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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

БЕЗПЛАТНО

23-30 март 2011, брой 6, година I Френската война на Обама

Литургия разцепва BG 
църквата ни в САЩ
>> на стр. 5

Хит маратон за Галена във 
Вегас, Ню Йорк и Вашингтон
>> на стр. 16-17

BG челистка свири със 
Селин Дион във Вегас
>> на стр. 26

Ясен Дараков следи операцията  
срещу Либия от Пентагона

>> на стр. 10-11
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Здравейте,
Новините от последните няколко дни ме изпратиха 

в Пентагона, Вашингтон, за да следя американската 
част от операцията в Либия. Като цяло американците 
са си военно настроени и оставят впечатлението, че 
за всеки проблем имат готово решение – въздушни 
удари и сухопътни войски. Този път обаче случаят е 
различен. Вашингтон не иска да ръководи тази опера-
ция, но го прави с неохота, защото няма кой. Прези-
дентът Обама може да се окаже най-големият губещ 
от хазартния ход на френския си колега, който първи 
изпрати самолети срещу Либия. За сложната игра 
между политици и военни ви разказвам на страница 
10-11, а коментар по темата от Христофор Караджов 
може да прочетете на страница 12.

Журналистите винаги получаваме ударна доза 
адреналин, когато се случат толкова много важни 
събития наведнъж. Новините от чужбина изведнъж 
придобиха такова огромно значение, каквото не са 
имали от десетилетие, когато терористите удариха 
двете кули на Световния търговски център в Ню Йорк. 
Сигурно сред вас има и такива, които се чудят защо 
ви занимаваме с проблемите на Близкия изток или 
Япония. Точно ние, българите, вероятно най-добре 
можем да си представим какво точно се случва и на 
двете места. В Египет, Либия и Тунис, където хората ис-
кат онази демокрация, която познават само като дума 
и към която ние тръгнахме през 1989 година. Точно 
ние може да разберем техните емоции, надежда и 
желание за промяна. Също ние може да разберем и 
притесненията на хората в Япония, които започват да 
губят вяра, че техните политици им казват истината 
за радиацията след повредата в АЕЦ-а във Фукуши-
ма. Ситуация, която мнозина помнят от аварията в 
Чернобил. Истината за историята е, че тя се повтаря. 
Надеждата е, че другите народи ще се научили уроци-
те и няма да повторят грешките.

Конфликтите в Близкия изток, земетресението в 
Япония... светът изглежда неспокойно и несигурно 
място тези дни. Една кончина обаче ни припомни за 
това, че все още има красота, стил и класа. Елизабет 
Тейлър пое последния си  дъх и на 79 години изигра 

последната си роля, с която ни върна от ужаса на вой-
ната в блясъка на Холивуд. За кариерата на легендар-
ната актриса ви припомняме на страница 18.

Лиз Тейлър казваше, че диамантите са най-добрите 
приятели на жените. Мнение, което вероятно споделя 
и Галена, която продължава своето успешно турне. 
Още емоции в кадри от нейните концерти във Вегас, 
Ню Йорк и Вашингтон ви показваме на страници 
16 и 17. И ако сте в Тампа и Чикаго, не пропускайте 
нейните последни три участия, преди да се прибере в 
България.

Радвам се, че продължаваме да намираме истории 
на успели българи в САЩ и в този брой ще ви запоз-
наем с Ирина Чиркова, която свири в оркестъра на 
новото шоу на Селин Дион в „Сизърс палас”, Лас Вегас. 
Историята за нейния успех ви разказваме на страница 
26.

Подбрали сме още доста интересни и любопитни 
новини на следващите 40 цветни страници, които се 
надяваме да запълнят приятно вашето време. Съвсем 
скоро ще разкрия една изненада, която готвим за вас, 
читателите. Но преди това – пишете ми какво още ис-
кате да намерите на страниците на BG VOICE – искам 
да чуя вашия глас на мейлите и телефоните ни.

Засега – приятно четене!

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Военни игри

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
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Още известни и богати българи са били лишени от 
американски визи подобно на бившия министър Ру-
мен Петков, съобщиха осведомени дипломатически 
източници, пише 24 часа. 

Конституционният съдия Георги Петканов е бил 
посъветван да не кандидатства, защото няма да полу-

чи, още докато е бил министър. 
А зам.-шефът на ДАНС Иван Драшков получавал виза само за офи-

циални пътувания. 
Посолството на САЩ в София е отказало да издаде визи на висо-

копоставени представители на българските държавни институции 
и служби за сигурност. Имената на повечето от тези хора фигурират 
в доклад на бившия посланик на САЩ в България Джеймс Пардю, 
публикуван от сайта „Уикилийкс”.  Документът от 7 юли 2005 г. е 
посветен на българската организираната престъпност и международ-
ните криминални групи с българско участие. В доклада на Пардю се 
споменават почти всички имена на известни бизнесмени, натрупали 
състоянието си по време на прехода. Между споменатите са Гриша 
Ганчев, Васил Божков, Петър Манджуков, Валентин Златев, Тодор 
Батков, Илия Павлов, Георги Илиев, евродепутатът от „Атака” Слави 
Бинев, както и бившите съдружници на премиера Бойко Борисов 
Румен Николов-Пашата и Алексей Петров.

Прави впечатление, че името на Борисов, който по това време е 
гл. секретар на МВР, не се среща нито веднъж в доклада, въпреки че 
в него са посочени множество хора, които в различни периоди от 
време са били в близки или в бизнес отношения с него. Посланикът 
анализира дейността на МВР от този период само в няколко изрече-
ния и стига до извода, че въпреки непрекъснатия натиск от страна на 
САЩ и ЕС правителствата на България не са направили почти нищо за 

Още известни без US визи

Бившият посланик Джеймс Пардю 
с доклад за организираната 
престъпност

редуциране на организираната престъпност в страната.
В доклада на Пардю са посочени факти, които са обществено известни и огро-

мна част от тях са били публикувани в различни медии.
Пардю информира, че Илия Павлов и Емил Кюлев са участвали във финансира-

нето на кампанията на НДСВ през 2001 г., а лидерът на ДПС Ахмед Доган не крие 
близостта си с боса на „Мултигруп”. Именно след избори бившият охранител от 
СИК Бойко Борисов беше назначен от Симеон Сакскобургготски и с благословията 
на Доган за гл. секретар на МВР.

В доклада с няколко изречения са маркирани серията от показни убийства на 
хора от ъндърграунда в периода 2001–2005 г. и се посочва, че нито едно от тях не е 
разкрито. Пардю обаче не е направил анализ какви са причините за неефективна-
та работа на МВР.

В доклада си американският посланик споменава още имената на групировките 
„Нове холдинг”, „Мултигруп”, „Литекс комерс”, ВИС, СИК, ТИМ, МИГ, „Аполо и Болкан”, 
но анализът на дейността им реално не дава някаква нова и непубликувана инфор-
мация за дейността им, която до момента на писането на доклада да не е излизала 
в българските медии.

Може да се гадае защо посланик Пардю е пропуснал да спомене името на 
тогавашния гл. секретар Бойко Борисов в доклада си, но при всички случаи 
спестяването на информацията, че един от най-популярните политици в страната, 
който пряко отговаря за борбата с престъпността,  е имал обща фирма с Алексей 
Петров и Румен Николов-Пашата, е странно. Странно е и че посланик Пардю не е 
информиран за бизнес партньорството между Бойко Борисов и Валентин Златев. 
Още от влизането на Борисов в политиката през 2001 г. не е тайна за никого, че 
фирмата му „Ипон” е отговаряла за охраняването на „ЛУКойл”. През 2005 г. Джеймс 
Пардю очевидно не е бил запознат и с охранителната дейност на Борисов, който в 
годините си на „бизнесмен” е работил в тясно сътрудничество с групировката СИК, 
на чиято дейност посланикът е отделил голяма част от доклада си.

Повечето – герои в доклад за организираната престъпност на бившия 
посланик Джеймс Пардю

Още известни и богати българи са били лишени от американски визи подобно на бившия министър Румен 
Петков, съобщиха осведомени дипломатически източници



Сръбската църква в Сан Диего, където ще бъде спорната литургия

Литургия разцепва BG 
църквата ни в САЩ
Скандал се развихря в 

момента сред редиците на 
Българската православ-
на църква в САЩ заради 

литургия в Сан Диего, която ще се 
проведе от уволнен свещеник.

Разколът се появява след решение-
то да се проведе великденска служба 
другия месец в сръбската църква „Св. 
Петка” в калифорнийския град, водена 
от отец Стефан. Според организатор-
ката Вася Вал свещеникът е уважаван 
сред клира на Западното крайбрежие, 
най-вече от църквата в Лос Анджелис 
„Св. Георги”, но е уволнен от главата 
на Българската православна църква в 
САЩ - митрополит Йосиф. В момента 
отецът съдил църквата. Също така в 
съобщението си Вася Вал уточнява, че 
дарения от $2-3 са задължителни, за 
да се плати бензинът на отеца.

Отговор
Това съобщение предизвика смут 

в религиозните среди. Първи се 
оплакаха от Инициативния комитет за 
създаване на Българска православна 
църква в Сан Диего, които заявиха, 
че се разграничават от организира-

ната литургия и се противопоставят 
на „публикуването на непроверена 
и подвеждаща информация относно 
минали събития”.

„Всяко едно наше действие е съг-
ласувано и благословено от главата 
на Българската православна църква 
в САЩ - Негово високопреосвещен-
ство митрополит Йосиф”, заявиха от 
комитета, добавяйки: „Инициатив-
ният комитет се противопоставя на 
всякакви непроверени и недокaза-
ни твърдения, обслужващи частни 
интереси. Смятаме, че е погрешно 
усилията на българите от Сан Диего и 
околностите за религиозно самоосъз-
наване и организиране да се размиват 
и омаловажават.”

Инициативата не остана без отговор 
и от главата на църквата ни в САЩ 
след сигнал на Инициативния комитет 
за създаване на Българска православ-
на църква в Сан Диего. 

„Благодаря Ви най-мило за изпра-
тената информация. Радвам се, че 
официалното Ви становище относно 
дейността на новосъздаващата се 
българска църковна община в Сан 
Диего и околността не съвпада с 

разпространената покана за предсто-
ящи срещи и богослужения. Такова е 
и моето становище - занапред да се 
държите твърдо в здравата българска 

православна вяра и каноничен начин 
на църковно съществуване и живот”, 
заявил в писмо лично митрополит 
Йосиф.
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Един от най-големите 
GSM оператори в света 
- T-mobile, се сбогува с 
американския пазар, след 
като стана ясно, че „Дойче 
телеком” го продава на 

конкурента АТ&Т.
От германския консорциум обявиха, 

че причината за решението е западащи-
ят им бизнес в САЩ, където телекомът 
губи клиенти и обхват за сметка на AT&T 
Mobility, Verizon Wireless и Sprint Nextel. 

От сделката „Дойче телеком” ще по-
лучи $39 млрд. и ще се сдобие с 8% от 
акциите на обединения мобилен опера-
тор, както и с място в борда на дирек-
торите на AT&T. Ако антимонополните 
органи одобрят сделката, обединените 
АТ&Т и Т-mobile ще станат най-голямата 
компания на пазара на мобилни услуги, 
задминавайки Verizon по брой клиенти 
с 25% - 125 милиона.

За клиентите
АТ&Т иска да притежава T-mobile 

заради притежаваната от компанията 
инфраструктура, която би отнела на 
AT&T години, за да я изгради. „Поглъща-

нето ще увеличи плътността на обхвата 
на АТ&Т с повече от 30% в най-населе-
ните територии, и то без да се налага да 
заделяме пари за строежа на нови си-
гнални кули”, обявиха от американската 
компания. На прост език това означава, 
че ако сте клиент на AT&T, вече няма да 
се притеснявате, че обхватът на телефо-
на ви се губи, тъй като ще използвате 
развитата мрежа от предаватели на 
T-mobile.

От друга страна, АТ&Т бе единствена-
та компания, която предлагаше iPhone. 
Това споразумение донасяше милиарди 
долари като приходи годишно. От тази 
година обаче на пазара на смартфони-
те на Apple се намеси и конкурентът 
Verizon, което допълнително лиши 
десетките милиони клиенти на Т-mobile 
от възможността да ползват iPhone и 
нанесе огромни загуби на компанията. 
За нещастие на клиентите въпреки 
сливането потребителите на T-mobile 
няма да могат да ползват апаратите на 
iPhone заради несъвместимостта на 
честотите на T-mobile. Вероятно iPhone 
потребителите ще може да използват 
новата мрежа само за телефонни разго-

вори, но не и за интернет сърфиране и 
приложения. Там ще трябва да разчитат 
на AT&T, която през последните години 
натрупа отрицателен имидж заради 
проблеми с мрежата си. Трафикът на 
AT&T нарасна с 8000% от появата на 
IPhone.

Голямото разногласие на експертите 
е как това сливане (ако бъде одобре-
но) ще се отрази на цените. В момента 
T-mobile предлага значително по-ев-
тини планове (и по-добро клиентско 
обслужване от AT&T). Дали цените на 
месечните планове предстои да паднат, 
или ще се вдигнат, предстои да видим.

Големият губещ
от тази сделка е Google. Заради 

ексклузивността на iPhone за AT&T от 
„Гугъл” можеха да работят с T-mobile 
за създаването на десетки мобилни 
телефони, които използваха тяхната 
операционна система „Андроид”. Сега 
интернет компанията ще има много 
по-малко възможност да налага своите 
условия, тъй като двете първи фирми 
на мобилния пазар (AT&T и Verizon) 
продават телефона на Apple.  

AT&T купува T-mobile
Какво означава това за теб?
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Получих имейл от 
името на Държавния 
департамент, в което 
ми съобщават, че съм 
спечелила зелена кар-
та и трябва да преведа 

$880, за да я взема. Истина ли е”, попита 
в редакцията ни жена от Северна Бъл-
гария.

По нейна молба името, телефонът и 
имейл адресът й се пазят в редакцията.

Тя препрати писмото, което е полу-
чила. „Името, с което сте регистрира-
ни, е включено, за да покаже, че това 
съобщение произхожда от Държавния 
департамент - уточнява съобщението 
и продължава: Безплатна ли е зелената 
карта? Не. Само участието е безплатно. 
Получателите трябва да платят такса за 
процедурата по получаване на визата. 
Ще получите американска карта за 
постоянно живеене, известна още като 
зелена карта, или DV (diversity visa), 
само ако следвате инструкциите за по-
нататъшна процедура.”

„Много се зарадвах. Понеже видях 
данните, с които съм се регистрирала, 
писмото ми прозвуча достоверно”, каз-
ва жената. Подателите я уверяват какви 
предимства й дава зелената карта, за 
които ще й помогне американското 
правителство - здравна осигуровка, 
настаняване за 3 месеца в едностаен 
апартамент в щат по желание, осигу-
ряване на работа и образование. За 
по-голяма достоверност за последното 
препоръчват да се види официалният 
сайт на Държавния департамент за 
образование, на който има снимки с 
Хилъри Клинтън.

