам, 
но не и с политици или с 
едри фигури от бизнеса. 
Защото винаги когато 
имаш лични отношения 
с такива хора, си уязвим. 
Това, признавам, е вид 
ограничение, но аз сама 
си го налагам, за да не 
влизам в двусмислено 
взаимодействие с „герои 
от новините” и после да 
изпитвам някакво чувство 
за вина, ако някой мой 
приятел е засегнат в 
нашите емисии. Пък то 
никой не е застрахован 
от това – в живота всичко 
може да се случи и, не 
дай боже, човек сам да 
попадне в новините си. 
Ето защо моите контак-
ти с институциите и с 
политиците са на много 
официална основа. Ние, 
журналистите, трябва 
малко повече да изучаваме западните практики. Нас-
коро например уволниха една журналистка от СNN, 
защото беше изразила в „Туитър” съчувствието си към 
смъртта на водач на терористична организация. 

Подобно нещо се случи и с доайенката сред 
кореспондентите в Белия дом – Хелън Томас, 
отразявала дейността на 10 щатски президенти. 
Принудиха я да се оттегли заради неин антиев-
рейски коментар малко след като честваха със 
суперпочести 89-ата й годишнина...

Ами да, днес у нас някои имат много интересни 
разбирания за свободата на словото, които нямат 
нищо общо с професионалния кодекс на CNN или 
на други големи западни медии например. Там като 
журналист не можеш да изразяваш - дори на собст-
вена територия, в личното си пространство - мнение, 
съмнително в етичен аспект.

Още повече ти се разшириха отговорностите, 
след като вече ръководиш новините и актуалните 
предавания в цялата група bTv Media group. Как 
пазиш личната си територия, защото работата, 
знаеш, може да те застига и затиска, докъдето я 
пуснеш?

В журналистическата работа нямаш работно време. 
Особено когато следиш новини и отговаряш за тях. 
Но спасението е в делегирането на правомощия на 
други хора. А пък за това се иска, повтарям, точна 
преценка за хората.  

Делегирането на правомощия си има и обратна 
страна: ти се доверяваш някому, че е способен да 
взима решения, но и той трябва да има доверие в теб 
– че водиш в правилната посока...

Винаги обяснявам на колегите да не ме преживяват 
като някакъв началник. Просто всички сме журнали-

сти, една работа трябва да се организира. Изборът 
как - в този конкретен случай - е паднал върху мен. 
Но ние постоянно се събираме на брейнсторминги, 
защото за мен е важно да знам какво хората мислят и 
те да се чувстват свободни да участват във взимането 
на решения и в раждането на идеи. Защото светът се 
ръководи от идеи. Не съм йерархичен човек, нямам 
подчинени, а партньори. Ние сме колеги, приятели 
дори. Не понасям фразата „Не сме се събрали да се 
обичаме, а да работим”. Не е вярно това - ако искаме 
резултат, трябва да се обичаме. Нито едно нещо не 
става сполучливо, ако не вложиш душата си в него. 
А влагаш душата си тогава, когато обичаш, при това 
истински. Обичта е тясно свързана с резултата от 
една работа. Не си художник - сам да си нарисуваш 
картината, а зависиш от взаимоотношенията вътре в 
един отбор.

Липсва ли ти самостоятелната изява?
Да, много ми липсва, но и в американските телеви-

зии не е прието един човек да бъде хем ръководител 
или главен редактор, хем да има предаване. Защото 
ти дори без да искаш, дърпаш към своето предаване 
и се получава конфликт на интереси.

Къде в личния си живот настаняваш креатив-
ността?

Обичам да пътувам - това ме зарежда. различната 
среда в друга държава носи друга енергия. Затова и 
държа хората ми да пътуват - това е важен двигател в 
нашата професия.

Кое е най-важното, което ти се случи извън bTv 
новините за тези 10 години?

Моят син, който сега следва в Англия. Надявам се 
да е здрав и да умее да е щастлив. Защото щастието е 
въпрос на умение.

(сп. „Жената днес”)
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Петък, 23:00 (BG)

Код „Счупена стрела”

Петък, 23:00 (BG)

Наемът

Сряда, 15:00 (BG)

Блекбърн - Блекпул, мач 
от английската Висша 
Лига, запис

Сряда, 00:00 (BG)

3000 мили до Грейсланд

Четвъртък, 14:50 (BG) 

Огледалото - филм на 
Евровизия, Чехия 2010г.

Вторник,  21:00 (BG)

Грях

Понеделник, 18:00 (BG)

Локомотив София - Ми-
ньор - „А” група

Понеделник, 20:00 (BG)

13-ият войн 

Понеделник, 15:00 (BG)

Астън Вила - Уулвър-
хямптън, мач от англий-
ската Висша Лига, запис

Понеделник, 23:00 (BG)

Годината без  
дядо Коледа

Популярната журналистка ще води рубриката 
„Уикенд с Миa Сантова” от началото на април

Миа Сантова е новото лице на националната 
ефирна телевизия TV7. Тя ще бъде водеща на 

новинарско-коментарната рубрика „Уикенд с Миa Сантова”, 
част от новия съботно-неделен блок на TV7.

Рубриката „Уикенд с Миа Сантова” ще се излъчва всяка 
събота и неделя в две издания – сутрин от 8 до 9 ч. и на 
обед от 11.45 до 12.30 ч. В сутрешното издание ще бъдат 
представени новини от страната и чужбина, предстоящи-
те събития и спортните акценти. Миа Сантова ще прави 
преглед на печата и ще отдели специално внимание на 
събитията от седмицата, които са останали на втори план в 
общия поток от информация.

В обедното издание на „Уикенд с Миа Сантова” място ще 
имат както новините от деня, така и гости и преки включва-
ния по актуална тема.

Новият уикенд блок на TV7 ще стартира от началото на 
април. Той ще съдържа разнообразни теми и модули, а 
специални рубрики в него ще имат Люба Кулезич, Емил 
Кошлуков, Иван Ласкин и Димитър Туджаров-Шкумбата.

Миa Сантова е новото 
лице в ефира на TV7

За трети пореден път bTV и продуцентска 
къща „Супернова медия” представят 
документалното риалити „Нашите 
момичета”. След първите два сезона – 

„Футболни съпруги” и „Звезди от кориците”, от 
20 март всяка неделя от 11:00 часа зрителите 
на bTV ще се насладят на още по-интересни 
и вълнуващи истории в новия сезон „Лица от 
екрана”. Героини в бляскавото риалити ще бъдат 
популярни водещи, риалити участнички и род-
ни красавици, покорили сърцата на телевизион-
ната аудитория.

Тази пролет зрителите ще станат съпричастни 
с живота на някои от най-желаните и коменти-
раните жени в медийното пространство. В 13 
последователни епизода на „Нашите момичета: 
Лица от екрана” участничките ще допуснат 
екипа до домове си и ще разкрият пикантни 
подробности от личния и професионалния си 
живот. Ще покажат, че зад прелестните им тела 
и успешни кариери се крият най-съкровени 
чувства и мечти, за които плащат висока цена.

