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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

13 - 19 април 2011, брой 9, година I

>> на стр. 14-15

Цената на бензина 
удари тавана
>> на стр. 12

Домашен арест за Цеца
>> на стр. 7

Фалшива
„Диана експрес” идва в СаЩ

Митко Щерев & 
Илия Ангелов:

американци играят на 
празника на хорото в Чикаго
>> на стр. 16
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Здравейте,

От известно време аз и екипът ни се чувстваме 
малко тясно. 40-те цветни страници на нашия BG 
VOICE ни се струват малко за всички онези истории, 
които искаме да ви разкажем. Факт е обаче, че сме в 
криза и някои бизнес решения трябва да надделяват 
над творческите. Ето защо от миналия брой успяхме 
да увеличим тиража си още и сега BG VOICE достига 
до повече българи в Америка. С това тиражът ни със 
сигурност е най-високият сред родните вестниците 
в САЩ. Временният ни сайт пък предлага онлайн 
изданията за всички онези, които живеят далеч от гра-
довете с големи български общности. Съвсем скоро 
ще тръгне и нашето интерактивно интернет издание, 
което ще направи четенето на BG VOICE онлайн много 
по-приятно и лесно - почти като песен.

Песента на „Диана експрес” обаче е леко тъжна тези 
дни. Прилича на блус за двама, но участниците така са 
се хванали за гушите в спор на кого е името и чии са 
хитовете, че не е ясно какво ще остане в края на този 
танц със саби. Двама музиканти (от общо 24 свири-
ли през годините в „Диана експрес”) регистрирали 
името на групата като търговска марка в Патентното 
ведомство. Основателят на формацията - компози-
торът Митко Щерев, им забранил да пеят неговите 
песни, а това са почти всички хитове на формацията. 
Министерството на културата отказва да им даде ре-
гистрация като артистична група, а докато съдът реши 
всичко, те идват на турне в САЩ. Какво могат и не 
могат да пеят музикантите, които сега се представят за 
„Диана експрес”, и кой крив и кой прав се опитваме да 
разнищим в темата на този брой на страници 14-15.

Докато рокаджиите се карат, в Чикаго мина първият 
фестивал на българското хоро. Страхотна идея, която 
се надявам да се превърне в традиция. На страница 
16 обаче търсим отговор на въпроса защо танцьорите 
не носеха традиционните ни носии, толкова характер-
ни за духа на хорото.

Едва ли ви е до танци, като гледате цените по бен-

зиностанциите. На повечето места горивото струва 
повече от 4 долара за галон и едва ли е успокоение 
фактът, че в Европа е по-скъпо. Колко още ще поскъп-
ва бензинът и как това се отразява на ежедневието ни 
разказваме на страници 12-13. 

Ако ви се вдигне кръвното от цените на бензинос-
танциите, пийнете чай... или пък кафе. Кое от двете е 
по-полезно и от какво могат да ни предпазят тези две 
толкова популярни напитки? Най-интересните факти 
за вашето здраве може да видите на страница 38.

И накрая – да честитя на всички, които празнуваме 
на Цветница – един от най-хубавите пролетни празни-
ци. Светът се събужда за нов живот. Събудете се и вие!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

От рЕДАКтОрА

Блус за двама, 
танц със саби

илиНОЙС
Addison
Магазин „Minos Imported 
Foods”
648 W. Lake St
Algonquin
Магазин „Joe caputo’s”
100 S Randal Rd
Arlington Heights
автоцентър „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
bloomingdale
caputo’s Fresh Markets
166 E Lake St
chicago
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
Магазин „city Fresh Market”
3201 West Devon Avenue
Магазин „Devon Market”
1440 West Devon Avenue 
Офис на Polina service
4833 North Talman Avenue
Darien
Магазин „brookheaven”
7516 S. Cass Ave, Darien
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
автоцентър „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 „Truck center”
2130 Oxford Rd
Downers grove
Магазин „Westbrook market”
2065 63rd St
elgin
Triple D express
1520 Sheldon Dr
elk grove village
Ресторант „Avenue bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201
glendale Heights
Магазин „valli’s Produce”
155 E North Ave
Hanover Park
caputo’s Fresh Markets
1250 E Lake St
Hoffman estates
Магазин „valli’s Produce”
850 Roselle Rd
Mount Prospect
Магазин „Wally’s”
1731 W Golf Road
Niles
greenwood Fruit Market
8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”
5740 W. Touhy Ave
Norridge
Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла Колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17
Palatine
euro Fresh Market
130 W Northwest Hwy
Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230
Schaumburg
Shop and Save Market
830 W Golf Rd
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road
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
Skokie
village Market Place
4034 W Dempster
MarketPlace on oakton
4817 W Oakton St
Westmont
Магазин „Westbrook Market”
10 West 63rd Street
Wheeling
Магазин „Fresh Farm”
291 E. Dundee
Wood Dale
Магазин „v&g commerce”
881 North Central Avenue 
Офис на AA Truck Repair
911 Lively rd