Втората лъжа е още по-опашата. „При-
дружаващите членове на семейството 
- съпруга, съпруг, годеник, годеница, 
братя, сестри, деца и братовчеди, могат 
да бъдат включени в програмата и тех-
ните визи ще бъдат издадени по едно и 
също време с вашата, за да можете да 
пътувате заедно. Но таксата трябва да 
бъде платена за всеки поотделно. Няма 
отстъпки за деца”, пише в писмото.

Това, разбира се, не е вярно - зеле-
ната карта важи само за онзи, който я 
е спечелил, а не и за неговите близки. 
Следват инструкции за плащане.

„Таксите трябва да бъдат платени 
чрез „Уестърн юнион” и ще бъдат прид-
вижвани от американското посолство 
във Великобритания”, пишат податели-
те. За да няма съмнения, разказват, че 
„Уестърн юнион” е фирма със световна 
мрежа и повече от 245 000 работещи 
в 200 страни по света. За да помогнат 

в избирането на най-близкия офис, 
подателите дават достоверен линк на 
фирмата. „Отидете там с парите кеш, с 
вашата лична карта и пратете парите на 
служителя на американското посолство 
във Великобритания на адрес: Джон 
Гратън, 24 Grosvenor Sq., W1A2LQ, UK. 
Това наистина е адресът на американ-
ското посолство в Лондон, показа про-
верка на „24 часа”, но там няма служител 
Джон Гратън.

По-нататък искат да се изпрати копие 
от документа за превода на имейл 
dv.usa.gov@usa.com и съветват: „Чакайте 
потвърждение, че плащането е пристиг-
нало. В рамките на 72 часа ще получите 
по имейла вашия номер и време за фи-
налното интервю. След успешното ин-
тервю ще получите документите си. При 
никакви обстоятелства вашият виза 
статус няма да бъде засегнат от 
интервюто”, пишат авторите.

Настояват плащането да стане 
до 25 март.

„Насърчаваме ви да не чакате 
до последния ден, за да плати-
те. Визи за разнообразяване на 
имигрантския поток няма да бъдат 
издавани след тази дата.

Таксата от $880 е задължителна 
за всеки кандидат и американското 
правителство няма да прави никак-
ви отстъпки, заеми или изключения”, 
завършва писмото.

Жената разказва, че малко след като 
се регистрирала по телефона, й се 
обадил глас, който на развален руски й 
предложил материали за изучаване на 
английски срещу $300. Когато му казала, 
че няма, той намалил исканата сума на 
$ 200. „Страхувам се, те знаят всичко за 
мен - адрес, телефон, име. В каква каша 
се забърках”, кае се жената.

Преди около месец посолството на 
САЩ в София предупреждава българите 
да не отговарят на подобни писма, дори 
да се твърди, че са изпратени от Бюрото 
по консулски въпроси на Държавния 
департамент. „Всеки получател на 
писмо, в което се споменава лотарията 
„Зелена карта”, може да е сигурен, че съ-
общението е подвеждащо и измамно”, 
казват от посолството.

Оттам информираха, че участниците 
в „Зелена карта” DV-2012 нямало да 
получат уведомителни писма, а можели 
да проверят дали са спечелили на 
адрес www.dvlottery.state.gov от 1 май 
2011 г. до 30 юни 2012 г. Участниците за 
2011 г. вече били изтеглени на случаен 
принцип и можели да проверят статута 
на своите формуляри от 1 юли 2010 г. до 

Фалшивият имейл, който 
жената получила, че печели 
зелена карта

Искат от нашенка 
$880 за зелена карта

КАК ДА ПОЗНАЕМ ЛЪЖЦИТЕ
Ако сте кандидатствали за лотарията „Зелена карта” чрез посредник, не 
е трудно да бъдете подведени - всяко писмо с нашето име и радостната 
вест, че сте спечелили, ви изглежда достоверно.
Има обаче няколко трика да разпознаете измамниците.
Получите ли писмо с покана за плащане на зелена карта по имейла, 
задължително се вгледайте в сървъра на изпращача. Това са думите след 
@.
@usa.com - както е в описания по-горе случай, звучи убедително, но не е 
достоверно. Сървърът на всички американски официални институции 
завършва на .gov. Този на Държавния департамент е @state.gov. Всичко 
останало след маймунката е сигурен знак за измама.

Американското правителство представи в понеделник новата версия 
на онлайн системата за проверка на работния статус на чужденците 
в страната.

Програма, наречена E-Verify Self Check, ще позволи на имигрантите 
сами да следят статуса си и ако бъдат намерени несъответствия между инфор-
мацията в Department of Homeland Security и Social Security Administration, ще 
ви бъде изпратено предупреждение как да коригирате грешката.

E-Verify Self Check вече работи в щатите Аризона, Айдахо, Колорадо, Мисиси-
пи, Вирджиния и област Колумбия. Очаква се догодина тя да се разшири в още 
16 щата.

Секретарят по вътрешната сигурност Джанет Наполитано заяви, че това е 
начин да се попречи на нелегалните имигранти да бъдат наемани на работа.

E-Verify Self Check е ъпгрейд на E-Verify, която бе използване от работодатели-
те за сверяване статуса на работниците. Според властите над 255 000 компании 
ползват услугите на системата, като за тази година вече има 7 млн. подадени 
молби за сверка.

30 юни 2011 г.
От посолството припомниха, че един-

ственото плащане е таксата за виза, 
която се внася на посолството на САЩ. 
„Не съществуват никакви други такси 

до момента на кандидатстване за виза 
в посолството”, категорични са от там. 
Те приканват всеки, който смята, че е 
жертва на измама, да изпрати имейл на 
адрес: iv_sofia@state.gov.

Проверяваме 
работния си 
статус  
онлайн





Бившият ни консул в Токио Лъчезар Гради-
нарски, който миналата седмица напусна 
самоволно поста си, ще бъде уволнен. 
Това стана ясно от думите на министъра 

на външните работи Николай Младенов пред БНТ. 
Градинарски се е върнал в София, ръководството 
на министерството е провело разговор с него и 
в момента предстои дисциплинарна комисия да 
реши наказанието му, уточни по-късно говорителят 
на МВнР Весела Чернева. 

В понеделник посолството ни в бедстващата дър-
жава е преместено от Токио в град Фукуока, който 
се намира на около 1000 км на юг от столицата, 
съобщи  Чернева. Причината е, че заради пови-
шения радиационен фон в японската столицата 
българските дипломати са изложени на необосно-
ван риск. Фукуока е избран както заради отдалече-
ността си от Токио и авариралата АЕЦ „Фукушима 
1”, така и защото там имаме почетен консул, който 
е предложил да подслони мисията ни. В момента 
там са преместени и работят четирима български 
дипломати. 

Бившият ни посланик във Вашингтон Лъчезар 
Петков е назначен за ръководител на Кризисния 
център във Външно, а Катя Тодорова ще заеме пос-
та главен инспектор, съобщи още Весела Чернева 
вчера. Петков си подаде оставката през декември 
2009 г. след решение на кабинета за отзоваването 
му заради нарушения при изборите за народни 
представители на 5 юли. Националната разузнава-
телна служба го разследваше заради осветяване на 
името на техен служител в САЩ. „Тази вашингтон-
ска страница е затворена вече. Гледаме в бъде-
щето, а не в миналото. Проблеми с НРС аз нямам”, 
заяви Петков. Весела Чернева добави, че насто-
ящото ръководство на министерството му възлага 
пълното си доверие.

Уволняват BG консул 
дезертьор в Токио

Без опасна радиация  
на територията  
на САЩ

Най-доброто лекарство срещу радиацията се оказва калиевият йодид.

Седмица след като бяха пуснати слухо-
вете, че радиация ще залее американ-
ски територии заради теч в японската 
АЕЦ „Фукушима”, се оказа, че такава 
опасност няма.

Здравни експерти се опитаха да 
предупредят хората, че няма нужда от паника на те-
риторията на САЩ. Същото каза и президентът Барак 
Обама в официално изявление от Белия дом.

„Повтарям, няма никаква опасност от замърсяване 
с радиация в никоя от тихоокеанските американски 
територии, в това число Аляска, Хаваи и Западното 
крайбрежие”, каза държавният глава.

Това обаче не успокои жителите на Калифорния, 
които бяха изкупили всички запаси на калиев йодид 
в дрогериите из щата. В някои от магазините дори 

се правеха списъци за следващите доставки. Веще-
ството, известно като Potassium iodide, се използва за 
превенция при радиоактивни замърсявания. Изне-
надващо обаче българите по Западното крайбрежие 
не бяха изобщо притеснени.

„Преживяла съм радиацията след „Чернобил” и не 
мисля, че ще се уплаша точно сега”, заяви 58-годишна-
та Зографка Лалова от Ла Кинта, Калифорния.

27-годишният Мирослав Пенчев, пък който следва 
докторантура в техническия университет в Ривър-
сайд, смята, че дори да има радиоактивен теч, коли-
чеството, в което той би доближил американските 
територии, ще е нищожно.

В понеделник обаче властите предупредиха, че 
малки количества радиация ще достигнат и Източното 
крайбрежие.

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com
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Френската война на Обама

Атаката срещу Либия уж е международна, но я започна Франция. Накрая 
се оказа, че я ръководят САЩ и никой не иска да поеме командването

Пентагонът, Вашингтон

Пентагонът, имаме 
проблем. Така може 
да перефразираме 
една крилата фраза от 
времето на косми-
ческата революция. 

Сега революцията е  друга – в Близкия 
изток. Никой във Вашингтон не беше 
подготвен за нея. Барак Обама все още 
се бори с предизборното си обещание 
да прибере американските войски от 
Ирак и Афганистан и нов конфликт в 
арабския свят не му е нужен. Историята 

обаче се разви по друг начин. 
Франция пое инициативата за въз-

душни удари срещу режима на Муамар 
Кадафи часове след една бързо приета 
резолюция в ООН без ясна цел какъв 
трябва да е финалният резултат. 

Близо седмица след началото на 
ударите не е ясно чия е тази война. 
Белият дом всячески се стреми да 
избяга от етикета „Войната на Обама”. 
Президентът е на обиколка в Латинска 
Америка, откъдето прави обръщения 
към нацията, а военното участие на 
САЩ обяснява пред Конгреса с писмо. 
И всеки път повтаря, че става въпрос за 

„ограничено участие” в „широка между-
народна коалиция”. Той и военните от 
Пентагона всеки ден казват, че аха ей 
сега командването ще бъде прехвър-
лено на някой друг. Кой ще е този друг 
обаче не е ясно. В НАТО цари сериозно 
разногласие по отношение на операци-
ята с кодово име „Зората на Одисеята”.

Германия и Турция напуснаха със 
скандал срещата на лидерите в НАТО, 
на която трябва да се реши какво да се 
прави. Французите заявиха, че не искат 
натовско командване на операцията, 
а във Вашингтон нямат търпение да го 
предадат на когото и да е. Страните, ко-

ито участват в Северноатлантическия 
алианс, нямат обща позиция как да 
участват в тази операция, а интересите 
им по отношение на Либия са съвсем 
различни.

Какъв е 
финалният план

Коалиционните сили де факто вече са 
установили контрол върху либийското 
въздушно пространство. Резолюцията 
на ООН предвижда мандат за установя-
ване на зона без полети и за защита на 
цивилното население, но не и сваляне 

Ясен ДараКов
yasen@bg-voice.com



ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА 
BOBTAIL, CARGO, LIABILITY 

TAXI and LIMO
офис в WOODRIDGE

630.985.7474

Н О В O

офис в ROSEMONT

847.296.4646

Клиентите, които застраховат 
личните си автомобили и къщи, 

спестяват средно над $400 годишно
Голям избор от качествени компании на 

ПО-ДОБРИ ЦЕНИ

на режима на Кадафи. Либийският 
лидер все още на е власт, макар и сери-
озно отслабен. Вътрешната опозиция 
обаче е неорганизирана, без ясен ли-
дер. Във Вашингтон се притесняват и от 
друго – кои са тези бунтовници в Либия 
и на чия страна са. Съединените щати 
имат горчив опит с въоръжаването и 
подкрепата за революционери в този 
регион – муджахидините в Афганистан 
и всичко, произтичащо от това.

Установяването на зона без полети 
не може да бъде финална цел. Прин-
ципна позиция на САЩ е, че Муамар 
Кадафи трябва да бъде отстранен от 
властта. Но с настоящия мандат на ООН 
и липсата на ясен план не е ясно как 
може да се случи това. 

Американският военен министър 
Робърт Гейтс призна, че няма ясен край 
за военната операция, но Барак Обама 
заяви, че САЩ „абсолютно” няма да 
поведат инвазия по суша. 

В Конгреса започват да губят тър-
пение и чакат отговори от президента 
– какъв е неговият план и колко струва 
тази операция. Републиканците ще 
използват неяснотите около атаката 
преди предстоящите президентски 
избори. Съпартийците на Обама също 
не са доволни от поведението на пре-
зидента.

Рулетката на 
Саркози

Засега изглежда, че Обама и Вашинг-
тон са заклещени да ръководят военна-

та операция, започната по инициатива 
на Франция. Техният президент си има 
стара закачка с режима на Кадафи – 
още от времето, когато поеха инициа-
тивата по освобождаването на нашите 
медицински сестри.

Страдащ от съсипващо ниски рейтин-
ги година преди вероятната битка за 
преизбирането му, френският прези-
дент Никола Саркози осъществи пре-
врат във връзките с обществеността, 
заставайки начело на намесата в Либия. 
Въпреки това, славата му може да се 
окаже мимолетна, ако на пръв поглед 
героичната операция за спасяване на 
живота на цивилни хора се превърне в 
продължителен и сложен военен кон-
фликт за Франция и съюзниците й.

„Това е хазартен ход от негова страна 
и мисля, че причините са основно 
вътрешнополитически”, коментира 
политическият анализатор Жак Релан 
от Института за глобална политика в 
Лондон. „Той е човек, който не пропу-
ска открилите се възможности, но в 
този случай може да затъне в блатото. 
Това е голям риск, който може или 
да издигне Саркози, или да го срине”, 
посочва Релан.

Рискът е още по-голям и за амери-
канския президент. Неговият екип на-
прави всичко възможно да не се стига 
до военни действия, но впоследствие 
САЩ се оказаха начело на операцията. 
Ако до дни Белият дом не намери изход 
от ситуацията, най-сериозното им опа-
сение може и да се сбъдне и „Зората на 
Одисеята” да се окаже „Краят на Обама” А бяха други времена - френският президент се ръкува с Муамър Кадафи

ЕДНА ОПЕРАЦИЯ – МНОГО ИМЕНА

Разногласия съществуват не само за целите на операцията в Либия, а и 
за нейното име. Военната акция срещу режима на Муамар Кадафи има 
различни имена във всяка от държавите в новосформираната коалиция. 
Британците я наричат с кодовото име Елами, което е женско име. Франция 
се спря на името Арматан (Harmattan), както се нарича сух и носещ прах 
пустинен вятър от района на Сахара 
„Зората на Одисеята”, както я нарекоха американците, е като че най-твор-
ческото название на военната операция. Веднага идва асоциацията с 
омировата „Одисея” и митичния герой Одисей. Всеки етап от пътуването 
му е свързан със зората, която променя цвета си взависимост от състояни-
ето на духа му.
По пътя към Итака Одисей минава и покрай бреговете на северна Африка, 
където е днешна Либия. Там някои от спътниците му опитват от плодовете 
на лотоса и забравят миналото си.
Великобритания пък избра за мисията си името Елами (ellamy).
Това е женско име, посочено произволно от компютър измежду въведени 
в него имена, каквато е практиката на британските военни. „Всяка армия 
решава сама какво да бъде кодовото име на операциите й”, поясни говори-
тел на британското министерство на отбраната.
Канадците нарекоха либийската си мисия Операция Мобайл (Mobile), кое-
то означава подвижен, лек, бърз, ловък и маневрен.