„Нашите 
момичета” – 
„Лица от екрана”

Нов сезон на

Петък,  21:00 (BG)

Рамбо II

Петък, 21:00 (BG)

Хърби, зареден до дупка

Петък, 20:00 (BG)

Краят на аферата

Четвъртък, 20:00 (BG)

Манчестър Сити - Дина-
мо Киев - Лига Европа

Четвъртък, 20:00 (BG)

Джеси Стоун: Нощен 
преход

Четвъртък, 22:00 (BG)

Тримата мускетари - с уч. 
на Чарли Шийн







Разкол в църквата за Ванга
Атонски монах я хули, Светият синод рекламира книгата му

Нов разкол тлее в църквата. Поповете са на път да се изпокарат заради 
Ванга и учителя Петър Дънов. Фитила запалиха първо трима свещени-
ци от Сливен, които сложиха в един кюп пророчицата с всички врачки. 
Отец Силвестър Янакиев, отец Евгени от храма „Св. София” и отец Йоан 

от централния православен храм „Св. Димитър” дори ще пращат предложение 
до Сливенския митрополит Йоаникий да бъдат заклеймени известни гадатели и 
лечители. Масло в огъня наля и зографският монах Висарион, който пристига от 
Атон специално да разясни защо баба Ванга е магьосница, а основателят на Бялото 
братство Петър Дънов - лъжеучител. Той ще представи книгата си по темата днес и 
на 22 март в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий”. 
Казусът „Ванга” е на път да раздели миряни и духовници в много по-голяма степен, 
отколкото т.нар. разкол в Българската православна църква. Светият синод все 
още не се е произнесъл официално по въпроса, но фактът, че информацията за 
представянето на книгата на йеромонах Висарион е огласена на официалния сайт 
на Българската патриаршия, сам по себе си дава знак, че БПЦ няма намерение да 
пристъпи към чинопоследование (процедура) за канонизацията на Ванга. Катего-
рично против подобен акт се изказа и Пловдивският митрополит Николай, който 
нарече Ванга сатанински феномен. 
Петричани и хората, на които е помагала обаче, смятат, че баба Ванга трябва да 
бъде обявена за светица. Желанието им бе огласено преди повече от месец от 
архиерейския наместник на Петрич отец Ангел Кочев. 
Петричани са убедени, че чудеса са ставали, докато пророчицата е била още жива. 
Тя не само познавала болките на хората, а също и как да ги изцери. А след смъртта 
й хиляди миряни идват в нейния храм в рупите, откъдето се зареждат с позитив-
на енергия, получават духовна чистота и изцеление. И вярват, че ще дойде ден, в 
който Ванга ще бъде канонизирана за светица. (в. „Стандарт”)
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Twitter стана на 
5 години

Социалната мрежа Twitter чества своята 5-годишнина тази седмица с амби-
цията потребителите й да продължат да се увеличават.

Сегашният шеф на калифорнийската компания Джак Дорси разказа 
как се е зародил Twitter. „Преди 5 години започнахме да програмираме 

Twitter, поясни той. Осем дни по-късно бе изпратено първото послание в Twitter.”
На Дорси хрумнала идеята да предложи услуга за послания от максимум 140 

символа. Услугата първоначално е била планирана за мобифони. Дорси е съосно-
вател на социалната мрежа Twitter заедно с Биз Стоун и Евън Уилямс.

Потребителите на Twitter непрестанно нарастват от основаването й. Днес броят 
им е над 200 милиона, докато потребителите на Facebook са над 500 милиона. 
Потребителите на Twitter все пак са двойно повече в сравнение с тези на първата 
социална мрежа MySpace.

„Изглеждаше, че сме създали ново средство за комуникиране, което потенциал-
но можеше да промени начина, по който хората общуват помежду си”, заяви Биз 
Стоун. „Навремето казах на екипа ни, че ако Twitter успее да се наложи, това няма 
да е триумф на технологиите, а триумф на човечеството.”

Най-малкият 
фотоапарат в света

В китайския онлайн магазин Chinavasion се появи „Най-малкият фотоапа-
рат в света”. 2-мегапикселовият модел може не само да прави снимки, 
но дори да заснема видео със звук. Компактните му размери не пречат 
записваните файлове във формат .avi да са с резолюция 640х380 при 30 

кадъра в секунда.
Моделът е подходящ по-скоро за забавление, но спокойно може да помогне да 

се правят различни шпионски снимки, тъй като се губи в дланта на човек. раз-
мерите му са само 2.6 см x 2.6 см x 2.8 см, така че можете да го скриете буквално 
навсякъде.

За запаметяване на снимките и видеото апаратът разчита само на своята microSD 
карта. В комплект с модела върви такава с капацитет от 2 GB, но е възможно и 
използването на карти с капацитет до 16 GB.

AT&T слага 
ограничения на 
интернет клиентите си

Клиентите на AT&T скоро ще имат ограничения колко интернет могат да 
ползват на месец. Компанията предвижда лимит от 150 GB за  DSL потре-
бителите. Тези, които ползват U-verse, ще имат на разположение 250 GB 
за месец. Компанията ще иска по 10 долара за всеки 50 GB над лимита. От 

AT&T твърдят, че промяната ще засегне само 2% от техните клиенти, но тя предиз-
вика остри коментари в мрежата, а и от някои сенатори.

AT&T не  е първият интернет провайдър, който налага такива ограничения. Пре-
ди време Comcast също въведе лимит от 250 GB на месец, след като бе изобличена, 
че налага ограничения на скоростта на битторент програмите.

Компаниите трудно могат да обяснят лимитите, защото цените за трафик 
постоянно падат. Най-засегнати ще са тези, които свалят филми и предавания от 
мрежата или ги гледат онлайн. Експерти смятат, че така интернет компаниите, 
които са собственици и на различни мрежи за тв и кино съдържание, се опитват да 
защитят другия си бизнес. Наскоро Comcast купи NBC Universal и така сложи ръка 
на огромно количество съдържание, което ще се опита да продава.

Бон Джови: Стив 
Джобс „уби” музиката

Джон Бон Джови нападна остро шефа на Apple Стив Джобс. Легендарният 
рокаджия обвини най-влиятелния ИТ лидер в „убийство” на музикалната 
индустрия, съобщи msn.com.

Според него високата популярност на онлайн услугата iTunes е лишила 
хората от вълшебното усещане при покупка на музикални записи.

Джон Бон Джови тъгува по времето, когато децата са купували „на сляпо” албу-
ми, гадаейки какво е тяхното съдържание само по обложката. 
 
Днешното поколение не е в състояние да усети радостта от неочакваното открива-
не на добри песни. „Боже, това беше вълшебно време”, спомня си Бон Джови. 
 
„Не искам да звуча като старец, но аз съм и помнете думите ми, че след едно поко-
ление хората ще кажат: „Какво се случи?” Стив Джобс носи персонална отговорност 
за убийството на музикалния бизнес”, казва още легендата в интервю за The Sunday 
Times Magazine.
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Галена играе табла  
в Атлана

ПАПАрАК

Саксофон и барабани 
за рождения ден на 
собственика на Déjà vu

Ако Déjà vu в Астория, Ню Йорк, се е превърнало 
в култово заведение, причината е в собствени-
ка. Пламен Грозданов е от онези хора, пълни с 
енергия, които могат да завъртят купон по всяко 

време. Миналия уикенд обаче купонът се въртеше около 
него, защото той отпразнува своя 38-и рожден ден. Десетки 
гости поздравиха Пламен, а купонът започна в петък, но 
приключи в неделя. 