ATLANTA, gA
Българско училище „Св. 
Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 
30341 USA
Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120
Marietta, GA 30062-2982 
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

ATLANTIc cITY, NJ
Malincho Inc
2545 Fire Rd, Ste #3
Egg Harbor Township, NJ 08234

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

DeNveR, co
магазин  east europe Market
4015 E Arkansas Ave
Denver, CO 80222

LAS vegAS, Nv
café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Forte Tapas bar and bistro
4180 S Rainbow Blvd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант „Магура”
1305 Vegas Valley Dr # V

NeW YoRK, NY
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

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

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

TAMPA, Fl
Kalina’s coffee & european 
Food
6393 N Dr M L King St
Saint Petersburg, FL 33702

WASHINgToN Dc 
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

WIND gAP, PA
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”
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Любомира Кривулева | Галина Петрова | Ангел Дончев
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите 
на вестника, като се използват различни български и световни 
новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с 
това на авторите. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на 
материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Няма много желаещи 
за работни визи в СаЩ

Работодателите спонсорират повече 
чужденци, завършили магистратури тук

Желаещите да кандидатстват за работната виза H-1 B през 
следващата фискална година са много по-малко от обичай-
ното. Подаването на документите за FY2012 започна на 1 
април и досега са подадени само 6000 заявления, което е 
почти 10% от лимита на тези визи. Правителството разреша-
ва годишно да се издават само 65 000 Н-1 В визи. Фискалната 

година 2012 (FY2012) започва на 1 октомври 2011.
Макар да изглежда висока бройката на подадените заявления за първите де-

сетина дни на април, всъщност това е доста по-малко от обичайното в предишни 
години. Причината е във все още слабата икономика. 

За предишната година имиграционните власти (USCIS) съобщиха, че са запълни-
ли квотата за Н-1 В визи за по-малко от 10 месеца – на 29 януари т.г.

„Възстановяването на икономиката все още е бавно и търсенето на работна 
ръка от страна на бизнеса е още слабо. Няма изненада, че търсенето на чуждес-
транни работници е ниско в сравнение с преди 5 години, така че бройката от 65 
000 работни визи сега беше достатъчна за около 10 месеца. Но по време на бума 
числото и лимитът на визите бяха неадекватни”, заяви президентът на Адвокатска-
та асоциация по имиграционно право Дейвид Лиополд.

„Подходът към издаването на тези визи вследствие на определени умения може 
да стане по-гъвкав, ако се съгласува с динамиката на икономиката, вместо да се 
съотнася към определен брой и лимит, определен от Конгреса през последните 10 
години”, заяви Лиополд.

H-1 B молбите се попълват от американски работодатели, които търсят да нае-
мат чужденци в определени и специфични професии. Изискванията са за сериозна 
подготовка като образование и опит в области като бизнес управление, наука, 
медицина, здравеопазване, образование, биотехнологии. Лимитът за броя на 
визите е 65 000. Освен това 20 000 молби се попълват от името на чужденци, които 
са завършили магистратура или докторантура в Америка, като тази бройка е извън 
определения лимит.

Имиграционните власти са получили повече от 20 000 молби за тези визи за ма-
гистри още на 22 декември 2010 г. рядко се случва молбите на чужденци, завърши-
ли магистратура в САЩ, да изпълнят лимита за H-1 B, което се счита за друг аспект 
на динамиката на пазара.