Капанът

Ако искам да бъда цини-
чен, ще отбележа колко 
малко време измина, 
след като Муамар Када-
фи обяви, че е финанси-
рал предизборната кам-

пания на френския президент Никола 
Саркози, преди изтребители „Рафал“ да 
излетят от базата „Сен Дизие“ в посока 
Бенгази. В 16:45 по Гринуич в събота те 
изсипаха смъртоносния си товар върху 
колона либийски танкове. Британските 
и американските въздушноракетни 
удари дойдоха веднага след това. Ако 
искам да подхранвам конспиративна 
параноя, ще припомня, че тези атаки за-
почнаха на 19 март, точно 8 години след 
началото на войната срещу Ирак.

Това са спекулации, разбира се. Факт 
е, че няма много скърбящи за неизбеж-
ния край на Кадафи (освен може би дру-
гарите му от Африканския съюз, който 
либийският диктатор създаде през 1999 
г. в родния си гр. Сирт). Кадафи остави 
американския президент Обама без 
особен избор, когато заяви публично, 
че ще избие всички свои противници в 
Бенгази, издирвайки ги къща по къща. 
След това изглеждаше, че ще започне 
да изпълнява плана си след броени ча-
сове. При днешните всепроникващи и 
всепокриващи медии политиците имат 
далеч по-малко време за размисъл. 

Либийската интервенция на запад-
ните съюзници е в стил „Клинтън“, а 
не „Буш“, т.е., напомня на Босна ’95 и 
Косово ’99, а не на Ирак ’03. Затова 
възраженията срещу нея са сравни-
телно приглушени, поне засега. Когато 
руският премиер Владимир Путин 
изтърси в типично цветистия си стил, 
че резолюцията на Съвета за сигур-
ност била като призив за кръстоносен 
поход, дори уж-протежето му Медведев 
побърза да се разграничи. Арабската 
лига намигна утвърдително към Съвета 
за сигурност и отначало каза нещо като 
„Аха!“, след което премина на „Ох!“, кога-
то западните държави удариха с юмрук 
в пустинята. 

Нашият премиер нагази храбро 
в темата, като си позволи да каже 
каквото мисли, а не каквото изискват 
дипломатическите канони. Пътьом той 
отряза три ядрени сили от достъп до 
евентуалните услуги на нашите пилоти. 
След което обаче се поправи, обеща 
фрегата (все още непоискана от никого) 
и одобри официално прессъобщение, 
в което либийските въоръжени сили 
бяха квалифицирани като „осакатени“ 
от атаките. Ох!

Бенджамин Франклин е казал, че 

няма добра война и лош мир. По прин-
цип съм съгласен с него, макар че често 
съм раздвоен, когато политиката про-
дължава с други средства, по израза на 
фон Клаузевиц. Това неизбежно води до 
кръв и мъка. Обаче какви са алтернати-
вите? Босна, Косово, Ирак, Афганистан 
– можете ли да ми кажете еднозначно 
дали военната намеса донесе добро 
или зло на хората там? Руанда, Конго, 
Дарфур. Дали когато Западът си затрая 
откровено, това беше за предпочитане?

Би било оптимално, ако Кадафи стане 
жертва на заговор. Нека неговите си 
хора да го предадат на французите, 
а те да го затворят за няколко часа в 
една стая с нашите медицински сестри. 
Опозиционните на Кадафи сили, които 
в американските медии се наричат 
винаги със събирателното „бунтовници“ 
(rebels), в никакъв случай не са единни. 
Никой не знае със сигурност какви ин-
тереси ще се сблъскат, когато се разсее 
пушилката. Например една от водещите 
сили срещу Кадафи в момента, Наци-
оналната конференция на либийската 
опозиция, преди 5 години свикваше 
протести в Триполи срещу онези кари-
катури на пророка Мохамед в датския 
вестник. Сега Западът е в съюз с тях и 
е де факто страна в гражданска война. 
Това рядко е добра идея. 

САЩ поне казаха открито, че са си 
поставили за цел махането на Кадафи в 
добавка към санкционираната от ООН 
„хуманитарна“ задача. И макар че аме-
риканците заявиха, че няма да използ-
ват сила за постигането й, блажени са 
вярващите. Появиха се съобщения, че в 
Либия вече действат специални части, 
особено след като първият Ф-15 падна 
и екипажът му бе спасен от „бунтовни-
ците“. 

Засега ще си замълча и ще гледам 
с интерес. Благодаря се, че не съм 
политик и не трябва да вземам реше-
ния от такъв характер. Между другото 
французите, изглежда, се зареждат с 
чувство за национално достойнство от 
новоосъзнатата си военна мощ. В. „Ле 
Фигаро“ пусна заглавие на първа стра-
ница „Капанът щраква за Кадафи“. Както 
иронично отбеляза един коментатор 
на „Радио Франс Ентернасионал“, нека 
се надяваме, че капанът всъщност не е 
щракнал за западните съюзници.

Авторът е колумнист на „24 часа”, къде-
то подържа седмична рубрика „Пръски от-
въд океана”. Рубриката му сега се публикува 
паралелно и в  BG VOICE, приема читател-
ски мнения на ckaradjo@csulb.edu

Христофор КараДжов
Лос Анджелис

НАБЛЮДАТЕЛ
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Цвети, какво представлява маги-
ята?

Магията е кодирана информационна 
програма, която променя житейската 
ти линия към плюс или минус. Хубаво е 
да е плюс, да е за просперитет, светли-
на, хубави неща. Но обикновено не се 
случва така. Най-често се прави за нещо 
негативно, лошо, страшно. Много са 
степените – като се започне от раздя-
ла, която е най-често срещаната, и се 
стигне до програмите, които се правят 
за смърт и подобни жестоки неща. 
Много стана модерно сега хората да 
си решават въпросите по най-недока-
зуемия начин, който все още ни звучи 
психарски.

Да разбирам ли, че магията е 
енергийно въздействие, което хора, 
които имат достъп до „световния 
компютър”, могат да направят или да 
развалят?

Да. Съществуват няколко вида про-
грами. Има ефирни програми и когато 
се кажат определени думи, които са 
код, това ефирно пространство се отва-
ря все едно натискаш ентър на клавиа-
турата и името влиза в тази енергийна 
програма. Това е по-точно магическа 
програма, не енергийна. И за съжале-
ние, когато става въпрос за лоши неща, 
тя много бързо се задейства. Всички 
знаем, че земята има минусов знак и 
лошите неща стават лесно. И след това 

Цветанка Маринова:
По-лесно е да не 
вярваме в магии, но 
те съществуват

Представихме ви Цветанка Маринова и нейните енергийни 
картини точно преди една година. Тя създава едни от най-уди-
вителните платна, които съм виждала, без някога да е учила 
рисуване. По професия Цвети е метеоролог. Двадесет години 
е работила в поделението на ПВО на ВВС в София. Под пагон. 
Първите странни неща в живота й започват да се случват в 

началото на 90-те, когато вдига температура 39.2 градуса по Целзий и не може 
да я свали в продължение на повече от 10 месеца. Точно 39.2 и никакви други 
симптоми на болест. Във ВМА я подлагат на десетки изследвания, но не могат да 
открият причината за температурата и я тъпчат със силни антибиотици. Които 
не помагат. Високата температура се нормализира от само себе си. Скоро след 
това у нея се появява порив да рисува. Доста й е странно, защото никога през 
живота си не е рисувала, нито е имала подобно желание. Преди да започне 
да канализира енергията и да я пресъздава върху платна, упражнява четката 
си върху листа, стари чаршафи, а по-късно и върху дрехи. Докато рисува, е в 
състояние на медитация. Тя самата не приема себе си за художник, а по-скоро 
за канал, средство, чрез което висшите сили – непознати и неразбираеми за 
повечето от нас, ни предават своите послания, любов и положителна енергия.

Цвети може да вижда и в Хрониките на Акаша. И точно за това реших да я 
разпитам този път.

www.thebeyondtime.com

ЛиЛиЯ ПоПова
сп. „Жената днес”

бавно или малко по-бързо животът на 
човек се отклонява от пътя му, започ-
ват да му се случват лоши неща. Ако 
е направена магия за раздяла, тя се 
случва. Това обаче не може да приклю-
чи само с раздялата, защото енергията 
се разпростира и върху други сфери на 
живота – в професията, семейството, 
взаимоотношенията и т.н. Тази нега-
тивна програма те променя, а и хората 
наоколо започват интуитивно да го 
усещат и да имат лошо отношение към 
теб също така.

Много хора не вярват в магии, това 
им се струва откачено.

Аз по-скоро си мисля, че много хора 
вярват, но не искат да си признаят.

Ако впрегнеш цялата си енергия, 
можеш ли да изтласкаш сам магията 
без помощта на професионалист?

Уви, не. Трябва да махнеш кода, 
трябва да го знаеш. Цялата работа за 
магията е в кода.

Тези кодове някой някога публику-
вал ли е?

Не, не мисля. Даже и да ги публикува, 
човек няма ли достъп, не му ли е даден 
достъп, е напълно безсмислено да 
прави каквото и да било.

Какво е състоянието, в което изпа-
даш, когато можеш да надникнеш в 
тези файлове?

Аз не изпадам в състояние. Аз просто 
го виждам. Така както си седим двете с 
теб, като се зададе въпрос, го виждам.

Но трябва да се зададе въпрос, 
така ли?

Мога да видя и без въпрос, но обик-
новено не го правя, няма смисъл да 
правя излишни неща. Ако мен самата 
нещо ме провокира и ме накара да го 
погледна, мога, но просто така – не съм 
толкова любознателна.

Виждала ли си магии за смърт?

Да, уви, виждала съм. Но, честно, не 
ми се говори на тази тема.

А хубави магии, които помагат на 
хората?

Да, и много ги обичам. Хубаво е някой 
да получи помощ, след като сам си е 
навредил. Има хора, които ходят на куп 
места да търсят спасение, и не им се 
случва и това е, защото вече са влезли в 
полето на автомагията. Те там могат да 
си зациклят до края на живота си. Ня-
кой може да си обърка живота, защото 
му липсва самочувствие, преживял е 
някакви детски травми и това го е са-
моизолирало, затворил се е. А виждаш 
просперитет в този човек и трябва да 
му се помогне. 

Казваш, че всеки от нас идва с ня-
какъв път, някаква цел за този живот.

Задължително.
А магията ни отклонява от него.
Да, отклонява ни от пътя. Но често и 

магията е част от пътя. Аз лично смятам, 
че няма случайно направена магия. 
И колкото и ужасно да звучи, хората, 
които ни я причиняват, са по някакъв 
начин наши учители. Те, разбира се, ще 
си понесат последствията за това, но за 
нас се явяват по някакъв начин учите-
ли. От хората, на които съм помагала, 
много тръгнаха по духовни пътища, 
други преоткриха себе си. Точно както в 
книгата на Луиз Хей „Болестта като път”. 
Една магия може да те събуди, да ти 
покаже различни неща, да те научи да 
преодоляваш трудностите, изпитанията 
и т.н. Но може и да те направи лош...

Казваш, че магиите не засягат само 
човека, върху когото са направени, 
но и близките му.

Да. Това е енергия, тя се разпростира 
и върху семейството, на всички започ-
ват да се случват лоши неща.

Какво представлява урочасването?
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Урочасването също оказва изключи-
телно тежко въздействие върху хората. 
Ако някой те погледне със завист, злоба 
и лоши емоции, може да ти причини 
буквално разрязване на аурата. Но това 
не е магия, а енергийно въздействие 
и можеш да го отблъснеш по някакъв 
начин със собствената си енергия. Не 
всички хора могат да бъдат урочасани, 
това обикновено са хора с много висок 
енергиен потенциал и малко земна за-
щита. Или пък хора, на които в момента 
им е нарушена земната защита.

Какво представлява тази земна 
защита?

Това е този обръч на аурата, който те 
защитава от всевъзможни чужди мисли, 
чувства, действия, емоции. Просто ти 
съхранява ежедневието. Може да бъде 
нарушена от много неща – външно 
въздействие, но и от собствените ти 
мисли. Когато изпаднеш в състояние 
да мислиш само негативно, рушиш 

защитата. И се стига дотам да минеш 
покрай някого и да обереш лошите му 
емоции и да ги сложиш върху себе си. 
Срещу уроки помагат древни методи 
като баене, наричания – неща, останали 
още от траките, които са следващите 
обитатели на земята след атлантите. 
И са били много могъщи лечители 
и заклинатели. Следващото много 
опасно нещо е страхът. За него може 
да се говори много. И въздействието 
тук си го правим абсолютно сами. Ние 
нямаме възпитание, когато се уплашим, 
стреснем, да потърсим веднага помощ 
и така завихряме страха, а той има „ху-
бавото” свойство да се разширява все 
повече и повече.

Навремето, знам, са леели куршум 
срещу страх.

Да, и сега съществува тази практика. 
Аз самата смятам, че леенето на восък 
е по-силно, защото восъкът има повече 
информационна памет от куршума, но 

и двата метода имат едно и също дейст-
вие. И двата вида материал поемат този 
страх в себе си и така те освобождават 
от тези преживявания. Но трябва да го 
прави човек, кой то знае как, пак има 
формули.

А амулети могат ли да те пазят от 
подобна лоша енергия?

Да, могат. Не съм експерт, но най-ва-
жното е сам ти да вярваш, че те пази. 
Вярата задължително вдига енергийния 
потенциал и повишава защитата. От 
лоши очи обаче при магиите нещата 
стоят по друг начин. И още нещо много 
важно за автосугестията. Има хора, кои-
то започват да живеят основно в мечти-
те си, изграждат си вътрешен илюзорен 
свят, в който съществува всичко, което 
много им се иска. Заживяват в него и 
толкова много го напълват с енергия и 
чувства, че в един миг натискат ентъра 
и в големия световен компютър мечтата 
се записва като нещо вече случило се. 

И тогава тази ситуация няма как да ти се 
случи отново, защото ти си я преживял.

За вселената няма значение дали 
има земна материализация, или само 
емоционално е преживяна. Затова, как-
вото и да искаш, поискай го и го пусни 
на свобода. Не го искай с тази огромна 
страст, която може да създаде този 
паралелен свят.

Смяташ ли, че хората, с които се 
срещаме тук, с близките ни, сме кар-
мично свързани, че те са ни важните 
хора?