Миниоркестър се заформи в Déjà vu. Със свои изпълне-
ния на саксофон поздрав отправи Даниела от дует „Мания”, 
а италиански барабанист импровизираше на бонгуси. За 
отличното настроение на  компанията през цялата нощ 
се грижеше DJ Kotze, който подбираше само най-добрите 
хитове от всеки жанр.

Квалитетни питиета се лееха цялата нощ за здравето на 
Пламен, който обеща такива партита да има всеки уикенд, 
независимо кой празнува рожден ден.

Певицата на 2010” Галена, която е на турне в Америка, 
бе хваната от папарак на BG VOICE да играе табла в 
турско заведение в Атланта. Вместо глезотии и шопинг 
като повечето си колежки красавицата беше предпо-

чела компанията на нейни приятели и хвърляше зарове. Съдейки 
по разочарования вид на противника й, късметът очевидно бе на 
нейна страна. Хора от масата издадоха, че певицата победила с 
4 на 0. Турнето на Галена продължава с участия в Ню Йорк на 19 
март, събота, и Вашингтон на 20 март, неделя. На 25 март, петък, 
звездата на „Пайнер” ще зарадва почитателите си в Тампа, след 
което се връща в Чикаго за две поредни вечери (26 и 27 март) в 
“Avantgrade BG”.
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bg дизайнер от Ню Йорк 
завладя Милано и Париж
Обувките на Джио Методиев стигнаха и до София

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Вроденото му възхище-
ние към красотата и 
елегантността го вдъх-
новява да създава това, 
което жените обичат 
най-много - изискани, 

чувствени и неподправени обувки. 
Българският дизайнер от Ню Йорк 
Джио Методиев създава своята първа 
колекция едва миналата година, но вече 
е покорил повечето модни столици.

Идеите за моделите му идват благо-
дарение на пътешествията по света и 
изучаването на различните култури и 
техните възприятия за красота, изку-
ство и дизайн. Тайната на марката Gio 
Diev се крие в елегантната простота, 
архитектурната прецизност и високото 
качество. Нюйоркчанинът определя 
творенията си като страст и приказка, 
които са предназначени за жените, 
които той толкова много обича и се 
възхищава.

Началото
Всичко започва, когато Джио Мето-

диев казва чао на корпоративния PR в 
Ню Йорк, стяга си багажа и заминава 

за Италия. работил за Chanel и Dolce 
& Gabbana, Джио решава да смени 
попрището и да премине от бизне-
са в дизайна. Всички около него са 
шокирани от решението му, особено 
родителите му, но въпреки това той се 
качва на самолета. 30-годишният Джио 
признава, че никой в семейството му 
не е обущар и че никой от тях не се е 
занимавал с производство на обувки, 
дори споделя, че не е знаел дали може 
да прави обувки, докато не започнал да 
ги проектира.

„Просто отидох в една италианска 
фабрика и им показах дизайна си. 
Много ги харесаха”, споделя в едно от 
последните си интервюта българинът. 
Така се ражда и идеята за първата 
колекция обувки - Gio Diev есен 2011, 
която е вдъхновена от силата на жената, 
олицетворена от амазонките, Жана 
д’Арк до Мата Хари. Джио се специали-
зира в изработката на дамски патъци, 
тъй като, както той сам казва, с обувки-
те за мъжкия пол има много по-малко 
възможности да се експериментира, а и 
жените са по-разкрепостени от мъжете 
по отношение на модата.

Днес Джио живее в Ню Йорк, но често 
лети до Северна Италия, където се про-
извеждат обувките му. Цялата линия е 
финансирана с негови пари. Колекцията 
вече е завладяла столиците на модата - 
Милано и Париж. За нея Джио казва, че 
се състои от модели със силен силует, 
остри линии, асиметрични детайли, 
обем и много контраст. В същото време 
обувките му са меки, удобни и леки.

„Колкото и да са красиви едни обув-
ки, ако не са удобни, те ще стоят добре 
само в гардероба ви. Искам моите 
модели да са синоним за изтънченост 
и лекота”, казва Джио. Обувките на Gio 
Diev можете да притежавате срещу 

сумата от $700 за сандали до $2000 за 
ботуши.

В България
Както сам Диев описва България, 

страната вече е отворена и за по-млади 
марки и авангардни модели. Дизай-
нерът отвори и първия си магазин, 
който се намира на „Витоша” в София. В 
бутика, открит в началото на септември 
миналата година, се предлагат само 
оригинални модели, изработени в 
Италия. Интерес към обувките на Джио 
има от страна на български звезди от 
шоубизнеса, политици, дипломати.
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сиЛвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Кои са те? Онези, в които липсва любов, или онези, 
в които любовта е разрушителна, а не съзидателна. 
Може ли емоцията, която те руши, да бъде наричана 
любов? Често хората я асоциират със страдание и 
обичат ролята на жертва. Не трябва ли любовта да 
носи покой, да облагородява и извисява хората. Ако 
те боли, значи или не обичаш, или не те обичат.  

Може ли любовта да бъде толкова фатална, че 
да носи нещастие на тези, които вярват в нея? Не е 
ли тя нещо като приключение, което всеки от нас 
трябва да преодолее успешно, за да не му се налага 
бъде въвличан отново и отново в ОПАСНИТЕ ВРЪЗКИ? 
Защо, излезли от една опасна връзка, като магнит 
се впускаме в друга такава? От времето на Шодерло 
дьо Лакло и книгата му „Опасни връзки” (Dangerous 
Liaisons) и  филмовата версия от 1988 година  с 
участието на Джон Малкович, Глен Клоуз и Мишел 
Пфайфър подобни мисли вълнуват  мнозина. Порок 
ли са опасните връзки, или е въпрос на виртуозност 
да живееш с тях и как успяваш да излезеш от тях без 
поражения. 

Кое ги създава –дяволът вътре в нас,  желание-
то за власт в любовта, страстта да живеем на 
ръба, егото ни, себелюбието, стремежът да бъдем 
нестандартни, ексцентрични и дори екстремни. Кои 
връзки са опасни и кой ги прави такива? Могат ли и 
те да бъдат вкарани в стандарти?  Кои са съвремен-
ните виконт Дьо Валмон и графиня Дьо Мертьой. 
За последователите на виконта обикновените, 
лесните жени не ги вълнуват - важни са тези, които 
могат да бъдат „научени”, да бъдат наранени и в 
същото време да бъдат накарани да си отмъщават 
на мъжете заради причинената им болка. Всичко 
това не е игра на любов, а нещо много по-лошо - игра 
на власт.   
Отмъстителни и ревниви съвременни маркизи, 
колкото щеш - слаби и готови за сплетни и удари 
под кръста, за заплашителни SMS-и и телефонни 
обаждания, жени без достойнство и решени на битка 
до смърт в името на мъжа, който в техните пред-
стави е Той с главно Т.