„това е само още един пример на слабата икономика. Докато бизнесът е внима-
телен по отношение на наемането, то онези, които наистина се нуждаят от работ-
ници със специални познания, не могат са запълнят тази позиция с американски 
работници и им се налага да търсят такива чрез процедурите на H-1 B”, заяви 
изпълнителният директор на адвокатската асоциация Кристъл Уилямс.

така че всички студенти, които завършват, и всички работници – сега е времето 
да започнете да подготвяте документите си за H-1 В визи, които вече се приемат и 
имат дата на наемане след 1 октомври 2011 г.

адвокат Кристина Крилчев
kkrilchev@gmail.com

Хиляди протестираха срещу строгия аризонски закон. Сега на ход е съда

Полицаите в аризона нямат право да следват скандалния закон до решението на съда

Запорът срещу 
аризонския закон 
остава

Едни от най-строгите мерки на антиимиграционен закон в Аризона 
(срещу SB 1070) не може да влязат в действие, докато не бъдат разгле-
дани всички съдебни дела срещу него. това е решението на деветия 
състав на федералния апелативен съд в САЩ от понеделник. 

решението на съдиите беше 2 на 1 и то всъщност не е краен резул-
тат по делото срещу закона, а само временна мярка, която забранява 

на властите в Аризона да изпълняват разпоредбите на закона. Запорът е, докато 
не приключи делото, което министерството на правосъдието води срещу щата 
Аризона за конституционността на  SB 1070.

текстът на решението обаче подсказва какво е мнението на федералните съдии 
за този закон. Основният довод на правосъдното министерство е, че с този норма-
тивен акт щатските власти се опитват да изземат функции, които според конститу-
цията принадлежат на федералното правителство.

Седем дела срещу SB 1070 се гледат в момента, като вероятно всички те ще стиг-
нат до Върховния съд (The Supreme Court). 

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

спрени за проверка на пътя или арестувани за каквото и да било;
  Възможността на полицията да задържа всеки арестуван за т.нар. civil crimes, 

докато не бъде изяснен имиграционният му статут;
  Възможността за арести без съдебна заповед, ако полицаят вярва, че извърш-

ването на нарушение (независимо от неговата сериозност) може да доведе до 
евентуална депортация.

Според съдия Болтън, освен че прилагането на закона ще изтощи федералните 
ресурси, много от текстовете всъщност изземат права и задължения, които според 
конституцията са в правомощията на федералното правителство. „Имиграционни-
те въпроси се уреждат на федерално ниво, със закони от Конгреса. Отделен щат не 
може да изземе тези правомощия”, коментира експертът на BG VOICE адвокат Крис-
тина Крилчев. Според привържениците на закона обаче текстовете не изземат 
функции на държавата, а само ги подкрепят паралелно и в унисон с федералните 
закони и затова всичко е наред.

Както писахме в темата на брой 3 на BG VOICE, поне дузина американски щата 
се готвят да приемат подобни драконовски мерки срещу нелегалните имигранти. 
Броя може да намерите онлайн на www.BG-VOICE.com.
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Българин в канадски затвор 
заради паспорт менте
С фалшивия документ Росен Даскалов  
се опитал да влезе в САЩ през Канада

Българин, който се опитал да влезе в САЩ през Канада с фалшив пас-
порт, бе сложен зад решетките, а сега го грози и екстрадиция след 
неуспешно обжалване.

Историята на 40-годишния росен Димитров Даскалов започва 
през 1994 г., когато емигрира в САЩ, търсейки политическо убежи-
ще. Но през 1997 г., когато режимът в България вече е сменен, аме-

рикански съдия решава, че Даскалов повече не е в опасност и може да се завърне 
в родината си. Даскалов е бил депортиран през 2005 г., оставяйки в САЩ си вещи и 
бижута.

За да си върне собствеността, българинът решава да кандидатства за туристиче-
ска виза за Канада в консулството в Букурещ. Оттам му отказват виза, защото има-
ло опасност да не се върне. така Даскалов решава да си извади фалшив паспорт.