Да, задължително. Смятам, че ако 
с този човек нямаме кармична зави-
симост, каквато и да е тя, няма да го 
познаем, ще се разминем с него. Опре-
делени хора ни привличат. А ако има 
направена магия, може да не ги срещ-
нем. Започва да ни липсва късметът, 
защото се разминаваме с хората, които 
са по съдбовната ни линия, и живеем 
някакъв измислен, ничий живот.
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Хари ЯнаКиев

Като на кино преминаха за Галена последните няколко дни от 
американското й турне. Лас Вегас, Ню Йорк и Вашингтон бяха 
градовете, които Певицата на 2010 покори. И тя наистина ги 
покори със своите песни, с харизмата и очарованието си.

Галена поднесе истински хит маратон до 5 сутринта за свои-
те почитатели в Лас Вегас. Явно доброто посрещане и лудият 

купон даваха сили на неизтощимата певица да продължи до зазоряване.
Българската общност в най-големия град в Америка, Ню Йорк, отдавна 

очакваше такъв концерт. Стилната зала „Renaissance of Astoria” се оказа малка 
да побере стотиците наши сънародници, които пожелаха да посрещнат 
пролетта заедно с най-актуалната попфолк певица в България. Гостите знаеха 
почти всички песни от репертоара на Галена и повече от 4 часа не спряха да 
пеят заедно с нея, да се веселят и да я аплодират. „Утешителна награда”, „Знам 
диагнозата”, „Тихо ми пази”, „Запали” бяха сред песните, които предизвикаха 
най-много емоции сред присъстващите. Галена не забрави и за хубавите ни 
народни песни и съвсем естествено дойде и голямото българско хоро.

„Радвам се, че съм подбрала песни, които наистина докосват сърцата 
на българите в Америка”, сподели певицата. „Затова наред с моите хитове 
включих в концерта си и няколко емблематични поп песни, които са люби-
ми на почти всеки българин, независимо къде е по света. За финал избрах 
песни като „Облаче ле, бяло” и „Хубава си, моя горо”, които не могат да оставят 
безразлично нито едно българско сърце. Винаги съм казвала, че всеки има 
право сам да избере как и къде да изживее своя живот, но където и да се 
намира, той не трябва да забравя за България и за своите корени.” 

За Галена емоциите и вълненията от срещите с българската общност 
продължиха и във Вашингтон. За концерта й в американската столица бяха 
пристигнали наши сънародници и от други щати – Вирджиния, Мериленд, Ню 
Джърси, Пенсилвания... 

В следващите няколко дни Галена ще се отдаде на заслужен релакс в Ма-
ями. След това й предстоят три важни концерта. Първият е в Тампа, Флорида, 
а веднага след това Галена ще лети за Чикаго. С двата концерта в „Avantgarde 
BG” завършва нейното първо американско турне.

Вашингтон

Вашингтон Лас Вегас

Хит маратон за Галена във 
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Ню Йорк

Ню Йорк

Ню Йорк Ню Йорк

Ню Йорк

Лас Вегас

Вегас, Ню Йорк и Вашингтон

marchela.c@globalairtravel.net
www.globalairtravel.net
6677 N Lincoln Av, Ste # 110, 
Lincolnwood, IL 60712

GLOBAL AIR TRAVEL

office: 224.534.3779
cell: 773.610.0920

•  Самолетни билети до цял свят
•  Самолетни билети до и от България
•  Ваканционни пакети
•  Хотелски резервации
•  Коли под наем
•  Круизи

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА 
ЗА НАЙ–НИСКИ ЦЕНИ

Вашият туристически агент: 
МАРЧЕЛА



Разделяме се с 
Елизабет 
Тейлър

Голямата американска актриса Елизабет Тейлър почина на 79-годишна 
възраст в сряда. Но тя можеше да почине и през 1960 г. Тогава актри-
сата е била сериозно болна от пневмония. Хора, които помнят това 
време, разказват, че когато новината за нейното състояние излязла 
наяве, целият свят спрял.

Тогава Лиз Тейлър, както галено я нарича Америка, няма и 30 години. 
Но вече е такава легенда, част от американския начин на живот. Животът на роде-
ната в лондонския „Хемпстед” знаменитост бе изпълнен с редица предизвикател-
ства, включително осем неуспешни брака със седем мъже. През годините Тейлър 
бе омъжена за Конрад Хилтън-младши, Майкъл Уайлдинг, Майк Тод, Еди Фишър, 
Ричард Бъртън, Джон Уорнър и Лари Фортенски. Тейлър бе майка на двама синове 
и две дъщери, от които има девет внуци. Звездата на Холивуд е носителка на две 
отличия „Оскар” в категорията „Най-добра актриса” и на наградата „Jean Herscholt 
Humanitarian Academy Award” за борбата й срещу разпространението на ХИВ/
СПИН. Тя е удостоена и с Ордена на Британската империя.

Бъдещата актриса се ражда на 17 февруари 1932 г. в семейство на сравнително 
заможни американци, пребиваващи в Лондон. На 3 годинки започва да взима 
уроци по балет. За първи път се снима в киното на 9-годишна възраст. През 1963 
година става първата актриса, която минава границата на един милион долара за 
ролята си във филма „Клеопатра”. Там тя се среща и се снима заедно с бъдещия си 
съпруг Ричард Бъртън. Актрисата беше голяма приятелка с вече покойния Крал на 
попа Майкъл Джексън.

Елизабет Тейлър в „Клеопатра”
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Неделя, 23:40 (BG)

Враг мой

Неделя, 20:00 (BG)

След утрешния ден

Как образите на двама братя с коренно различни характери се 
пресъздават едновременно на малкия екран? Това ще покаже 
актьорът Христо Гърбов в новия български сериал „Столичани в 
повече”, който тръгна от 23 март по bTV. Гърбов играе за първи 

път в ролята на близнаци и зрителите ще го видят в ролите на Пламен и 
Константин от „кръчмарското” семейство Цекови.

Пламен Цеков е собственик на кръчмата в предградието, където се раз-
вива действието в сериала. Хитрец и интригант, той е най-приближеният 
човек на кмета (Любо Нейков). Приятелството между двамата се крепи на 
взаимни интереси и най-вече на факта, че Пламен е брат близнак на Кон-
стантин. Константин Цеков е преуспял софиянец бизнесмен, горд притежа-
тел на кредитна карта с изпрани пари, с нов мерцедес и неизбежната сили-
конова красавица до него. В ролята на поредната приятелка на Константин 
– Елена, зрителите на bTV ще видят „Мис България 2010” - Ромина Андонова. 

Как двамата близнаци, герои на Христо Гърбов, оставят отпечатък върху 
живота на двете фамилии в „Столичани в повече” - зрителите на bTV ще 
могат да проследят всяка сряда от 21.00 часа (BG).

Неделя, 21:00 (BG)

Острието

Понеделник, 20.00 (BG)

Лара Крофт: Томб 
Рейдър

Понеделник, 21:45 (BG)

Англия – Исландия, меж-
дународен приятелски 
мач, директно

Вторник, 00:15 (BG)

Германия - Австралия, 
международен приятел-
ски мач, запис

Понеделник и 
вторник, 21:00 (BG)

Щамът Андромеда 1 и 2

Неделя, 16:00 (BG)

Бразилия - Шотландия – 
международен приятел-
ски мач, директно

Неделя, 21:00 (BG)

Четири стаи

Неделя, 22:30 (BG)
Икар 2011 - връчване на 
наградите за театрално 
изкуство на Съюза на 
артистите в България

Неделя, 14:30 (BG)

Мила от Марс - игрален 
филм /България – 
2004 г./

Христо Гърбов 
играе близнаци 
в „Столичани в 
повече” по bTV

3 сезон на сериала 
„Кости” 
тръгва 
по bTV

Виртуозната, 
но социално 
неадаптирана 
съдебна антро-

положка доктор Темпе-
рънс Бренън работи в 
института „Джеферсън“ 
във Вашингтон, щата 
Колумбия. Тя е незамени-

мият помощник на ФБР, 
когато става въпрос да се 
разгадае престъпление 
по открити човешки части 
от скелет. Доктор Бренън 
може да идентифицира 
самоличността на убития 
години след като е настъ-
пила насилствената смърт.

Няколко въпроса оста-
наха без отговор в края 
на втори сезон: Какво се 
случи, след като Андже-
ла и Ходжинс напуснаха 
олтара, оставяйки Бренън 
и Буут на тяхно място? Ще 
замине ли Зак за Ирак? 
Ако да, какво ще му се 

случи? Ще възобновят ли 
Кем и Буут своята връзка?

„Кости“ е американски 
комично-драматичен те-
левизионен сериал, който 
тръгва по Fox през 2005 
г., а сега може да гледате 
преведените серии по 
bTV.

Събота, 21:00 (BG)

Бодлива тел
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Деси Тенекеджиева определено е млада жена, но със сериозна 
биография, макар и дотук да споменах по-малко от половината 
неща, които е правила и прави. И се изненадах, когато ми каза, 
че не се чувства родена в правилната епоха:

„Все си мисля, че трябва да живея в друг свят – или някъде 
много напред в бъдещето, или пък много назад. Не се чувствам 

изцяло тук и сега. Със сигурност духът ми е живял в Средновековието или Рене-
санса, чувствам се като човек от тази епоха.”

А разговорът тръгна от нейните нерешени проблеми с техниката:
„Край мен техниката гърми. Аз съм човек, който има много голяма енергия, 

оказа се, която влияе положително на много неща, но определено отрицател-
но на голяма част от техниката. Имала съм много случки, като в началото ги 
отдавах на случайността, но в един момент стана симптоматично. Гърмели са 
компютри, телефони, късали са се струни на китари, колкото пъти съм записва-
ла, все нещо се случва.”

Преди години Деси отишла в студиото на Момчил Колев да записва парчето 
I c more, което е на ангелски език – Деси сънува и музиката, и текста. „Реших 
текстът да остане такъв, защото колкото и пъти да започвах да пея мелодията, 
идваха все тези странни думи.” Още от първото изпяване парчето се получило 
много добре и всички решили, че няма нужда от повторение. Да, но въпреки 
индикациите, че има запис... такъв нямало.

„Каквато и техника да си купувам за вкъщи, доста време й трябва, за да свикне 
с мен (смее се). Хората имат различно биополе, при някои е по-силно, при други 
– по-слабо. Аурата на всеки човек е видима, всеки с определени упражнения 
може да започне да вижда чуждата аура. И енергията е видима. И се оказва, че 
моята е много голяма и трябва да се науча да я насочвам с положителен знак, 
но явно се бунтувам вътрешно срещу техниката, макар че обичам новостите и 
гледам да се възползвам максимално от тях.”

се така да правя нещата, с които се за-
нимавам, че хората, които ги гледат или 
слушат, да изпитат това усещане, което 
ги отделя от масата. Естествено, това е 
много трудно, но от многото неща, кои-
то правя, дори едно да има този ефект, 
си заслужава.

Кога си усещала най-голямо вдъх-
новение, което сякаш идва отгоре?

Аз се чувствам страхотно на сни-
мачната площадка. Може би защото 
първият ми филм се случи, когато 
бях на 14 години. Като дете обичах да 
си правя „театър” и пърформанси на 
улицата. Стоях и гледах милата ми баба, 
която беше дошла от Одеса да ме гледа, 
как й ставаше лошо, докато ме търсеше, 
а аз се кефех, скрита в една дупка. Тя 
вика, плаче, събира съседи, идват вече 
линейки... А аз си казвах: „Боже, колко 
съм важна, толкова хора се интересуват 
от мен.” Представях си, че това е спекта-
къл, който аз съм поставила, и благо-
дарение на мен се случва всичко това. 
Беше много интересно да наблюдавам 
реакциите на хората. Накрая, разбира 
се, много яко го отнасях от баща си. 
Както казва Станиславски, има ли пушка 
на сцената, тя няма как да не гръмне. 
С филма на Пламен Масларов „Забра-
нено за възрастни” много се запалих. 
Разхождахме се в морската градина на 
Варна шумна компания тийнейджъри, 
току-що ме бяха приели във френската 
гимназия. Спря ме кастинг директорка-
та Таня Зарева, да е жива и здрава, явно 
съм й направила някакво впечатление, 
не с хубост, имаше много по-хубави 
момичета от мен, и ме покани на кас-

тинг. Аз бях много слабичка, щръкнала 
коса, лунички... Този филм отключи в 
мен уникален глад... Беше ми безкрайно 
интересно – не само пред камерата, 
навсякъде. Аз не играех главната роля 
и през всяка секунда, когато не снимах, 
стоях зад камерата и гледах какво се 
случва на малкото мониторче. Беше 
ми любопитно как се променя светът 
през една малка кутийка, как всичко 
можеш да разкажеш и да направиш. 
Явно това е било нещото, което ме е 
накарало да поема този път... иначе 
генетично съм много добър математик, 
спортът ми вървеше, тренирах сериоз-
но художествена гимнастика, а после 
и тенис на корт. Но знаех, че няма да 
стана Щефи Граф, нито Нобелов лауреат 
по математика. И така започнах да 
снимам. По това време, макар и да бях 
от Варна, едно дете, като попаднеше в 
един филм, вече беше в полезрението 
и на други режисьори. С един хонорар 
купих дънки на целия клас от кореком, 
беше повече от годишната заплата на 
баща ми. В киното имаше много пари, 
професията беше поставена по друг 
начин, всички познаваха артистите, да 
кажеш артист звучеше гордо, а сега: „Е, 
нищо, няма срамни професии...” Киното 
е голямата ми любов, защото събира в 
себе си много изкуства – и театрално-
то, и музиката, и визуалното. Огромна 
магия е. 

Снимаш предимно в чужбина. 
Защото няма пари за кино в Бълга-
рия ли?

Когато ме приеха във ВИТИЗ, бъл-
гарското кинопроизводство секна, бе 

ЛиЛиЯ ПоПова
сп. „Жената днес”

Търсила ли си хора, които да ти 
помогнат да надзърнеш в предиш-
ните си животи? Да видиш какво си 
правила през Средновековието?

Нарочно не съм, но може би ще го 
направя. Опитвам се сама, интуитивно. 
Страхувам се да не загубя концентри-
раната си енергия. Може би и в живота 
всичко така правя. Единак съм. Моята 
работа е изключително екипна – аз се 
занимавам с кино, музика, театър - все 
неща, които изискват работа в екип, но 
е факт, че се опитвам да свърша мак-
симален брой от дейностите сама и да 
контролирам нещата напълно.

Но това е много натоварващо, осо-
бено психологически.

Да, много. От една страна, е хубаво, 
защото научаваш много неща, но от 
друга, се разпиляваш в дреболии и гу-
биш време. Но след като е необходимо 
да го направя, за да стане както трябва, 
ще го направя.

Имаш дълга автобиография - игра-
еш в киното, в театъра, пееш, правиш 

бизнес... Кое е твоето призвание?
Артист. Артист събира всичко. За 

мен изкуството е магия. Наскоро се бях 
замислила какво отличава един филм, 
който гледаш с кеф, от един филм, който 
помниш за цял живот, като „Кабаре”, „Ах, 
този джаз”, „Кръстникът”... И установих, 
че в тях има зрънце магия, която ги 
отличава от останалите. Не става дума 
нито за бюджети, нито за актьорите, 
които играят в тях. И в отношения-
та между хората любовта е плод на 
някаква магия... ние я наричаме химия. 
И понякога се питаш защо обичаш този 
мъж, който не е нито висок със сини 
очи примерно, нито със сметката на 
Рокфелер, и не можеш да си го обяс-
ниш. Същото е с изкуството. Невинаги 
можеш да си обясниш защо те привлича 
едно произведение, но то се случва. 
Има една искра, една магия и благода-
рение на нея се получава изключител-
ното, запомнящото се, различното...