 Може ли любовта да погуби човек? Може, когато я 
заявява този, който всъщност иска да получи власт. 
Признавам си, че не харесвам да се казва, че е по-добре 
да не изразяваш чувствата си, защото ставаш 
зависим - а трябвало, видите ли, да се дърпаш от 
този, когото обичаш, за да му бъдеш интересен. 
Каква глупост! Ако този човек е безразличен, той ще 
си остане такъв. И освен това, ако криеш чувствата 
си, това не значи ли, че си слаб? Напротив, показвай 
чувствата си, за да е ясно, че не се страхуваш от 
нищо! Силата е в това да продължиш, след като те 
отблъснат.     
И все пак... именно заради такива характери, които 
искат не любов, а власт, които виждат в любовта 
една игра на доминация, има много хора, които са 
загубили вярата си в нея..

*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

Опасни връзки

ТОКЧЕТА
Природна козметика 
за пролетта
През пролетта използвайте предимно 
зеленчуците, както и други растения за 
освежаване на кожата

Ако сте скептични към козметиката по мага-
зините, в днешния брой ви предлагаме някол-
ко бързи и лесни рецепти за домашно пригот-
вени маски. Но нека първо изясним основните 
понятия в домашната козметика:

• Попарване означава да се полее растение-
то с вряла вода и да се остави в тази вода 10-
15 минути.

• Получаване на отвара означава растението 
да се вари в продължение на полoвин час във 
вода.

• Накисване означава растението да се дър-
жи в продължение на 24 часа в студена вода.

Ето и някои подходящите маски за проле-
тта:

• Ако имате много мазна кожа, правете 
компреси на лицето си с концентрирана отва-

ра от корени от репей.

• Компресите от попарен синчец освежават 
и укрепват клепачите и мускулите на лице-
то (1 лъжичка цвят от синчец на 1 чаша вряла 
вода).

• Накиснете 50 г цвят от изтравниче в 250 г 
зехтин. С това масло правете леки масажи на 
лицето си, когато имате лишеи.

• Попарената лайкучка (50 г цвят на ½ литър 
вода) дава златист отблясък на русите и 

светлокестенявите коси.

• Ако кожата ви е суха, накиснете в мляко 
няколко резенчета краставица. Тази смес се 
употребява сутрин. Лицето се намазва и се ос-
тавя да изсъхне. Измива се с хладка вода. След 
това се избърсва с памук, натопен в розова 
вода.

• Сокът от пъпеш действа много добре на 
суха кожа.

• За да придадете кестеняв цвят на тъм-
нокафявите коси, изплакнете ги с отвара от 
орехови листа. 100 г на 1 л вода се варят, до-
като остане половината. Тази течност поради 
танина, който съдържа, укрепва кожата на 
главата.

• Пригответе отвара от коприва (30 г на 1 л 
вода) и я използвайте за компреси, когато ви 
се подуят глезените.

• Попарете 20 г мащерка с половин литър 
вряла вода и прецедете през марля. Тази теч-
ност има свойството да свива порите на маз-
ната кожа.

• За тези, които имат мазна кожа и разши-
рени пори, добре действа намазването със 
зрял домат. Излишната мазнина се премахва 
благодарение на кисeлината, която съдържат 
доматите.
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Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

BG VOICE търси кореспонденти  
и сътрудници за градовете
• Чикаго
• Ню Йорк
• Тампа/Орландо
• Лас Вегас

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

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

6-годишният Иван радоев от Варна 
иска да стане космонавт. Затова жадно 
попива всичко, което чуе за планети и 
галактики.  В момента обаче малкият 

смелчак се бори с първата сериозна 
пречка по пътя си към мечтата - боледу-
ва. Малко преди 1 март лекарите откри-
ли, че малчуганът е болен от рядкото 

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Семейството на румен Велков - шо-
фьорът, обвинен за адската катастрофа 
в Северна Каролина, има нужда от по-
мощ за разходите по неговата защита и 
гаранцията, която е 230 хиляди долара.

Сметката е на името на сина на шо-
фьорът - радостин.

cHASe bANK
Radostin velkov
Routing #: 071000013
Acct.#: 888694981

онкологично заболяване ембрионален 
рабдомиосарком. В 70% от случаите 
този вид тумор се открива при деца до 
5-годишна възраст. Коварното при него 
е, че е много агресивен и се развива 
бързо. В България хирурзите премахват 
туморите, но последващото лечение 
с лъчетерапия се налага да се прави в 
чужбина. Сумите обаче са непосилни 
за родителите. Те варират от 100 000 до 
150 000 евро.

До редакционното приключване на 
този брой, в България са събрани почти 
120 000 лева за две седмици, още малко 
помощ трябва от нас.  

Ето информация за откритата сметка 
за дарения  в САЩ

IvAN RADoev
JP MoRgAN cHASe
RoUTINg # 071000013
Acc #945779015
С бащата на Иван - Найден радoев, 

можете да се свържете на тел.: 011359 
898401889. За повече информация: 
Полина Петкова 773-592-2120



16-23 март 2011 г. 31

Книгата “НЕвъзможни портрети: 21 глави от историята на “Умно село” на 
талантливата журналистка, сценаристка и писателка Антоанета Бачурова 
бе представена в Атланта през миналия уикенд. Заедно със съпруга си, 
режисьорът и актьорът Владимир Люцканов (познат като Бате Влади 

от популярното телевизионно предаване “Измислици-премислици”), Бачурова е 
създател на поредицата филми “Умно село”, която се излъчва по БНТ от 1999 година 
и до ден днешен се радва на огромен успех. Филмите са портрети на известни 
български културни дейци - писатели, актьори, музиканти, режисьори, сценаристи, 
скулптори, поети, художници, фотографи… или, по думите на авторката, “Умно 
село” е една приказка без край за историите на едни хора, чийто живот е премина-
вал всякак, но не скучно”.

Инициатор на събитието бяха продуцентката в CNN Боряна Миланова и Теодора 
Стоянова, а домакин беше българското училище в града.

“НЕвъзможни портрети” е книга, написана с много смях и любов, носеща “част от 
съдържанието на черната кутия, пазеща истините за нашето времe”. Книгата идва 
в комплект с 2 филма от поредицата “Умно село” на DVD. Българите, които уважиха 
представянето, получиха по един екземпляр от книгата с автограф и посвещение.

Истории от “Умно село” 
разказани в Атланта

bg политик написа 
пътеводител за Ню Йорк

Kоя е най-култовата 
закусвалня в Ню 
Йорк от 19 век 
насам, в която се 

сервира само първоклас-
но месо, подтикващо към 
престъпление спрямо всяка 
диета? Къде правят “Манха-
тън клем чаудър” - божестве-
на супа с морски дарове на 
доматена основа? Къде в този 
мегаполис свирят автентичен 
джаз?

Това са малка част от нещата, които 
човек ще разбере за Ню Йорк от 
книгата на Борислав Цеков. Юристът и 
политик прави първи стъпки в литера-
турата извън професионалните теми с 
произведение за любимия си град - “Ню 
Йорк: Олтарът на модерния свят”.

“Това е градът, в който се чувствам 
най-добре и който познавам най-до-
бре”, обяснява избора си Цеков. Ню 
Йорк е град-империя. Градът с главна 
буква, казва той. Затова книгата му е за 
неговите страсти и триумфи, падения 
и фойерверки. Словесни мозайки за 
история, политика и лайфстайл - в три 
части и седем етюда.