Фал
През декември миналата година росен Даскалов пледирал виновен пред окръ-

жен съд по обвинението, че е използвал паспорт менте. Българинът е закупил до-
кумент за самоличност на името на Ласло Халаш (унгарец - б.а.) срещу 1500 долара.

На 31 август 2008 г. Даскалов влязъл без никакви проблеми в Канада през 
международното летище в торонто. Билетът му бил с връщане на 30 септември 
2008 г. Когато обаче се опитал да мине границата със САЩ през Ванкувър – на 6 
септември, американските власти му обяснили, че му трябва виза. Докато обаче 
попълвал документите за виза, му били взети отпечатъци, които го издали, че е бил 
депортиран през 2005 г. 

Обвинението
Защитата на българина се опитала да издейства освобождаване, тъй като 

наказанието за този род престъпление е максимум 5 години затвор. Адвокатът на 
Даскалов – Фил ренкин, пледирал, че българинът не е извършил никакво друго 
престъпление на територията на Канада, както и в България, и не е бил заплаха 
за националната сигурност. Защитникът добавил, че клиентът му просто искал да 
си прибере нещата от САЩ. Българинът прекарал 8 седмици в ареста, въпреки че 
имал канадска съпруга. Съдът решил да го осъди условно на 4 месеца без 1 ден. 
Условната присъда давала възможност на неговата съпруга, която е канадски 
гражданин, да го спонсорира за жителство.

Защитата на българина обаче обжалвала присъдата. На заседание миналата 
седмица по-висшият съд не само не отмени наказанието, а дори увеличи присъда-
та с 1 ден. Освен това съдиите в Британска Колумбия решили да го депортират без 
право на връщане в Канада.



BG тЕЛЕГрАФ
Младеж купи „Кремиковци” 
за 316 млн. лв.

26-годишният Лъчезар Варна-
джиев извади 316 млн. лв. 
и купи част от фалиралия 
комбинат „Кремиковци“. 

Младежът придоби имуществото чрез 
фирмата си „Елтрейд къмпани“ ЕООД, която 
е регистрирана на 8 март 2011 г. в София. 
Компанията беше единствената, която 
депозира документи за участие в явния търг за продажба на завода.

Новият собственик на „Кремиковци“ ще влезе във владение, след като плати 
сумата в срок и когато Софийският градски съд излезе с постановление за 
възлагане. 

България в шенген след 4 юни?

Европейският парламент ще 
гласува на сесията си в Страс-
бург на 4 юни резолюцията си 
за приемането на България в 

шенгенското пространство.  
това съобщи пред български жур-
налисти в Брюксел евродепутатът 
Карлуш Коелю, докладчик по въпро-
са за готовността на страната ни за 
приобщаването към общото евро-
пейско пространство за пътуване без 
граничен контрол. 

Според Коелю България отговаря на необходимите критерии в някои аспекти 
дори повече от някои страни, които вече са членове на зоната. Евродепутатът 
направи това изявление, след като се срещна в Брюксел с български народни 
представители. той очаква решението на ЕП да бъде положително. 

2/3 от българите едва 
свързват двата края

Над една пета от домакин-
ствата у нас живеят в крайна 
бедност, две трети едва 
свързват двата края. тревож-

ните данни са от доклад на Световната 
банка за България. 
Българинът пести не просто от дрехи и 
развлечения, а и от далеч по-основни 
неща за бита като отопление и ток, дори 
и от лекарства и храна. Eкспертите не 
очакват скоро домакинствата да изпъл-
зят от спиралата на кризата.  
Близо 23 на сто от домакинствата в 
родината признават, че са засегнати от кризата. За година те са намалели с 6 на 
сто, което показва, че поне вече не се увеличават, но, от друга страна, темпът на 
излизане от кризата е далеч по-бавен и ще отнеме далеч повече време, откол-
кото са очакванията на повечето хора.  
Все по-малко домакинства обаче признават, че имат спестявания - едва 19 на 
сто. 

bg кораб бедства край 
Бразилия

Корабът Sea Wind, с 10 българи 
на борда, бедства край Брази-
лия. Екипажът е оставен без 
храна и вода

Плавателният съд е на рейд пред 
бразилското пристанище Витория и 
от няколко дни чака да влезе, за да 
натовари, е заявил пред „Дарик” шефът 
на агенция „Морска администрация” 

Сергей Църнаклийски. Заради високите вълни бразилските власти не са искали 
да рискуват, изпращайки лодки за снабдяване с храна и вода.