Понякога имам чувството, че съм 
призвана да търся тази магия. Опитвам 

Деси Тенекеджиева 
търси магията
„Ако ме викнат на кастинг тук, обикновено са минали вече всички актриси 
и аз съм последната надежда ролята да не бъде дадена на американка”
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орязано като със секира. Имаше почти 
нулеви години. Имах огромния шанс 
още в първи курс да снимам филм с 
Луиджи Перели и така, филм след филм, 
започнах да снимам много в чужди 
продукции, да пътувам. Винаги съм иг-
рала различни, интересни и запомнящи 
се неща. Но до ден днешен ми липсва 
голямата и плътна роля в български 
филм. Участвах в няколко проекта на 
Иван Андонов, сред тях „Дунав мост”, и в 
„Най-важните неща”, където играех една 
от главните роли. В „Наблюдателят” на 
Ивайло Джамбазов също имах главна 
женска роля, там за първи път се срещ-
нах с Любен Чаталов и Иван Иванов, в 
„Завръщане у дома” играх Рут, но много 
ми се иска да изиграя роля, специално 
писана за мен роля. Интересно обаче 
е, че в момента, в който започнах да 
снимам активно навън и да имам сери-
озни успехи с продукции, които са били 
в Кан, във Венеция, някак си внезапно 
секна всякакъв интерес към мен от 
българска страна. Кастинг директорите 
спряха да ме викат. В България кастин-
гите до голяма степен са шуробаджа-
нашки, викат си едни и същи хора... Ако 
ме викнат на кастинг тук, обикновено са 
минали вече всички актриси и никоя не 
е избрана и аз съм последната надежда 
ролята да не бъде дадена на американ-
ка (смее се). Така попаднах в Killer Rats, 
трилър, не е филм за „Оскар”, но там 
правя една от хубавите ми роли, с Рон 
Пърлман от „Името на розата”.

Освен за голяма и хубава роля в 
нов български филм за какво друго 
в изкуството мечтаеш? Например 
искаш ли да напишеш книга?

За книга не съм мечтала, но съм ми-
слила за сценарий по живота си. Страш-
но много неща са ми се случвали и ви-

наги съм казвала, че няма такъв жанр, в 
който могат да се съберат. И трагедия, и 
комедия, и драма на абсурда, и сапунка. 
Има всичко, в много по-голяма степен, 
отколкото в един обикновен човешки 
живот. Или поне аз така си мисля. Живо-
тът ми е нещо средно между, да кажем, 
”Работещо момиче”, „5 жени на ръба на 
нервна криза”, „Умирай трудно” „Сексът 
и градът” и най-сапунения сериал, кой-
то съществува.

Оказва се, че това, което животът ни 
поднася, не може да бъде измислено в 
нито една книга. И затова в изкуството 
винаги се опитвам да черпя случки от 
истинския живот. Те са толкова неве-
роятни и нереални сами по себе си… 
Интересен ми е животът, но отстрани 
погледнато, иначе на мен като героиня 
в него никак не ми е лесно (смее се). 
Не ми е постлано с рози. Но и не се 
оплаквам, напротив. А като теглиш чер-
тата дотук, предполагам, че хубавото е 
повече от лошото. Човек не знае вече 
кое е лошо и кое хубаво. В един момент 
лошото е за хубаво, хубавото за лошо, 
дуализмът е част от живота. Аз съм 
щастлива, че моята работа, това, с което 
си изкарвам парите, е моето хоби – ки-
ното, музиката, театърът. Да, занимавам 
се сериозно с продуцентство и това е 
бизнес, но то също е в тази област. И 
макар че е тежко организационно, в 
крайна сметка го правиш за нещо, което 
е акт на изкуство и си струва. Щастлива 
съм, защото знам колко много хора пра-
вят неща, за които не са призвани.

Аз работя много. Като започна един 
проект – не спя, не ям, отслабвам 
драстично. А когато свърши, ми става 
празно и безинтересно. Пътят винаги е 
по-интересен от целта. 
(www.tenekedjieva.com)

“Аз обичам
да се отдавам
на нещата...”
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Четвъртък, 23:00 (BG)

Дрезден 2

Четвъртък, 20:00 (BG)

Джеси Стоун: Смърт в 
рая

Четвъртък, 21:00 (BG)

Женско братство

Сряда, 21:00 (BG)

Дебелия Албърт

Сряда, 22:00 (BG)

Ирландия - Уругвай, 
международен приятел-
ски мач, запис

Четвъртък, 15:00 (BG)

Уигън - Бирмингам, мач 
от английската Висша 
лига, запис

Събота, 15:00 (BG)

Леопардови момичета 3: 
Приключения в Индия

Събота, 13:00 (BG) 

Момиче за един сезон

Събота, 14.00 (BG)

Американски пай

Събота, 01:00 (BG)
Норвегия - Дания, ква-
лификационен мач за 
европейско първенство 
2012, запис

Събота, 17:00 (BG)
Уелс - Англия – квалифи-
кационен мач за евро-
пейско първенство 2012, 
директно

Събота, 18:40 (BG)
България - Швейцария, 
квалификация за евро-
пейско първенство 2012 
/пряко/

Събота, 20:30 (BG)

Професионалната 
бейзболна лига 2

Зуека и Рачков се връщат на екран като водещи 
на предаването “Господари на ефира” от тази 
седмица. Те ще забавляват зрителите до края на 
телевизионния сезон през лятото. Досегашните 

водещи на тв шоуто Малин Кръстев и Геро обаче няма 
да почиват. Малин поема роля в новия сериал “Седем 
часа разлика”, а Геро продължава със снимките на “Пъл-
на лудница”.

Евелина Павлова 
става водеща на 
патриотично шоу

Евелина Павлова става водеща на предава-
нето “Аз обичам България”, което тръгва ид-
ния петък по „Нова тв”. Точно в 20 часа (BG) 
тя и участниците в студиото ще преоткриват 

български събития, личности и факти, заради които 
обичаме страната си.

Колко литра ракия на година средно пият бълга-
рите? Каква е фамилията на героя на Георги Русев 
във филма „Опасен чар” или кой наш певец е нари-
чан Синатра на Изтока? С подобни въпроси чаров-
ната водеща ще предизвиква участниците и заедно 
ще припомнят и научават непознати и позабравени 
факти за страната ни и за самите нас.

Сълзи, разногласия, 
силни думи и втори 
елиминиран в 
Lord of the Chefs

Сълзи, разногласия между участниците, похва-
ли, строги критики от страна на журито и вто-
ри елиминации ще видят зрителите в епизода 
на Lord of the Chefs от 22 март, от 21:00 (BG) 

часа по bTV. Гледайте го в удобно за вас време на запис 
от TRIO Television.

Отборни ще бъдат игрите за останалите 15 състезате-
ли в предаването. Креативност, пресметливост, взимане 
на бързи решения и фантазия ще изискват от тях воде-
щата и журито в поставените им задачи. Още в първото 
изпитание в един от отборите ще се зародят недовол-
ство и силно напрежение, а някой от участниците ще 
бъде напълно дискриминиран от своите съотборници. 
Кой е той и каква е причината за критиките към него, ще 
разберeтe в новия епизод на Lord of the Chefs.

Изключително емоционални ще са последните мину-
ти от предаването, когато предстои и нова елиминация. 
Малко преди да стане ясно името на втория изгонен от 
състезанието, една от участничките ще избухне в сълзи.

Зуека и Рачков 
отново стават 
“Господари”

Събота, 21:00 (BG)

Господар и командир: 
Далечният край на света 
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Въоръжен грабеж на бан-
ка в Сливен се превърна 
в заложническа драма, 
която продължи и в мо-
мента, когато този брой 
беше предаден за печат.

Късно в сряда похитителят е поис-
кал пакет цигари и безалкохолно. Те 
са му били занесени от служител на 
полицията, предаде агенция „Фокус”. 
Служителите на областната админи-
страция в Сливен са били изведени с 
пожарникарска стълба от сградата на 
областната управа.

Освободена е една жена от заложни-
ците, шест са все още в плен. Тя е била 
пусната по време, когато полицията 
е осигурила на похитителя поиска-
ните цигари и бутилка безалкохолно. 
Според запознати самоличността на 
маскирания мъж все още не е изясне-
на. Не се е оправдала първоначал-
ната информация, че той е жител на 
сливенския квартал „Българка” на име 
Иван.

Без промяна остава ситуацията 
около сградата на „Инвестбанк”. Въ-
тре има седем души заложници.

Нямаме абсолютно никаква инфор-
мация какво се случва в банката и 
какво развитие да очакваме. Стоим тук 
и чакаме. Чакаме добро развитие. Това 
каза Иван Атанасов, брат на една от 
похитените в клона на „Инвестбанк” в 

Заложническа драма в Сливен
Похитителят иска цигари и безалкохолно

Сливен жени – Светла Атанасова.
По думите му близки на заложниците 

са разположени на различни места в 
центъра на града и очакват развитие. 
Те не могат и да се доближат много до 
сградата, където са роднините им. От 
полицията към момента не ни дават 
информация за развитието на ситуаци-
ята, каза още Атанасов.

Остава тъмно в сградата на банката, 
където вече часове наред продължа-
ва кризата със заложниците. Около 
„Инвестбанк” няма никаква промяна в 
обстановката.

Остава засилено полицейското при-
съствие в района на „Инвестбанк”. Има 
тежко въоръжени полицаи, с броне-
жилетки, специални части, полицейски 

автомобили.
Седем са задържаните заложници, 

всички са жени. Не е известно дали са 
ясни исканията на похитителя, нито 
дали е установена връзка с него. Глав-
ният секретар на МВР Калин Георгиев е 
на мястото на инцидента.

Простреляният охранител е в сли-
венската болница.
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Ирина Чиркова преборила десетки 
за шоуто в „Сизърс палас”

Българка успя да пребори десетки 
кандидати за място в оркестъра на 
Селин Дион за представленията в 
5-звездния хотел „Сизърс палас”.

За кастинга челистката Ирина Чирко-
ва, която живее в Лос Анджелис, науча-
ва миналата есен от колеги музиканти. 
Качва се на колата и заминава за Вегас. 
Прослушването се състои в концерт-
ната зала на 5-звездния хотел, а жури 
са 8 от мениджърите и музикантите на 
канадската дива.

„Самата Селин Дион не присъства 
на прослушването, тъй като беше вече 
в болница за раждането на близнаци-
те, но доколкото знам, всичко е било 
записано на видео, което тя е гледала”, 
сподели Ирина. Малко след като се 
прибира в Ел Ей, разбира, че е една от 
одобрените. Така тя попада в бенда, 
който се състои от общо 31 музиканти. 
Новите попълнения са 3 чела, 3 виоли 
и 8 цигулки. От февруари българката 
репетира усилено с оркестъра, а от 
началото на този месец тя вече има 
представления 3-4 пъти в седмицата. 
Освен че свирят по време на цялото 
шоу на Селин, тримата челисти, сред 
които е и българската, правят изпълне-
ния в паузите, когато певицата сменя 
тоалетите зад сцената.

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Ирина с Кание Уест

Началото
Ирина е родена в София през 1976 

г. Започва да свири още 5-годишна. 
Завършила е музикалното училище в 
София през 1995 г., след което влиза 
да учи в Консерваторията. През 1997 г. 
обаче получава стипендия от Бостън-
ската консерватория и така завършва 
бакалавърската и магистърската си сте-
пен в САЩ. През 12-те години, в които 
живее в Бостън, българката преподава 
чело в музикално училище. Едва през 
2009 г. тя решава да се замине за Запад-
ното крайбрежие.

„Преместих се в Лос Анджелис, 
защото там има повече възможности за 
изяви и за работа с известни артисти”, 
признава Ирина. В момента българката, 
която е носител на множество награди, 
преподава в няколко музикални учили-
ща в Ел Ей.

„В последните няколко години участ-
вам в няколко летни гигове в Гърция 
и така използвам възможността да 
отскокна до България. Иначе в Европа 
не съм свирила от години”, споделя 
челистката, която по-скоро пътува за 
участия в Катар и Дубай, отколкото на 
Стария континент.

Участия
Още преди Лос Анджелис и Лас Вегас 

българката може да се похвали с много 
запомнящи се представления. Участ-
вала е 6 пъти в концерти на Кание Уест 
в  Бостън и Ню Йорк. Има участие с Пи 
Диди на наградите BET, както и с Марк 
Солинг от нашумелия тв мюзикъл „Glee”. 
Появявала се е във „Вечерното шоу на 
Дейвид Летърман”.

„Това лято, докато почиваме със Се-
лин Дион, ще участвам в американското 
турне за соловия албум на фронтме-
на на Godsmack - Съли Ерна”, добавя 
Ирина, която междувременно свири и в 
няколко симфонични оркестъра.

Иначе признава, че слуша 
много различна музика и че 
не са й чужди мейнстрийм 
бандите. Не се отдава на 
един-единствен стил, а в ра-
ботата си обича да експери-
ментира с няколко. Тя свири 
от класическа музика до поп 
и R&B. Също така в свободно-
то си време обича да плува. 
Казва, че засега не е обвърза-
на, но пък не се притеснява. 

„Много съм заета. Пътувам 
много и също така работя 
предимно вечер. В момента 
не съм обвързана, но пък ко-
гато, тогава”, казва с усмивка 
българката.

BG челистка свири със 
Селин Дион във Вегас
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20 продукта за 
здравословна 
трапеза
Списък на най-здравословните храни бе публикуван в новия брой на амери-

канското популярно списание „Health”. Листата е съставена въз основа на 
най-новите научни изследвания за всеки от продуктите.

Кайсии:
В състава им има много бета-каротин, който в 

организма се преработва до витамин А, който от 
своя страна намалява риска от някои видове рак. 
Особено полезни са за очите.

Броколи:
Съдържащите се в него индол-3-метанол и 

сурфорафан намаляват риска от рак на гърдата. 
Броколите са богати и на витамин С и бета-каро-
тин.

Спанак:
Лутеинът, зеаксантинът и изобщо каротиноидите възпрепятстват дистрофия-

та на ретината, която е главна причина за влошаването на зрението в по-на-
преднала възраст. Съдържа и много желязо, което предотвратява анемия.

Тиква:
Всички растения от семейство тиквени съдържат голямо количество вита-

мин С и бета-каротин.

Пшеничен зародиш:
1 с. л. съдържа приблизително 7% от необходимото за деня количество 

магнезий, който има пряко роля за нормалната сърдечна дейност и пре-
дотвратява появата на мускулни спазми. Пшеницата е и добър източник на 
витамин Е.

Шарен боб:
Половин порция от него съдържа над 25% от препоръчителната дневна доза 

фолиева киселина, която спомага за намаляване на риска от сърдечни заболя-
вания и вродени дефекти.