Интересното е, че книгата е написана 
не на компютър, а на iPhone и iPad. “Сът-
ворих я в движение, както самият Ню 
Йорк олицетворява вечното движение”, 
казва авторът.

Книгата всъщност има 2 “лица”. От 

една страна, авторът ни води през 
историческите хроники, за да видим 
как от малък град, преживял възходите 
и кризите на урбанизацията, днес Ню 
Йорк извежда най-високите стандарти 
на живот.

От друга страна обаче, книгата е чуде-
сен пътеводител за този космополитен 
град. Защото в няколко етюда Цеков 
разказва личните си преживявания и 
впечатления от броденето по улици-
те по всяко време на деня. Както за 
неволното си участие в предизборна 
разправия за Буш и Кери в бакалия, 
така и за срещата с истински чакал на 
пъпа на Манхатън.

Илюстрациите са основно него-
ви - над 40 цветни снимки, на които е 
запечатал любими места и моменти в 
Ню Йорк. Има обаче и няколко много 
ценни - архивни снимки, показващи 
града по времето на Голямата депресия 
миналия век.
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Кой беше първият ти контакт с 
богат мъж?

Като цяло около мен се въртят пре-
димно такива. Имах 7-годишна връзка 
с мъж, който не беше чак толкова богат, 
но междувременно в почивките, когато 
бяхме разделени, съм излизала с някои 
мъже, които мога да нарека доста 
стабилни.

Направи профил на стабилния 
мъж.

работата ми като стилист ми помага 
да ги разпознавам. Някои момичета 
смятат, че една щампа D&G е достатъч-
на, за да решиш, че някой има впечат-
ляващи възможности. Не. Момичетата, 
които имат план за луксозен живот, 
трябва да са достатъчно културни, 
за да разпознават символите, които 
характеризират съвременния монопо-
лист. Преди всичко се разпознава по 
излъчването. Има уверен, изразителен 
и дълбок поглед – такива мъже между 

другото умеят да ти втълпят колко си 
красива, дори да не си реално. Облек-
лото му е  непретенциозно, доста често 
спортно-елегантно, в умерени цветове 
като черно, сиво или тъмносиньо. Носи 
максимум два аксесоара – скъп часов-
ник или символичен медальон. Много 
често е висок, вероятно като малък е 
спортувал, което е спомогнало за енер-
гията, с която се справя с бизнеса си. 
Произлиза или от много добро семей-
ство с минало, или от такова, за което 
никой дори не е чувал.

Имам чувството, че описваш няка-
къв невъзможен образ, къде са тия 
мъже?

Има ги. Но повечето търсят просто 
секс. Твърде забързани са за връзка. 
А ако търсят връзка, няма да е с по-
млада с 20 години девойка. А с жена 
с позиции, име, утвърден авторитет и 
много стил – това е истинската спътни-
ца, майката на децата му. Аз искам да 

бъда такава! 
Ето защо 
наблягам 
на мъжете 
на моята 
възраст. 
Това е 
бъде-
ще-

то. Вчера си мислех, че 
днешното поколение мъже 
са толкова иновативни, отво-
рени и готини, че няма защо да 
се хвърляме на чичко-паричковците... 
А и както казва Дарина Павлова в едно 
свое интервю, по-добре е да се омъжиш 
за мъж, в когото виждаш потенциал да 
успее, отколкото за вече успял. Според 
мен е хубаво да си миналото на един 
мъж. 

Тъп въпрос: хрумвало ли ти е, че 
можеш да се влюбиш в обикновен 
гражданин – някой, който е шофьор 
на големия баровец, да речем?

Липсата на пари не може да направи 
един мъж по-глупав и безнадежден в 
моите очи. Но... как да кажа – не ми се 
е случвало да бъда с някого, който не 
може да си позволи да плати сметката. 
Да, ще ме впечатлиш с пикник в гората. 
Но не задълго. разнообразието изисква 
средства. Осигуряването на разноо-
бразие е вид уважение към персоната 
на жената. Така мъжът й показва, че все 

пак тя е слабият пол. 
Да си в ролята на слабия пол 
не те ли кара да се чувстваш 

несвободно?
Това, че ще ти купи 
едно лате в Starbucks, 

не може да те 
накара да се по-

чувстваш 

несвободно. Искам 
да кажа, че с подобни 

жестове мъжът заявява на 
жената, че тя е неговата 

муза. Не отричам емоциите извън 
финансовите взаимоотношения между 
мъжа и жената. Но дори и да осъзнавам 
какъв панаир на суетата е воденето на 
целия този лъскав живот и стремежът 
към още повече лукс – кога, ако не сега? 
Аз съм за всичко красиво, до което мо-
жем да се докоснем, докато сме живи. 
Това не ме прави жена, която не цени и 
малките неща. Но когато отдаваш вре-
мето и нервите си на един мъж, трябва 
да получаваш възнаграждения за това.

Какви подаръци получаваш? 
Всеки месец трябва да получаваш 

огромен букет с любими цветя...
А подаръците?
Ха-ха... Бижута, парфюми, бельо, ак-

сесоари, двуметрови плюшени играчки, 
почивки. Коли и апартаменти засега 
не. Тях искам сама да си ги подаря, а 
мъжът до мен да ми дава амбицията да 
го сторя. Държа да съм личност, с която 

няма мъж, който 
да не се загледа 
по момиче с дълги 
крака, малко дупе и 
големи цици

Професия гадже

еЛиЦа ниКоЛова
Сп. „Жената днес”

(продължава от миналия брой)

Момичето и магнатът
Габриела е на 23. Учи култура и изкуство в НБУ и освен като мо-

дел се изявява като стилист. Отлично възпитана, информира-
на, стилна и амбициозна. Нейният план се движи по идеалната 
формула „искам да се развия в нещо, което преди всичко ще 
ми доставя удоволствие, но тотално ще ме обезпечи от мъжа 
до мен, който е хубаво да е обезпечен вече“. Габриела вярва в 

любовта, но вярва и в благата, които се постигат с пари. „Доста момичета 
отказват да си признаят, че първото нещо, което се стремят да разберат 
за един мъж, е с колко пари разполага в бъдеще. Аз не отричам това. Но 
искам да подчертая, че съвсем не попадам в категорията на обичайното 
разбиране за златотърсачка – жена, която прави всичко на всяка цена за 
кеш и загърбва принципите си, хващайки се с някой подплатен чичко... 
Аз просто следвам мечтите си, в рамките на които имам ясна идея какъв 
трябва да е истинският и силен мъж, способен да осигури стандарта, който 
заслужавам, защото вярвам в себе си. Модерната жена няма как да се за-
доволи с малкото. Почти всичко днес се купува с пари. Ако трябва да знам 
историята на рим, е добре да видя рим отблизо, нали?“ 

От първо лице: 

Снимка: Георги Панайотов
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той може да се гордее. 
Как се задържа богат мъж, не са ли 

прекалено полигамни?
Тези, които си търсят спътница, се за-

държат лесно – ако и тя си търси спът-
ник, всичко се нарежда. По-интересно 
е как се задържа онзи типаж, който се 
страхува да бъде само с една. Тогава 
вече трябва да започнат игричките, 
колкото и зле да звучи...

Например? Снимки в мъжко списа-
ние като един вид отмъщение „виж 
сега колко мъже ще ме пожелаят“...