Капитанът на Sea Wind Николай Симеонов каза пред българските медии, че 
преваряват дъждовна вода за пиене. Въпреки трудностите от агенцията увери-
ха, че моряците са здрави и нямат други проблеми и че във вторник те вече са 
получили помощ от Бразилия. За случая е информирана и морската админи-
страция на Панама, под чийто флаг плава корабът.
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Българинът Георги Василев 
Плетньов се призна за 
виновен във федерален съд 
във Вашингтон за участие 
в международна група за 
пране на пари, действаща в 

Източна Европа, пише „Уолстрийт джър-
нъл” в електронното си издание.

В понеделник Плетньов, който е родом 
от Свищов, се призна за виновен по обви-
ненията в пране на пари и измами в интер-
нет, след като бе екстрадиран от Полша през май 2010 
г. той може да получи присъда от най-малко 20 години 
затвор. тя ще бъде произнесена на 22 август.

Заедно с 49-годишния Плетньов пред съда се 
изправи румънецът роман теодор, също обвиняем в 
този процес. Според съдебните документи двамата 
участвали в схема, която действала от юли 2005 до но-
ември 2006 г. за качване на измамни реклами в eBay и 
други сайтове.

те предлагали скъпи автомобили, каквито не прите-
жавали. Жертвите на измамата изпращали пари чрез 
организация, привидно свързана с eBay, но тя също 
била част от измамата за източване на пари.

След това парите били прехвърляни в банкови 

сметки под контрола на измамниците в Унгария, Сло-
вакия, Чехия и Полша.

те успели да измъкнат над 1,4 милиона долара от 
хора в САЩ, казаха прокурорите. На Плетньов и те-
одор са предявени обвинения през януари 2008 г. 

Освен румънеца и Плетньов по делото са обвинени 
още четирима българи – братът на Георги - Ивайло 
Василев Плетньов, Георги Бойчев Георгиев, Николай 
Георгиев Минчев и Антоанета Ангелова Гетова. 

През декември 2009 г. съдът изпрати Ивайло 
Плетньов в затвора за 4 години.

През октомври 2010, г. Георги Георгиев беше осъден 
на 15 месеца затвор. 45-годишният Николай Минчев 
от София пък получи 30 месеца зад решетките. 

Властите все още издирват Антоанета Гетова.

1 година 
домашен 
арест за Цеца 
величкович

Фолк звездата Цеца Величкович ще получи 
1 година домашен арест и ще трябва да 
плати 1,5 млн. евро на сръбската държава, 
след като призна за незаконни трансфери 

на футболисти от ФК „Обилич”.
38-годишната певица е обвинена за присвояването 

на 4 млн. германски марки и $3 млн. от продажбата 
на 8 футболисти от „Обилич”, сред които и двама в 
българския футболен клуб „Литекс” - Небойша Йе-
ленкович и Мариян Живкович. разследването срещу 
нея започна през 2003 г. по време на операция „Сабя”, 
която бе организирана след убийството на премиера 
Зоран Джинджич. Цеца е обвинена за нелегална про-
дажба на футболисти още в турция, Гърция, Австрия, 
Франция и русия. 

Певицата наследи клуба от покойния си съпруг 
Желко ражнятович-Аркан през 2000 г. 

Сега тя ще трябва да носи електронна гривна в дома 
си в Белград.

Българин се призна за 
виновен в ebay схема за 
$1,4 млн.

Наш заловен със 7 кг кокаин 
в Бразилия

Българин със  седем килограма кокаин е бил заловен в понеделник на международното летище на бра-
зилската столица Бразилия. това съобщава бразилската телевизия „Глобо”, цитирана от БтА.

31-годишният мъж, чиято самоличност полицията не разкрива, пътувал за испанската столица Мад-
рид и заявил, че се намирал в Бразилия като турист.