Мляко:
Бактериите в млякото предотвратяват развитието на 

различни заболявания, а калцият укрепва костите. Обез-
масленото мляко пък съдържа рибофлавин (витамин В2), 
който е необходим за доброто зрение, витамин А, който 
предотвратява възникването на рани и алергии, калций и 
витамин D.

Сьомга:
Рибите в студените морета (сьомга, тон, скумрия) са основен източник на оме-

га-3 мастни киселини, които намаляват риска от заболявания на сърцето.

Смокини:
Те са сред основните естествени източници на 

калий и въглехидрати. Освен това съдържат голямо 
количество витамин В6, който отговаря за производ-
ството на серотонин (хормона на удоволствието) и за 
понижаването на холестерола.

Лимони:
Безспорно най-популярният антиоксидант. Съдържат много малко калории и 

нямат никакви мазнини и въглехидрати.

Джинджифил:
Той спомага за намаляване на тежестта в стомаха и гаденето. 

Авокадо:
Олеиновата киселина и ненаситените мазнини в 

него понижават нивото на холестерола. В авокадо-
то има и много целулоза. Авокадото е най-вкусно, 
ако го консумирате вместо масло или маргарин, а 
не като плод.

Малини:
Те са богати на киселини, които прекратяват растежа на 

раковите клетки, на витамин С, който понижава нивото 
на холестерола в кръвта и намалява вероятността от сър-
дечно-съдови заболявания, както и на голямо количество 
целулоза.

Домати:
Ликопенът в тях доказано е един от най-силните 

каротиноиди, който действа като антиоксидант. До-
матите намаляват риска от заболявания на пикочния 
мехур, стомаха и понижават с до 50% риска от рак на 
дебелото черво.

Диня:
Витамин С и бета-каротинът в нея са сред най-силни-

те антиоксиданти, които предпазват клетките от вред-
ните свободни радикали. В половин диня се съдържат 
и 853 мг калий, който способства за намаляване на 
кръвното. Прочиства бъбреците.

Чесън:
Сярата, влизаща в състава на продукта и прида-

ваща му специфичния аромат, намалява количе-
ството на вредния холестерол, понижава кръвното 
и риска от рак на стомаха и дебелото черво.

Леща:
Тя е богата на целулоза, която способства за здра-

вето на сърцето, и на изофлавони, които предпазват 
от рак на гърдата. Изофлавоните се запазват и след 
термична обработка, т.е. можете да купувате лещата 
в изсушен, консервиран вид или на супа.

Морски дарове:
Всички ракообразни, мекотели и миди са 

богати на витамин В12, който поддържа функ-
циите на нервите и умствените способности, 
желязо, минерали (магнезий и калий).

Манго:
Спомага за предотвратяване на артрита и зарастване-

то на раните, а освен това укрепва имунната система. То 
съдържа и големи количества витамин А и витамин С.

Стафиди:
Те са основен източник на желязо, което 

способства за пренасянето на кислорода към 
тъканите.
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Появата на пърхот през 
пролетта се дължи 
на недостатъчно ко-
личество кислород, а 
не на кожни пробле-
ми. Той се появява 

вследствие от носенето на шапки, 
сухия въздух в помещенията, работата 
в затворено помещение от сутрин до 
вечер намалява притока на кисло-
род. Хормоналните проблеми също 
причиняват пърхот, както и стресът и 
умората.

Консумацията на много въглехидра-
ти също може да се изрази в поява на 
пърхот. Пърхотът се предизвиква от 
микроорганизъм, който живее върху 
кожата на главата.

Прекалено голямото количество 
от този вид микроорганизми води до 
това, че процесът на обновяване на 
кожата се ускорява и постоянно падат 
мъртви люспички кожа.

Пърхотът атакува през пролетта.
Клетките падат още преди края 

на жизнения си цикъл. Те не успяват 
напълно да се обезводнят и се слепват, 
с което образуват грозен пърхот. Пър-
хотът е два вида – мазен и сух.

Мазният пърхот е опасен, защото 
кожата на главата се възпалява, луко-
виците на космите загиват и това може 
да доведе до косопад. Сухият пърхот 
докарва косата до изтощаване и тя 
изглежда съсипана и неподдържана.

Понякога пърхотът се бърка с прека-

лено сухата кожа на главата и с някои 
кожни заболявания. Възпалената, за-
червена или прекалено чувствителна 
кожа на главата все още не е повод да 
смятате, че имате пърхот.

Но ако два дни след последното из-
миване на косата с шампоан раменете 
ви са покрити с бял прах, а по главата 
си усещате непоносим сърбеж, това 
означава, че страдате от сух пърхот.

Ако два дни след измиването на ко-
сата тя става мазна, а след още два дни 
раменете ви са покрити с пърхот, стра-
дате от мазната му форма. Използвайте 
лечебни шампоани срещу пърхот.

За да помогнете на косата си, забра-
вете за сешоара поне за известно вре-
ме. През пролетта, когато организмът 
изпитва нужда от витамини и минера-
ли, може да ви сполети косопад.

Това няма нищо общо с истинския 
косопад, но трябва да реагирате 
веднага. Хранете се пълноценно, яжте 
повече зеленчуци, плодове и риба и 
масажирайте кожата на главата си.

Това подобрява кръвообращението 
и не само че ще подобри гъстотата на 
косата ви, но и ще я направи по-лъска-
ва. В студените месеци кръвоносните 
съдове на кожата на главата се свиват, 
а мастните жлези работят като луди.

В резултат косата изглежда така, 
сякаш не сте я мили поне две седмици. 
Често за това е виновна и липсата на 
витамини. Наблегнете на приема на 
витамин А и витамин С.

сиЛвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Къде сме? – Някъде по пътя и към 
целта, търсещи, желаещи, съмняващи 
се и можещи? Живеем тук, веднага 
и сега и мечтаем. Всеки е избран да 
свърши това, за което е призван. 
Затова не е случайно, когато срещнем 
някого някъде. Всичко се случва, както 
трябва да бъде. Хубаво е, че не можем 
да решаваме съдбата на другите.

Благодарни сме на много хора и 
ситуации, които ни помагат да 
открием себе си, да си извлечем поука, 
да падаме, да ставаме и да продъл-
жаваме. В живота ръбове винаги има, 
но е добре да ги заглаждаме и да се 
наемаме след това.

Важното е да сме в хармония със 
себе си. Уморихме ли се от сложни 
комбинации и не е ли дошло времето 
да живеем простичко и ясно. Нужен 
е сигурно баланс, който трудно се 
постига, но поне да се опитаме. 

Мисля, че човек цял живот търси 
отговор на тези два въпроса -кой е и 
къде е? И това не е само  проблем на 
определена възраст. Те го държат жив 
и го движат.  Хубаво е да си ги задава, 
но не твърде често. Те сигурно идват, 
когато липсват опорите, или се из-
черпали ситуациите и хората около 
нас и  търсим  други пак по пътя, 
изоставяме едни и откриваме трети 
или се връщаме към стари. Няма вечни 
неща.

Струва ми се, че печелим повече, 
когато сме естествени и се оставим 
съдбата да ни движи, но, от друга 
страна, не сме ли ние тези, които 
я  предизвикваме.  Ситуациите, 
когато никой никого не преследва и  не 
обсебва, не бяга, не налага са винаги 
най-предпочитани пред онези другите 
режисирани и тогава, когато тръгва-
ме със схеми в главите си. 

Хубаво е да се общува наяве и сега. 
Може би е време да се направи едно 
пролетно почистване на съзнанието. 
Да изтупаме прашасалите мечти и 
да извадим скритите надежди.

Да оставим в ледената епоха 
всичко, което ни дразни. Сега е време 
за презареждане. Рестартираме и 
започваме наново. 
С пролетта.

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

Да започнем 
отначало...

ТОКЧЕТА
Да предпазим косата  

от пърхот през 
пролетта
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Фотографка 
търси себе си 
чрез любовта

ЕМИГРАНТСКИ 
ИСТОРИИ

Историята на едно пътуване от 
Бургас до Манчестър, но през Кипър

ДесисЛава ГеорГиева
desislava@bg-voice.com

Питаш ме дали, напускайки България, съм следвала някаква мечта. 
Ако любовта е мечта - да, следвала съм я! Следвах мечтата си да 
живея до края на дните си в енергията на любовта. Така Наташа 
Гочева отговаря на въпроса ми защо избира пътя на емигранта. 
Не знам защо, но бях сигурна, че трябва да напиша този текст за 
нея. Вътрешно бях убедена, че тя ще ми даде отговорите, които 

търся, и ще ми покаже как успява да преодолее илюзията в своя живот...
Не знам защо, но винаги в дъното на всяка промяна у хората, които съм срещала 

и срещам по пътя си, стои любовта. Така е и при Наташа. Любовта е тази, заради 
която тя напуска преди години родния Бургас и заминава за Кипър, за да последва 
мъжа, когото обича. Сигурно не е лесно да се раздели с близките си и с професия-
та, която е част от нея - фотографията.

Като дете, докато нейните връстници си играят с кукли, Наташа се рови в лабора-
торията и си играе с черно-белите ленти. И няма как да е иначе с двама родители 
професионални фотографи. Баща й - Иван Гочев, допреди няколко години активно 
работеше в бургаски вестник. От него тя наследява страстта към фотографията. 
Но дори тя не я спира, за да замине за Пафос. Почти 3 години живее и работи в 
гръцката част на Кипър. Още с пристигането й островът я пленява с красота си, с 
лазурните брегове, чистите кристално-солени води на Средиземно море и пале-
щите лъчи на южното слънце. „Оставах без дъх пред разнообразието и красотата 
на цветята - огромните кактуси, фикуси, безкрайните портокалови, бананови и 
маслинови градини. Цялата тази екзотична атмосфера ми помагаше да преодолея 
носталгията по всичко родно”, разказва Наташа и в думите й се долавя умението 
да улавя красотата на видяното, така както един фотограф и оператор може да го 
прави. През годините на професионалната си реализация в Бургас Наташа сменя 
фотоапарата с камерата. И като оператор успява да открие другата гледна точка на 
събитието. Затова и заминавайки за чужбина, тя не се разделя с нея. И сега продъл-
жава да снима, макар и за удоволствие.

След няколко години в Кипър Наташа разбира, че е попаднала в една илюзия, 

Наташа не се разделя с камерата. Сега обаче вместо горещи събития 
запечатва спомени от своя живот

градена с времето. „Разочарованието и отчуждаването ми от човека, заради когото 
бях там, растяха и за доброто и на двама ни взех решение и се завърнах у дома. 
Трябваха ми пет години, за да разбера, че съм загубила връзката с вътрешния ми 
покой. Да осъзная, че загубвайки този покой, губя връзката със себе си. А изгубя 
ли себе си, аз изгубвам себе си в света. Трябваше да изляза от илюзията, която 
бях си създала сама, и най-вече заблудата, в която ни вкарват интернет връзките. 
Върнах се в Бургас с решението да бъде завинаги, но след десетмесечни неуспеш-
ни опити да си намеря работа, ето че отново трябваше да напусна всичко мило, но 
този път поех в друга посока - Англия”, споделя бургазлийката.

Сега тя диша въздуха на Манчестър. Чудя се дали човек може да бъде себе си 
сред хора от друга култура и с други разбирания?. Наташа ми отговаря философ-
ски с думи на човек, преминал през не едно изпитание в живота си, но запазил 
вярата и силата на любовта. „Разбира се, че всеки може и трябва да бъде себе си. 
Ако се познава, вярва и следва своето Аз. Опознавайки себе си, човек овладява из-
куството да обича себе си. Обича ли себе си, той обича всички останали същества. 
И тогава е без значение в коя точка на света се намира и сред какви хора живее, 
защото всички ние сме едно голямо Семейство - частици от едно Цяло.”

„Има ли илюзия в живота ми? Животът е най-върховният дар, който ни подна-
ся съдбата или Бог (кой както го разбира според своите вярвания и възгледи), и 
най-ценното, което притежаваме. От нас зависи дали ще го живеем истински или 
в илюзия. На този свят няма нищо случайно - всичко, каквото ни се случва, има 
и своята причина, както и всяка причина има свое следствие. А илюзиите си ги 
създаваме сами. Защото непрекъснато се люшкаме между миналото и бъдещето 
или страдаме от това, което ни се е случило, от това, което е било, или се терзаем, 
притесняваме и мислим за това, което ни очаква”, разсъждава Наташа. Според 
нея разделянето на живота на минало, настояще и бъдеще е плод на нашия ум и в 
крайна сметка е една илюзия като всичко останало. Но как тогава трябва да живе-
ем? „Истински радостен и щастлив живот можем да постигнем само в настоящия 
момент - „да живеем тук и сега”, да живеем за днешния ден, да му се наслаждаваме, 
защото никога няма да има друг такъв”, категорична е Наташа. И съм убедена, че е 
така и тя вярва в това свое верую. Защото го е преживяла, защото се е докоснала 
до несгодите и въпреки това продължава да търси красотата в света, който ни 
заобикаля.

Наташа признава, че не знае накъде я води пътят й. Но сигурно посоката е само 
една - напред. Защото живее в настоящето. „Не зная какво ме очаква утре и не се 
интересувам много. Имам само цели, които трябва да постигна, и правя всич-
ко по силите си това да се случи. Живот и здраве, когато съм удовлетворена от 
постигнатото, ще се върна в България, където съм се родила, където са децата ми, 
приятелите, където е минала по-голямата част от живота ми и където се надявам 
да завърши земният ми път. Защото човек си тежи на мястото. А моето място е там, 
където ме е поставил нашият Създател, а именно в България”, споделя тя.

Всяка сутрин, когато отвори очи, тя изрича своя молитва за децата си, за прияте-
лите си, за сънародниците си и за България.

„Където и да търсят препитание българите по света, да не забравят, че са по-
томци на един велик народ, да не забравят, че са българи. Никога да не свеждат 
глава пред изпитанията, да отстояват позициите си, да бъдат преди всичко човеци 
и да не забравят, че всички ние сме част от едно велико Съзнание. Където и да са, 
колкото и дълго да отсъстват, да се завърнат там, откъдето са тръгнали, защото 
нашето място е в България”, смята Наташа и си е обещала, че един ден ще се върне 
в Бургас.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Райна Кабаиванска. Потник. Елини. Ар. Минеи. Рулит. Корт. Рогач. Тотем. Камено. Акола. Аул. Лос. Пусан. Скрин. Фин. Хартс. Пориви. Алеко. Атасу. Рахил. Капот. Шарп. Несин. Номад. Ра-
пири. Ирасу. Адо. Туя. Париж. Семов. Рок. Цехин. Полоси. Ламаит. Икона. Ин. Филип. Антре. Деец. Сфера. Импас. Радиан. Колар. Ева. Нар. Олово.Април. Окр. Трева. Авлиги. Обятия. Лауда. Ос. Квартира. 
Стажант.
ОТВЕСНО: Капитали. Анатоли Нанков. Ион. Монах. Пукал. Дарба. Интерес. Линия. Мисир. Яр. Анион. Хелер. Цапфа. ТТТ. Яки. Гопак. Сипеи. Енории. Акра. Уроки. Ахтар. Леяр. Участ. Анири. Наков. Таел. 
Касап. Ринит. Овал. Илитон. Тонаж. Крило. Ас. Витол. Патос. Поема. Аут. Кан. Тасос. Мусон. Правда. Нике. Круша. Елада. Плаж. Омари. Адамо. Есери. Икар. Уивър. Досие. Вигон. Артелни. Провинциалист.