Да, познавам много момичета, които 
се снимат, за да им бъдат счупени после 
телефоните от повиквания. С риск да 
прозвучи необмислено, може би и аз 
бих се снимала, за да си го върна на 
някой, който ме е наранил... Всяка жена 
в един момент става кучка и излива 
гнева си в някоя много секси и пре-

дизвикателна фотосесия... Аз обаче не 
обичам да се гоним. Стремя се да бъда 
жената с главно Ж. Ако искам само секс, 
лесно мога да го получа. Красива съм, 
умна съм що-годе, интересна съм и жа-
дувам за независимост. Това привлича 
остроумните мъже, които искат да им е 
интересно за дълго време, а не само за 
една нощ... 

Не мислиш ли, че им е по-леко с 
празноглави?

Определено. Обаче идва моментът на 
съзряване. Започват да ценят живота, 
а не само колите, пътуванията, шест-
звездните хотели и филето от акула 
в Ибиза. Идва моментът, в който си 
казват: „Най-беден съм аз, защото имам 
само пари...“ 

Какъв е мъжът, в когото си влюбе-
на сега?

На път е да стане много голям моно-

полист. Много умен, неподправен и ча-
ровен. Философ и инат. С его на магнат. 
Обича лъскавите играчки, красивите 
жени, изкуството. Пътува много. Чете 
психология. Интересува се от земята, 
природата. Твърди, че в миналото е бил 
воин, водеща фигура. 

Доколко те подпомага финансово?
Подпомагаше моите луди професио-

нални хрумвания, когато аз нямах въз-
можност да го направя. Дава ми пари, 
за да мога да работя с таланта си. 

Как става даването – „ето ти тук 
едни хиляда лева...“?

Ако съм закъсала и той го види – да. 
Но никога просто ей така. Това е обидно 
за мен. Не съм от тези, които вземат 
пари от нощното шкафче като отплата. 
Или пък ще му позволя да ми плати 
сметката за телефона. Човекът, с когото 
си пиеш виното всяка вечер на различ-

на веранда, не трябва да носи отговор-
ност за сметката на телефона ти. Не че 
има нещо лошо да ти помогне, в случай 
че наистина имаш трудности – важното 
е да не ти става навик. 

От какво трябва да разбира пер-
фектната партньорка на такъв мъж 
освен от хубав секс?

От някакъв вид изкуство – било то 
музика, рисуване, мода, бродиране, 
танци... Трябва да сме модерни гейши. 
Жени, които грабват с усет към кра-
сивото и с изтънчен ум. Затова за мен 
темата за златотърсачките е повече 
психологическа. Не можеш да осигу-
риш комфорт на един мъж, от когото 
изискваш толкова много, само със секс. 
Трябва да му разкриваш красивите све-
тове, които носиш в себе си. И ако той е 
наистина стойностен, ще знае, че може 
да постигне съвършенството с теб.

Снимка: Георги Панайотов Снимка: Георги Панайотов
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Актрисата от „Титаник” Кейт Уинслет изненада всички свои колеги и 
почитатели с новия си външен вид, с който се появи на корицата на 
британското издание на списание „Vogue”.

35-годишната Кейт коренно промени визията си и от невинна 
красавица се превърна в платиненоруса изкусителка. В специално интервю за 
най-голямото модно списание актрисата сподели, че за нея самотата е странно 
усещане, тъй като е израснала в голямо, сплотено семейство. Звездата довери, 
че не се чувства сама, защото има две деца – Джо и Миа.

Емилия: Издържам се сама за разлика  
от много колежки
Мисля, че съм известна с много други неща, а не с връзките си” - така 

категорично започна гостуването на Емилия в „Карбовски директ-
но” по „Нова телевизия”.

Сред многото въпроси за личния живот на певицата на първо 
място бе този за Коко Динев. Емилия призна, че няма желание връзката им да 
бъде узаконена с подпис. „Вече не. Изпуснахме момента. Когато трябваше да се 
оженим, тогава се съобразявахме с нашите бивши половинки”, каза изпълнител-
ката.

Наскоро Анелия каза в интервю, че Коко е любовта на живота ú. Емилия ко-
ментира пред Карбовски: „Мисля, че вече всичко е минало и за Нелина, и за 
Анелия. Каквото било, било. Моята история е малко по-друга, не е като на Нели-
на, не е като на Анелия.”

Емилия и Коко са имали връзка още преди той да се запознае с Анелия, но 
после животът им отива в други посоки, разказва тя. „2001 година се запознахме 
с него. Тогава нито съществуваше Анелия, нито който и да било. Тогава имахме 
връзка, след което той се ожени, после аз и така...”

Изпълнителката не пропусна да защити Коко Динев, който през годините 
спечели интересна слава покрай връзките си фолк певици, като вметна: „Коко е 
добър човек и това, което се пише за него, са пресилени неща.”

Голяма част от хората у нас коментират, че добрият стандарт на живот, който 
демонстрират фолк певиците, се дължи на възможностите на мъжете до тях. 
„Емилия може да се издържа сама, без никакъв мъж до себе си. Емилия в момен-
та се издържа сама за разлика от много други колежки, които мъжете им ги 
обсипват с подаръци”, казва тя и не се страхува, че някоя колежка може да ú 
вземе Коко: „Какъв е смисълът да се притеснявам?”

Несъстоялото се кумство на Емилия и Коко Динев на сватбата на Констан-
тин и Надя е още една от публично обсъжданите теми от лятото насам. Вече от 
дистанцията на времето Емилия внесе яснота по въпроса: „Преслава никога не 
е била канена с Коко. Писанията, които четем, това е тяхната връзка. Нещата се 
объркаха, защото точно по това време бяхме разделени. Коцето дойде вкъщи 
и покани Коко за кум, но тъй като бяхме разделени, аз отказах да стана кума. 
Съответно и Коко отказа. Заради мен се провали кумуването на Коко. Заради 
мен стана така, че не кумувахме на Коцето.”
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Скандалната 
дама, която 
преди годи-
ни оцеля на 

косъм при престрелка 
в Амстердам, когато 
убиха приятеля й Косьо 
Самоковеца, е взела със 
себе си и дъщеричката си 
Джудит.

Двете са там от начало-
то на годината, а преди 
това моделът често 
отскачаше до купон-
джийския испански град. 
Дотам редовно пътува и 
миската Ивайла Бакало-
ва, но двете българки не 

Цеци Красимирова 
избяга в Испания

Цеци Красимирова се е установила за дълго  
в Барселона и не смята скоро да се прибира  
в България, разкриха за Lifestyle.bg нейни  
близки приятели

поддържат приятелски отношения.
Според запознати причината Цеци да се установи в Испания е мъж. Тя зами-

нала с дъщеря си, за да избяга от заможен българин, който всячески преслед-
вал красавицата и дори искал да се ожени за нея. В Барселона Цеци също има 
интересни връзки, но за момента нищо сериозно, казват близките й.

Дълго време името на Красимирова беше забъркано и с бившия нападател 
на Левски и сегашен спортно-техническия директор на клуба Георги Иванов-
Гонзо. Според хора от обкръжението й между тях наистина е имало любовен 
роман, който обаче е приключил доста преди тя да замине за Испания.