23-30 март 2011 г. 33

Седи си Мечо Пух на един 
пън на полянката и яде 
шоколадова вафла.При него 
пристига Прасчо и го пита:

- Мечо, защо е толкова кафя-
ва тая вафла?

- Ами... защото я ям вече за 
трети път. 

  
Програмист се разхожда в 

планината. Огледал заобика-
лящата го природа и си казал:

- Каква яка графика! 

  
Най-споменаваното име в 

света на компютрите?
- Бил Гейтс!?
- Не, майка му!

  
По време на класна работа в 

училище учителката казва:
- Струва ми се, че чувам 

някакви гласове...
Иванчо тихо се обажда:
- И аз съм така, но се леку-

вам... 

  
Тексаски фермер отишъл на 

екскурзия в Австралия. Там се 
запознал с австралийски фер-
мер, който гордо му показал 
пшеничната си нива.

- Това не е нищо - заявил 
тексасецът. - У дома имаме 
два пъти по-големи пшенични 
ниви.

После австралиецът му 
показал добитъка си.

- Това не е нищо - заявил 
тексасецът. - У дома имаме два 
пъти по-едри от вашите крави.

В този момент по пътя се 
задали десетина кенгурута.

- Какви са ония животни? - 
попитал тексасецът. Австрали-
ецът отговорил:

- В Тексас нямате ли скакал-
ци? 

  
Каква е разликата между 

ирландска сватба и ирланд-
ско погребение? - Една чаша 
по-малко. 

  
Дебел човек стои пред едно 

училище. Учителка го пита:
- Извинете! Дете ли чакате?
- Не, от бирата е. 

  
Две бълхи се напили и 

едната казала: Пеша ли ще 
се върнем, или ще си вземем 
котка? 

  
Учителката:
- Деца, кой ще ми разкаже 

как се размножават тарале-
жите?

Иванчо:
- Много, много предпазливо 

и внимателно!

  
Блондинка кара колата си 

и пука гума. Слиза и започва 
да я надува през ауспуха на 
колата си!

Друга блондинка минава 
покрай нея и я пита:

- Какво правиш!!?
А тя отговаря:
- Спуках гума и сега я наду-

вам!
Миновачката потресена 

отвърнала.
- Ами поне си затвори про-

зореца да не излиза въздуха...

  
Вървели си брюнетка, 

блондинка и червенокоса в 
пустинята. Брюнетката носела 
вода. 

– Защо носиш вода - попита-
ли другите две.

– Като ожаднеем, да пием. 
Червенокосата носела 

храна.
Защо носиш храна - попита-

ли другите две.
Като огладнеем, да ядем.
А блондинката носела 

прозорец. 
– Защо ни е тоя прозорец - 

попитали другите две.
– Като ни стане много горе-

що, да го отворим.

  
Звъни се на вратата:
- Аз съм мъжът ти, отваряй!
- Не мога, гола съм!
- Е, що бе, сам съм...
- Аз пък не съм сама!!!

  

Нане отишъл при Вуте, за да 
му поиска магарето с каруцата 
да си свърши някаква работа. 
Вуте изслушал молбата му, па 
му рекъл: 

– Какво да ти кажа, Нане… 
Не бих искал да ти ги дам, 
защото предишния път, като 
ти ги дадох, ти ми ги върна 
магарето болно и гладно, 
а каруцата трябваше да я 
ремонтирам. Но също така не 
мога и да ти откажа, защото 
сме дългогодишни приятели и 
не искам да ми се разсърдиш. 
Затова, Нане, ще ти отговоря 
уклончиво – я си е*** майката!

  
Чапаев бил много болен и 

стоял на системи. Петка оти-

шъл да му запише последните 
думи. Извадил лист и химикал-
ка и ги дал на Чапаев да напи-
ше нещо. Той написал нещо и 
му го върнал. Петка прибрал 
листчето, без да го чете. На 
другия ден на погребението 
на Чапаев извадил листчето, 
за да прочете последните му 
думи: Петка, идиот такъв, ста-
ни от маркуча с кислорода!

  
Гарабед се разболял от 

туберкулоза. Прегледал го 
докторът и му казал: 

Ще живеете още шест ме-
сеца максимум. Но ако искате 
да ги удължите малко, вземете 
си една козичка да ви храни и 
идете да живеете в планината 
на чист въздух.

Гарабед го послушал, купил 
коза и заминал за Рила. След 
три месеца се връща – здрав, 
румен и бодър. Отива право 

при лекаря и му казва:
Е, докторе, аз оздравях, 

дори се чувствам с няколко 
години по-млад, само дето ко-
зичката, от която пиех мляко, 
нещо залиня. 

Докторът отговорил: 
Аз не съм ветеринар, но 

доведете я, ще я прегледам. 
Довел Гарабед козата, док-

торът я поогледал и казал: 
Ще ме прощавате, но това е 

козел!

  
Махмурлия, събуждайки 

се сутринта, застава пред 
огледалото, щрака с пръсти и 
се чуди! Жена му, минаваики 
покрай него го пита: 

- Пешо, какво правиш? 
- Аааа, верно бе, Пешо беше!

  
Блондинка към гаджето си:
- Петьо, имаме ли друг 

шампоан?
- Не! Защо ти е? На този 

какво му има?
- Ами тук пише ”за суха 

коса”! Аз моята вече я намок-
рих.

  
Шефът казва на блондинка: 
– Изчисти асансьора! 
А блондинката: 
– Ама на всичките етажи ли?

  
Малко червейче пита майка 

си:
– Мамо, къде е татко? 
– Отиде за риба.

  
Пенчо и Яшко си говорят и 

Яшко казал: Ще гледам филма 
“Двама голи и един без гащи”.

Пенчо: То няма такъв филм.
Яшко: Откъде знеш?
Пенчо: Гледал съм го.

  
Жега.
- Пешо, искаш ли една леде-

на биричка?
- И питаш?!
- Не питам, гавря се…

  
След тежка вечер Итачи 

се прибира у дома. Среща 
го баща му и какво да види 

– синът му пиян, дрехите му 
целите окъсани, две не вижда 
и носи кървава катана...

- Кво си правил бе, хаймана 
неден?

- Хихи, голям майтап, тате – 
утре Шисуи, като се събуди – и 
гледа – главата му на ношното 
шкафче!

  
Две блондинки си говорили 

и едната казала: Вчера мъжът 
ми получи анонимно писмо!

А другата се обадила: Оу, 
какъв ужас! От кого?

  
Гърбавият се обадил на 

пелтека:
- Намерил съм ти подходяща 

работа, суфльор в театъра.
- П-пак л-ли ми с-се под-ди-

граваш? – обидил се пелтекът 
и решил да си отмъсти. Звъни 
на гърбавия и му казва:

- П-помниш ли к-как се сним-
махме миналата годи-ина? 
Ел-ла си вземи с-снимката, 
ч-че не мога да с-си затво-оря 
албу-ума.

  
Защо блондинките се раз-

хождат, докато си мият косата?
-Защото на шампоана пише 

“Wash and go”!

  
Блондинка влиза в бара 

много разстроена. Барманът 
я пита:

– Защо плачеш?
– Всички ми се смеят, че съм 

много глупава!
– Ще ти докажа, че не е така. 
И барманът се обрънал към 

една брюнетка: 
– Отиди до вас и виж дали 

не си там. Брюнетката тръг-
нала. Блондинката се смее. 
Барманът я пита:

– Защо се смееш?
– Ама, че е глупава! Аз бих се 

обадила по телефона.

  
Eдна баба минавала покрай 

проститутки и ги питала: 
- За какво сте се наредили 

тук? 
Тях ги било срам да кажат, 

че са проститутки, затова й 
казали, че се редят за лукчета. 
Бабата решила и тя да се наре-
ди с тях за лукчета. В същото 
време минал клиент и огледал 
първата, огледал втората, ми-
нал и през бабата и казал: 

- И ти ли ма, бабо? А тя отго-
ворила: 

- И аз, синче, и аз немам 
заби, ама ще смукам.

  
Блондинка седнала в колата 

си и се развикала. Един поли-
цай я чул и я попитал какво 
става... Блондинката казала: 
Откраднаха ми кормилото, 
лоста, спирачката и всичко! А 
полицаят отговорил: Ами, ако 
седнете отпред, всичко ще си 
дойде на мястото!

  
В детската градина учител-

ката кара децата да броят. Сто-
янчо: Едно, две, три, четири? 
Гошко: Пет, шест, седем, осем? 
Иванчо: Девет, десет, вале, 
дама, поп?

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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Чарли Шийн тръгва 
на турне в САЩ

Глория отвори вратите 
на дома си за фенове

Доста напорист стана слухът, че Плейбек №1 на републиката Андреа 
е задлъжняла на екипа си. Из фолк средите се говори, че тя дължала 
пари за последните си няколко проекта на композитори, режисьори 
и текстописци.

Май все пак кацата не е толкова пълна, колкото изглеждаше досега. То е 
нормално, когато една кариера не е подчинена на бизнес логика, коментират 
нейни колежки. Всеизвестен факт е, че кариерата на напористата силиконка е 
финансирана със семейни пари.

Тя трябва да си наложи валутен борд и да не харчи повече от това, което 
изкарва, съветват я по-пресметливите в бизнеса.

Междувременно изпълнителката на “Късай етикета” си направи татуировка 
на гърба. Тя си изписа “fortuna favet fortibus”, което в превод означава “Късметът 
спохожда смелите”.

Обявената за Кралица на попфолка Глория отвори вратите на своя 
палат в София за фенове. Певицата покани една от най-верните й 
групички на чаша следобедно кафе. Няколко момчета и момичета се 
докоснаха до най-личното пространство на примата.

Освен среща с нея агитката получи и компанията на дъщерята на Глория – 
Симона. Младото момиче с много радост обърна внимание на гостите и дори 
попяха заедно песни на майка й. Събитието бе доста тиражирано тези дни из 
фолк медиите.

От Warner Bros. съобщиха, че носителят на две награди „Оскар” Кевин 
Костнър ще играе една от главните роли в предстоящия филм за 
Supermen: Man of Steel, разработван съвместно с Legendary Pictures.

Актьорът, който вече е на 56 години, ще изиграе Джонатан Кент - 
човекът, който е отгледал Кларк Кент (Супермен), роден на планетата Криптон.

Наскоро станаха известни и имената на още герои в новия филм за Супермен. 
Ролята на Кларк Кент ще бъде поверена на Хенри Кавил, а тази на майка му - на 
Даян Лейн.

Премиерата на лентата се очаква през декември 2012, когато очакваме и края 
на света. Режисурата е поверена на Зак Шнайдър, който се шегува често, че 
филмът ще е добър финал за края на света.

Андреа не 
плаща на 
екипа си

Кевин Костнър 
ще играе в новия 
филм за Супермен

Бившата звезда от „Двама мъже и половина” очаква приходи от около $7 
млн. от предстоящо турне в САЩ. Актьорът ще весели на живо публи-
ката си под наслов „Безмилостното торпедо на истината”.

Моноспектакълът на Шийн ще се играе в над 20 града зад океана, а 
билетите за шоуто му до момента буквално се продават за минути.

Очакванията са, че на всяко представление Чарли ще прибира близо 260 
хиляди долара.

Самата пиеса ще представлява забавни ситуации, разиграни от актьора около 
стол, и въпреки че не блести с оригиналност, скандалите около звездата в по-
следните месеци му гарантират висока посещаемост.

Същевременно решението на актьора е част от спечелените средства да дари 
на пострадалите от трагедията в Япония жители.
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Въвеждат .xxx 
домейн за порно 
сайтовете

“Девствената” 
Саманта с бебе

Миро направи парче 
на Нели Рангелова

Нели Рангелова изкарва нова парче, чиито автори са Миро и Ваня 
Щерева. Певицата ще направи и видео, но преди това ще го про-
мотира на големия си двучасов концерт в Неапол през април.

Рангелова ще замине за Италия по покана на Асоциацията на 
музикантите. Тя ще пее на открито в италианския град и ще изпълни най-го-
лемите си хитове.

Наскоро певицата оплю родната чалга. Това обаче й донесе само негативи, 
защото всички я намразиха. Хората си помислиха, че остаряващата певица е 
доста злобна и завиждаща.

След много обсъждане, очакване и слухове събитието най-сетне се случи. Решението бе взето на 
заседание на ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) в Silicon Valley в САЩ.

Опитите за налагане на отделен домейн за сайтове с подобна тематика се водят от 2003 година, 
но това не бе възможно най-вече заради протестите на редица неправителствени организации.

Същевременно голяма част от порно индустрията също се обяви против, тъй като съществуват опасения, 
че с .xxx домейн сайтовете ще могат да се блокират много по-лесно и така трафикът им ще пострада.

Дали последният одобрен от ICANN домейн ще се използва активно – за това може само да се гадае, но е 
факт, че въвеждането му със сигурност ще вкара малко ред в милионите сайтове с еротична и порно темати-
ка в мрежата.

American Pie се завръща
Киностудио „Юнивърсъл“ обяви, че 

ще заснеме поредно продължение 
на тийн комедията „Американски 
пай“.

След няколкото сравнително неуспешни 
части обаче в новата серия от култовото 
заглавие ще се завърнат звездите от първия 
филм.

Джейсън Бигс, Шон Уилям Скот и Юджийн 
Леви вече са подписали договорите си за 
участие в поредния „Американски пай”. Въ-
преки че на поредицата зрителите й изгубиха 
бройката, любителите на безсмислени коме-
дии още си спомнят фурора, който предизви-
каха първите три филма „Американски пай”.

Само първите две части (1999 и 2001) 
натрупаха в световния боксофис над половин 
милиард долара, и то след като бяха направе-
ни с бюджет от общо 41 милиона. Третият пък, 
с подзаглавие „Сватбата” (и приходи от над 
230 милиона долара), се оказа заключаващ 
за трилогията, защото след него по-голямата 
част от любимите вече актьори на публиката 
се отдадоха на други проекти.

След „Американски пай 3: Сватбата” излязо-
ха още няколко серии от заглавието - „Музика-
лен лагер”, „Голата миля”, „Бета хаус”, „Книгата 
на любовта”. Никой от тях обаче не успя дори 
да се докосне до титаничния успех на първата 
трилогия.

Най-младата и привидно най-невинната фолка-
джийка Саманта се е сдобила с бебе.  Девстве-
ната уж доскоро певица е в четвъртия месец. 
Таткото не бил публична личност, но екипът 

ни знае от доста време, че непълнолетната хубавица е с 
бизнесмен, който има няколко хотела. Именно в един от 
тях Саманта се изявяваше преди време.

В момента певицата завършва музикалното училище 
като частна ученичка. В същото време тя ходи и по учас-
тия и признава, че няма да спира да пее. Тя вече имала 
дори нова песен след кавъра на сръбския хит “Зора е”.
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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

РАБОТА

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

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

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

Набираме owner operators. Лоялност, 
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 шофьори и owner 
operators. Добро заплащане. Корект-
ност. 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

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

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

Taxi drivers wanted. Waukegan area 
8472820303 

Търся CDL шофьори 7734916214

СПА салон търси фризьорка, маникю-
ристка 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 седмица. 773 751 8986

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

Търся шофьор на такси. Много добри 
условия 847 532 9999

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

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

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

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

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

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

Агенция предлага работа за babysitter, 

caregiver, housekeeper в американски и 
руски семейства. Търсете Катя 847 296 
4748; 847 296 4668

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 W 
Diversey Pkwy, IL 60614), търси работни-
ци за разнасяне на рекламни матери-
али, 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 американски и 
руски семейства и друг вид работа. 
Йорданка Соколова 847 903 7325; Галя 
Куо 847 858 9822

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

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. Осигу-
рявам: 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. На-
емам шофьори от цялата страна. SIGN 
UP BONUS. Телефон за връзка: (407)-923-
4867 Email: viva.transport@yahoo.com

Apollo transport търси да наеме кон-
трактори с автовози. Добро заплаща-
не. Постоянна работа. Midwest; east 
coast. 312 730 2085 

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 1481 
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  

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

Търся шофьор CDL class A за delivery. 
630 915 3177

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 
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 

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

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

Зов за помощ
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АVANTGARDE BG  търси готвачи 
с опит. 773-594-9742; 773-969-
1300.

Rent Here Realty is seeking 
Sales Associates for our newest 
location in Chicago. Agents 
within our company average 
over $5.500.00 monthly. Must 
speak English, No license is 
needed to begin. Must Have a 
Reliable Car. Available to work on 
Saturday or Sunday. SEE US ON 
THE WEB: www.renthererealty.
com 

Busy North Shore Children’s 
Hair Salon seeks upbeat, 
friendly receptionist. MUST 
SPEAK ENGLISH. Must have 
exceptional multi tasking skills, 
great customer service, and 
be strong at trouble shooting. 
Fun fast paced environment to 
work in. Good pay and benefits. 
Advancement to management 
possible. Please  call Jillian at 
847-624-3930. 

Midwest Gaming & 
Entertainment, LLC is building 
Chicagoland’s newest casino in 
Des Plaines. We are now offering 
FREE dealer school. Are you out-
going? Do you have good math 
skills? Are you hard working 
and ready to learn something 
new? Join our dealing school. 
No experience necessary. „Come 
and learn the art of dealing 
dice.” There is no charge for 
dealer school. The commitment 
will require regular classroom 
attendance for 12 weeks and is 
unpaid. There will be 5 classes 
per week. Each class will last 4 
hours. This is a great opportunity 
for anyone looking to find their 
way into the casino world. 
For enrollment consideration 
Send Resume: resumes@
midwestgaming.com 

Avenue BG търси сервитьор/ки 
847 979 2222

Construction company is looking 
to hire independent sales 
people. Call 630 227 1111 for 
details

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

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

construction company търси 
работник с английски език. 
Опит в plumbing е предим-
ство. Добро заплащане. 
Старт веднага. 630 802 8286

Под наем

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

Под наем обзаведена стая със 
самостоятелна баня. Намира се 
на Cumberland i I90. Наем $450. 
Обадете се на: 773-780-1482

Apartment for Rent. Belmont 

and Central area. 3 bedrooms, 
eat in kitchen, living room, 
clean building. Washer/dryer 
in building. 1000.00 a month, 
1 year lease, no pets. Garage 
available for 50.00 a month. Call 
Angela at 847.707.4043

FOR RENT 1BR/1BA Apartment. 
1986 W Algonquin Rd, Mt 
Prospect, IL $695 Special! 
Large Apt with New Carpet, 
New Tiles in Kitchen & Bath, 
New Appliances including the 
dishwasher, New fixtures, lots of 
parking, storage space included. 
Central Air & Heat, Patio, Laundry 
On Site. Secure Building and 
large common grounds. Only 
$500 deposit. Call Rich (224) 
406-4699 

FOR RENT in Des Plaines – 1405 
Ashland Ave 2C Des Plaines, 
IL 60016, 1 bedroom condo in 
small quiet building on tree-
lined street! Walk to train, town 
and restaurants. Convenient 
to shops and transportation! 
Covered parking included. Coin 
laundry in building. Newer 
appliances. Available now. $800. 
Please call 847-222-8697  

FOR RENT in Prospect Heights, 1 
- BDRM, 3rd floor unit w/ private 
balcony. two assigned parking 
space included! New carpet, 
New paint! Appliances Included: 
Stove, Refrigerator. Washer & 
Dryer Facilities in the building. 
Water & Heat included. No pets, 
please. Security deposit required. 
$750. Please call Paul at 847-698-
6656. 

FOR RENT in River Grove, IL. 
Welcome to the Perfect Place 
to Call Home! River Grove 
Apartments  8240 O’Connor 
Drive, River Grove, IL 60171. 1 
bedroom/1 bath unit priced 
at $600; 2 bedroom/one bath: 
$750 with $300 signing bonus.
Immediate move-in available! 
Contact: Margaret Albekier (773) 
960-5609 

Давам под наем етаж в къща в 
Дес Плейнс за две момчета шо-
фьори по $400. 847-693-0790.

Давам под наем обзаведен 
2 Bdr апартамент  близо до 
O’HARE. За Truck drivers или 
семейство. 773 966 8978

Давам под наем къща с голям 
Living room, Kitchen, 3 Bdrs, 2 
Bth с вани, 1 Acre двор, нами-
раща 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 
съжителство в голям 2 bdr 
апартамент с балкон, басейн 
и тенис корт. Milwaukee av/ 

Euclid ave в Northbrook. 312 493 
6265 Любо

Давам под наем 2 bdr and 3 bdr 
апартаменти в Westmont. На-
емът 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 су-
шилня. 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

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

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

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

Truck driver търси 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

Услуги

Chicago’s Ultimate Party 
Planners. Girls Night Out, 
Guys night out, Bachelorette 
Parties and more!Limos, Party 
busses, Hotels and Penthouses! 
At Home Pole Lessons, Belly 
Dance Lessons, At Home Spa 
Services.When you book with 
VIP Bachelorette, we choose any 
three of the hottest nightclubs 
in Chicago and receive, no 
cover, express entry, drinks and 
champagne for only $23.00 a 
person. 847-288-9398.

Вечеря в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това 
безплатен вход за два нощни 

клуба с безплатен коктейл и 
шампанско – само за $45 на 
човек. Обадете се на 847-288-
9398

Безплатен estimate за покриви 
и къщи, повредени от градуш-
ки. Ние можем да ви сменим 
покрива,  без да плащате нищо. 
Всички разходи се поемат от 
застрахователната ви компа-
ния. 224-425-8060

Поправка, ремонт, продажба и 
рента на електрокари, мото-
кари и всякакъв вид складова 
техника - (847) 415-7364 

Lawn service and tree removal. 
Грижа за вашата градина през 
4-те сезона. Bi weekly, weekly or 
just one time. Ние сме insured. 
Търсете Jesse 630 364 98 60 

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

Short Sale Solutions! We provide 
individuals facing foreclosure 
a Short Sale solution. We can 
buy your house today and give 
you an opportunity to start over 
fresh and stress-free from this 
huge financial burden. Visit our 
website for more information 
www.shortsaleforeclosureil.com 
or Call us Today! (224) 795-8289 

Промоция: Евтини само-
летни билети до България. 
Zuma Travel & escapes.
Гергана Tel.: 781 363 3798 

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

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на отоп-
лителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, 
boilers. Инспекция по закупу-
ване на жилище. Замерване на 
СО. 847 840 6347 – Тодор

Електричарски услуги: инста-
лиране на standby  генератори 
за вашето спокойствие, ако 
електрическото захранване е 

прекъснато. 773 988 2324

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

Торти, баници и питки по 
поръчка 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 (първото 
предградие на запад от O’HARE 
– Irving ParkRd & York/Elmhurst 
Rd) Предоставям на децата 
разнообразни занимания 
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.

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 Пала-
тайн. 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

DRIVING SCHOOL Кормуване. 
Бързо и евтино. Тел. 773-807-
2422

ПРОДАВАМ 

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

Продавам карго ван Sprinter 
2006, High roof 2500. Изгодно. 
На 130K. Обадете се на тел. 847 
830 1823

Продавам камион VOLVO 
Cummins 2004. Тел. 630 915 
3177

Продавам VOLVO 2001 в отлич-
но състояние и  trailer  „Сток-
тън” 1999 г. Air bag and ABS. 
Цени:  Trailer - $7000; VOLVO - 
$12 000. 708 369 8432 – Стефан

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни на obiavi@bg-voice.com текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) 

и ние ще я публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, 
цената е $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $10 на брой. Обадете се на 
(708) 415-6985 или изпратете този талон с текста и money order на 1409 W Willow Ln., 
Mount Prospect, IL 60056

КАТЕГОРИЯ: ............................................... ТЕЛЕФОН: ...........................................
Е-MAIL: ............................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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Президентът на БФС мина в 
следващото кариерно ниво с 
неподготвено домашно
Успехът на Михайлов не е равен на успех за българския футбол

ГеорГи фиЛиПов
в. „Капитал”

Изборът на Борислав 
Михайлов за член на 
изпълнителния коми-
тет на УЕФА без никак-
во съмнение е голям 
негов личен успех. 

Също така е престижен за българския 
футбол. Но има сериозни съмнения, 
че ще се окаже полезен и ще подобри 
цялостното състояние на футбола в 
България.

Все още не е ясно как точно са се 
наредили картите, за да може иначе по-
раженчески настроеният президент на 
БФС да влезе в изпълкома още от първи 
тур на гласуването. Наличието на много 
сериозна успеваемост на балканските 
кандидати - освен него влизат румъ-
нецът Санду и турчинът Ерзик, както 
и безапелационният успех на Русия и 
Украйна, подсказват, че както в конкур-
са Евровизия, може би всеки е играл 
за комшията. Възможно е сериозното 
балканско лоби и останалите по-източ-
ноевропейски страни да са се обедини-
ли срещу традиционалистите от Запад 
и застигащата ги Централна Европа. 
Нито чешкият кандидат, нито полската 
легенда Гжегож Лато успяха да преми-
нат ситото на изборите. Най-вероятно и 
в този случай приятелските и регионал-
ните аргументи са били по-силни.

Каквото и да се е случило изборът на 
Михайлов би трябвало да бъде добър, 
защото България ще има представител 
в ключовия управленски орган на ев-
ропейския футбол. Но въпросът е какво 
от това? Дали например този избор ще 
помогне на България и Румъния да кан-
дидатстват успешно за домакинство на 
европейско първенство? Дали ще доне-
се повече постъпления по финансови 
проекти за развитието на футбола? Или 
пък ще внесе европейско ноу-хау за 
това как да си оправим стадионите или 
пък съдийството? Това са все важни 
въпроси, които биха могли да получат 
положителен отговор, ако бяха в днев-
ния ред на един ръководител с визия.

И това изглежда като първият и 
най-сериозен проблем. Михайлов 
се кандидатира за изпълкома, за да 

изкачи следващото кариерно стъпало в 
своето развитие, но без да си е свър-
шил домашната работа на настоящето 
си управленско ниво. Нещо от сорта 
- три години съм майор, искам вече да 
съм полковник. А дали е заслужил - не 
е много ясно, просто така е устроена 
системата.

Проблемите в България не са малко и 
за съжаление все по-рядко се реша-
ват с разумен диалог. Ситуациите от 
последните седмици, които в БФС 
наричат „вътрешни скандали, каквито 
има навсякъде”, всъщност показаха, че 
ръководството на българския футбол е 
разделено на няколко части. На олигар-
хически кръг от богопомазани отбори 
в лицето най-вече на „Литекс”, „Черно 
море”, „Локомотив” (Сф), отделно ЦСКА 
и „Левски”, които си живеят на своя пла-
нета, и кръгът на малките недоволни от-
бори. Този антагонизъм може привидно 
да изглежда основан на липсата на 
пари, примерно от телевизионни права. 
Или пък на вечното недоволство от съ-
дийството. Но дори да е само мрънкане, 
това са част от нерешените проблеми в 
българския футбол.

А те са много - като се започне от 
състоянието на стадионите. За тях БФС 
казва, че не може да помогне, но в съ-
щото време подкрепя идеята на Бойко 
Борисов за нов национален стадион за 
120 милиона лева. Мине се през въпро-

са за лицензирането и спазването на 
правилата. Ако се спазваха, нямаше да 
бъде възможно да се играе на терени 
като този на „Черно море” във Варна. 
Той е на светлинни години от тревното 
покритие на „Калиакра” в Каварна, кой-
то Цонко Цонев прилежно си е оправил, 
макар от БФС да го наричат „палячо” и 
фигура без значение в клуба, защото не 
бил президент.

После може да се мине през съ-
дийството, за което доскоро Михай-
лов отговаряше на европейско ниво, 
но е все така трън в очите на всички 
участници в играта. Естествено трябва 
да се изтъкнат примери от последните 
дни с наказанието на Дока от „Литекс”, 
който беше помилван необяснимо пак 
от подопечните на Михайлов комисии. 
И това са само видимите проблеми на 
ниво мъжки професионален футбол. Но 
когато искаш да си един от големите в 
Европа, е нормално да дадеш отговор и 
на въпроси от сорта какво става с юно-
шеския футбол, има ли въобще женски 
футбол, какъвто ФИФА вече развива 
пълноценно, какво е нивото на пър-
венството по футзал. Те дори не влизат 
в дневния ред на изпълкома на БФС, 
защото са някакви досадни подробнос-
ти. Толкова досадни, колкото и онези от 
Профилигата, които само се оплакват, 
че искат да управляват първенството.

Изборът на Михайлов в УЕФА едва ли 

ще доведе до решаването на тези про-
блеми, а по-скоро до легитимирането 
на всяко добро или недобро решение 
за българския футбол оттук нататък. 
Всяка критика вече ще минава през 
европейската позиция на президента. 
Всяка опозиция остава безсилна пред 
„националната гордост” от първото по 
рода си присъствие в ръководството на 
европейския футбол. Съществува дори 
опасността Михайлов да се окаже „тол-
кова високо, че да не ги вижда”, както 
написа преди време Бербатов за своите 
критици. Първите наченки на подобно 
отношение бяха налице още преди кон-
греса на УЕФА, сега положението може 
би няма да се подобри.

Добре, нека погледнем нещата 
позитивно. Може пък Михайлов да има 
идеи, които българската кална действи-
телност да не му позволява да реали-
зира. Но за съжаление досега не сме ги 
чули. Което от друга страна е проблем 
и за самия него. Ако влизането му в 
тези структури е просто от кариерни 
подбуди, без идеята с какво може да 
допринесе и какво може да развие, е 
възможно да изпадне бързо от тези 
структури. Но иначе четири години са 
си четири години и никой не може да 
му отнеме правото да бъде първият по 
рода си европейски президент на БФС. 
И да запомни - Би Би Си има навика да 
снима със скрити камери.