Клюката говори, че последната тръпка на хубавицата на българска терито-
рия е бил строителният предприемач Любомир Йомов, наричан още Любчо 
Добрия, тъй като бил изключително галантен към жените.
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Тромпетистът на „Ку-ку бенд” Йордан Йончев-Гъмзата пусна 
своя солова песен. Официалната премиера на парчето 
„Лош герой” се състоя в ефира на радио „Сигнал плюс”.

„Това е малко изненадващо и за мен, но решихме да екс-
периментираме. Песента е инициирана от мой колега композитор 
- Николай Пашев, който нашумя покрай конкурса „Стани попфолк 
звезда”. Това е плод на нашето запознанство. Той реши да направи 
една песен, в която виждаше мен, и ми предложи да я изпея”, разка-
за виртуозният тромпетист в ефира на радиото.

Меломаните добре познават изпълнителския стил на Гъмзата и 
колаборациите му с различни певци, но за първи път ще го чуят из-
цяло като певец. На въпрос какво иска да каже на феновете, преди 
да са чули парчето „Лош герой”, майсторът на тромпета отговори:

„Най-малкото да не се плашат, че това е нещо по-различно и 
неочаквано от мен. Чисто мелодически и текстово не бих казал, че 
това е моята щампа, но който се интересува от моето творчество, е 
наясно с това. Така че просто, ако им харесва, да ме подкрепят в но-
вото ми начинание, така да се каже. Не става въпрос само за песен, 
а за съвсем различен стил, който не е много непознат за слушате-
лите, но е нещо различно и неочаквано от мен. реших да се доверя 
на творците, защото в случая аз съм изпълнител, а не творец.”

Парчето, още топло-топло, вече е достояние на феновете, но 
тепърва ще се решава въпросът за видеоклип.

Гъмзата често се събира с Годжи за съвместни участия по клубо-
вете в България и чужбина.

Гъмзата със 
самостоятелно 
парче

Бионсе атакува 
Лейди Гага

И домашното порно 
на Ъшър лъсна в нета

Въпреки че имат два дуета, Бионсе е отправила обвинение 
към Лейди Гага, че е невероятно егоцентрична. реакцията й е 
провокирана от появата на Гага на наградите „Грами”. Тогава 
Лейди Гага се показа с огромен антураж и скрита в гигантско 

яйце. Половинката на Джей Зи заявила, че един артист трябва да блести 
с таланта си, а не с безумни театрални представления пред почитатели. 
Бионсе се възмущавала от това, че появата на Лейди Гага на наградите 
„Грами” е засенчила всички останали изпълнители и никой не е успял 
да блесне. Може би зад всички тези злобни изказвания на Бионсе стои 
завистта й, че Гага обра не само светлините, а и всички награди „Грами”. 
Бионсе беше свикнала от няколко години винаги тя да е доминираща 
певица с най-много отличия, но от известно време Гага й открадна тази 
привилегия.

Ъшър се превърна в поредната 
знаменитост, чийто секс запис из-
лиза наяве. В интернет е изтекло 
кратко видео и две снимки, които 

ясно показват интимностите между Ъшър и 
бившата му съпруга Темека Фостър.

репортерите на сайта TMZ са получили 
клипче, което показва сексуални сцени меж-
ду двамата. Според непотвърдени информа-
ции видеото може да е било взето от дома 
на изпълнителя, след като колата му беше 
потрошена в края на 2009 г. Тогава крадци 
отмъкнаха от него бижута и електроника, 
включително два лаптопа, на обща стойност 
над 1 млн. долара, пишат от lifestyle.bg.

До този момент нито Ъшър, нито някой 
от неговите представители са коментирали 
информацията за домашно порно на певеца, 
което още повече навява на мисълта, че то 
наистина съществува и няма да остане скри-
то за още дълго време.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОрАВНО: Арабика. Мелбрукс. Анев. Кси. Мълнии. Капак. Лакеи. Асуан Лапин. Киви. Мрени. Укази. Ом. Апо. Тоник. Соната. Аргат. рапид. Ван. Анал. Криле. Икони. Анион. Даяна. Айова. Монах. Ярки. 
Осанка. Елмаз. ОТК. Синур. Аренда. Пасив. рилке. рис. Гара. Охота. Акаси. Метод. Сплав. Набук. ришар. Ниши. Йоника. Плата. Ил. МОК. Полша. Натура. Танин. Аксел рИЦ. Сочи Хърли. Поети. Волга. Фин-
ландия.
ОТВЕСНО: раус. Панайот Панайотов. ран. Умора. Оскар. Бокачо. Бекар. Глава. Самун. Нил. Диванета. Нанси. Екипи. Нотки. Кивот. Конха. Бакалин. роман. Хорал. Ска. Ирино. Уроди. Шарф. Оми. Пукал. Не-
рит. Шпакли. ЛИК. Педал. Ласал. Син. Алманаси. Ахмак. Пране. Бък. Зодия. Ареал. Талпа. Арлекин. Князе. Канат. ОН. Унии. Авоар. Нрави. Уред. Яки. Вотан. Кадис. Ширити. Силиманити. Асимилация.
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Българин и швейцарец се 
карат кой език е по-труден:

- Ние - казал швейцарецът - 
пишем „ich bin”, а произнасяме 
„иш бин”.

- А пък ние - гордо заявил 
българинът - пишем „какво”, а 
произнасяме „Ъ”.

  
Една жена срещнала друга 

змия...

  
Мъж отива в престижен ис-

торически музей във Франция. 
Спира се на един обект и пита 
човека, който го развежда:

- Това картина „Селянин 
чопли семки” ли е?

- Не-е! Това е огледало от 
12 век.

  
- Аз съм българче....
- Ай стига си се оплаквал бе!

  
Мечо Пух и Прасчо трябва-

ло да пренощуват в едно лег-
ло. Мечо се събудил, защото 
Прасчо шавал под чаршафа:

- Какво правиш?
- Мастурбирам.
- Да ти кажа ли как да свър-

шиш по-бързо?
- Да!
- Ами хвани си твоята п...а! 

  
Един човек от Щатите по-

паднал на задръстване. Поли-
цай минавал през всички коли 
и накрая стигнал до колата на 
нашия. Казал му:

- Ето какво е положението: 
Едни обирджии са залови-
ли Джордж Буш и искат 50 000 
000 долара до сряда. Ако не 
им ги дадем, те ще го полеят 
със 700 литра бензин и ще го 
запалят. Затова минавам през 
всички и събирам дарения.

- Е, браво бе, и колко дават 
хората? - попитал нашият.

А пък полицаят отговорил:
- Ами по 5-10 литра... 
В България отново настъ-

пила криза. Всичко поскъпва, 
хората обедняват. В час на 
класния учителката решила 

да пита децата как техните 
семейства ще се справят. Пръв 
вдигнал ръка Тошко.

Учителката:
- Кажи, Тошко, моето момче, 

как вашето семейство ще се 
справи?

Тошко:
- Ами татко реши да отвинти 

всички крушки и да остави 
само една. Kато се местим в 
друга стая, местим и крушката 
и така ще икономисаме от ток.

Петърчо и той вдигнал ръка.
Учителката:
- Кажи, Петърчо, вие как ще 

се справите?
Петърчо:
- Ами тати реши да затапи 

всички чешми и да остави 
само една, за миене за пиене 
за всичко. Така ще икономиса-
ме от вода.

Учителката:
- Браво, Петърчо. Иванчо, а 

ти защо мълчиш? Я кажи вие 
как ще се справите?

Иванчо:
- Ами ние, госпожо, реши-

хме да продадем мама.
Учителката:
- Е как така бе, Иванчо, ще 

продавате майка ти?! Защо?
Иванчо:
- Ами аз не суча, тати не е*е, 

за какво да я храним...

  
Българин отива в Америка 

да работи при негов приятел. 
Когато се срещат, приятелят 
му посочва една улица в цен-
търа на Ню Йорк и казва:

Аз, приятелю, работя на тази 
улица. Всяка вечер намирам 
по нещо - я обица, я пръстен, 
я някоя банкнота и така си жи-
вея. Ти ще работиш на онази.

Същата вечер още двамата 
излезли на работа и новият, 
както се разхождал из него-
вата улица, видял под една 
улична лампа доста дебел 
портфейл на тротоара. Тъкмо 
се навел да го вдигне, па се 
замислил и му теглил един 
здрав ритник.

Айде стига бе, още от пър-
вия ден ще работя...

  

Готварска книга ”Циганска 
национална кухня”. Първа 
страница:

Първо откраднете един 
тиган...

  
Попитали радио Ереван:
Колко време служи амери-

канският конгресмен?
- Докато го хванат - отгово-

рило радиото.

  
Катаджия спира кола, про-

верява документите:
- Сега отворете багажника... 

Това какво е?!?
- Ами, труп...
- И сам виждам, че е труп! 

Аптечката къде е?

  
Мъж и жена гледат „ Стани 

богат”. Жената е в добро на-
строение и иска секс. Мъжът 
обаче нещо не искал. Тя му се 
натиска, той не ще. 

- Това окончателния ти отго-
вор ли е - пита тя.

 - Да - отговаря мъжът. 
- Тогава ми остава „Звънни 

на приятел”!

  
Отишъл една мутра при 

доктора и казал:
- Докторе, искам да ме 

кастрирате!
- Но как така, сигурен ли сте, 

че искате да ви кастрирам?
- Абсолютно!
Кастрирал го докторът, 

излиза нашият човек, а отвън 
приятелят му:

- К’во, имунизираха ли те?

  
Борец се застоява пред 

кафе машина. Пуска монета - 
пие кафе, пуска монета - пие 
кафе... Колегата му казва:

- Свършвай, че имаме рабо-
та да вършим.

- К’ва работа бе, докато 
печеля, ще играя!

  
Двама полицаи се зачели в 

едно табло пред кожно-вене-
рологическия диспансер. Там 
съобщавали рисковите групи 
за заболяване от сифилис.

На първо място - ТИр шо-
фьори.

На второ място - артисти.
На трето място - полицаи 

и т.н.
Единият полицай попитал:
- Какво е това сифилис?
Другият отговорил:
- Ей заради такива тъпаци 

като тебе сме на трето място.

  
Двама студенти си приказ-

ват за готвене.
- Преди две години си купих 

готварска книга, обаче така и 
не успях да сготвя нищо от нея 
- оплаква се единият.

- Толкова ли бяха трудни ре-
цептите? - пита приятелят му.

- Ужасно. Всички започваха 
по един и същ начин: „Вземете 
чист съд.”

  
Шепот откъм задните банки 

на аудиторията:
- Свали си очилата, че ще ми 

скъсаш чорапогащите!
След малко се чува:
- Сложи си очилата, че бли-

жеш пейката!

  
Няколко дни преди сват-

бата.
- Скъпа, ние с момчетата сме 

решили да направим ергенско 
парти…

- Аха! Ще вземете адски 
много пиене, ще извикате мо-
мичета и цяла нощ ще пиете и 
мърсувате!!!

- Ти пък, просто ще вземем 
някоя каса бира, ще поседим, 
ще се посмеем…

- Кого искаш да излъжеш? Аз 
да не би да не съм ходила на 
ергенски партита?!!

  
Две блондинки си говорят:
- Йес, отслабнала съм с 2 

килограма!
- Стига бе! Да не си си свали-

ла грима? 

  
Попитали Асан какъв е бил 

животът преди и след демо-
крацията.

Той отговорил с пример:
- Преди демокрацията, 

работиш, работиш, КУПИШ 
хладилник, работиш, работиш, 
КУПИШ телевизор, работиш, 
работиш, КУПИШ пералня. 
След демокрацията, работиш, 
работиш, ПрОДАДЕШ хладил-
ник, работиш, работиш, ПрО-
ДАДЕШ телевизор, работиш, 
работиш, ПрОДАДЕШ пералня. 

  
На електрически стълб 

висят двама електротехници 
и разгорещено се препират. 
Отдолу минава баба и ги пита:

- Защо се карате? Недейте 
така!

Единият от техниците казва:
- Бихте ли донесли до стъл-

ба е-ей онази жица?
И когато бабата се спира 

под тях с жицата в ръка, същи-
ят електротехник се обръща 
към колегата си:

- Видя ли бе? Видя ли, че 
това е нулата?!

  
Вие и друг път сте посещава-

ли нашия бръснарски салон? 
 О, не, тези белези по лицето 

ми са от войната!

  
 Говорят си двама затвор-

ници:
- Теб за какво те вкараха? 
- Закъснях един час за 

работа... 
- А какво си работил?
- Авиодиспечер... 

  
Пияница се качва в такси и 

казва:
- Към летището, моля.
Шофьора казва:
- Господине, ние сме на 

летището.
Пияницата му отговаря:
- Само друг път карай по 

бавно, че ми стана лошо.

  
Една жена се обажда на 

приятелката си, която е роди-
ла съвсем на скоро бебе, и я 
пита:

- Е, как е бебето, кротко ли е 
и на кого прилича?

Приятелката й отговаря:
- Кротко е, само спи, а когато 

се събуди, веднага налапва 
шишето, също като баща си! 

  
Два домата пресичали ули-

цата. По едно време единия 
го сгазила кола, а другият се 
провикнал, хилейки се:

- Ставай бе, кетчуп!

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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РАБОТА

Търся шофьор на лимузина за 
добра компания. Чист рекорд и 
английски език са предимство. 
Тел 773 817 9121. 

Valet Drivers Wanted. Търся 
приветливи и усмихнати моми-
чета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 

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

Търся шофьор на лимузина за 
работа в Чикаго. Кандидатът 
трябва да притежава Limousine 
Chauffeur License, да знае 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 инфор-
мация обадете се на тел. 630 
706 14 81 Тони

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

Под наем

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

Давам под наем апартамент 
2 bdrms, 2 bthrms, Arlington 
Heights rd/Golf rd. Наем $1100. 
рентата вкл. heat, cooking 
gas, water, pool, tennis, fitness. 
Garage - $100 допълнително. 
Близо до I 90, IL 53, Woodfield 
mall. Teл. 847-312-5630 

Давам офис под наем. 2 поме-
щения 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

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 сушилня. Под наем 2 cars 
garage - $150. 312 593 3110 
Алекс

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-добри-
те 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. Екс-
пресен 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

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