Дрогата била скрита в подплатата на три кожени якета в куфара на българина. Задържаният заявил, че купил 
наркотика в Бразилия. Според полицията той ще бъде съден и експулсиран.



Гагарин и 
линкълн

По интересно съвпадение на 12 април 
се навършиха два кръгли юбилея на ва-
жни исторически събития. Години наред 
на тази дата в соцлагера се надуваха 
фанфари в чест на Деня на авиацията 
и космонавтиката, заченат с полета на 
Юрий Гагарин през 1961 г. Другото ва-
жно събитие е началото на Гражданската 
война в САЩ, което е по-малко известно 
у нас. Най-кръвопролитният конфликт 
в американската история започва с об-
стрел на форт Съмтър, Южна Каролина, 
от южняшките сили през април 1861 г.

Двете събития са неделима част от 
националната идентичност на руснаците 
и на  американците и по тази причина 
са били митологизирани дълго време. 
Научих куп факти за Гражданската война 
в САЩ, когато дойдох тук и се сблъсках 
с коренно различен прочит на уж една 
и съща история. Събитията от 1861-1865 
г. често имаха едно звучене в тексас 
и Флорида и съвсем друго в Ню Йорк. 
Един от митовете, които чувах на юг, 
бе, че щатите от Конфедерацията са се 
отцепили от Севера не заради робство-
то, а по несвързани с него икономически 
и политически причини. т.е. войната 
е била водена единствено за прераз-
пределение на блага и ресурси. това 
просто не е вярно в случая. Президентът 
Ейбрахам Линкълн е показал сериозно 
колебание, преди да се реши да влезе в 
открит братоубийствен конфликт като 
последно средство за запазване на 
съюза – но мотивът му е бил в основата 
си идеологически. Интересно е да се 
отбележи, че значителни маси в южните 
щати не са били робовладелци, обаче 
част от „американската мечта“ за белите 
там е била да забогатеят и да получат 
право на собственост върху човешки 
същества от друга раса. така те са защи-
тавали де факто институция, която ги е 
облагодетелствала само теоретично. По 
същия начин много американци днес са 
против повишаване на данъците върху 
богатите, защото вярват, че един ден ще 
бъдат на тяхното място.

Голяма част от войниците на Линкълн 
отначало са били или индиферентни 
или дори против каузата на аболюци-
онизма, т.е. не са отивали на фронта 
заради идеята, а от воинска дисциплина. 
Обаче, след като се сражавали рамо до 
рамо с освободените роби, северня-
ците откривали нещо наглед просто. А 
именно, че и чернокожите са хора като 
тях, които на всичкото отгоре могат да 

се бият доблестно за свободата си. Към 
края на войната повечето северняци са 
били заклети врагове на робството като 
институция. расовите противоречия в 
САЩ са изкоренени законодателно едва 
век след формалното приключване на 
въоръжения конфликт, а дори и днес 
идеологически искри от него приплам-
ват тук и там.

 Гагарин от детството ми беше 
мумифициран в митологията герой на 
Съветския съюз, който за разлика от 
повечето останали „герои“ нямаше вид 
на постоянен страдалец, а се усмихваше 
като холивудска звезда. Официалният 
мит за него бе, че е бил безстрашен. В за-
писите от радиокомуникациите на този 
исторически полет, който руснаците раз-
секретиха преди 6-7 години, обаче от-
криваме един съвсем човешки Гагарин, 
който е кълбо от нерви, напълно разби-
раемо за някого, седнал върху десетки 
тонове експлозив. това поне за мен го 
прави далеч по-симпатичен, дори и да 
не беше онази чаровна усмивка. Ако не 
сте чели тези стенограми, намерете ги 
на някой от руските сайтове (например 
NewsRu.com). Как само звучи една от ре-
пликите на космонавта, когато му казват 
какво има на борда за похапване след 
приземяването: „Главное - колбаска есть, 
чтобы самогон закусывать!“ Отговорът 
на главния конструктор Королев е също 
нетипичен и по руски цветист: „Зараза, 
а ведь он записывает ведь все, мерза-
вец.“ тези небрежни разговори в ефир 
струват повече от всичките пропагандни 
усилия на тАСС. (Няма да ви превеждам 
репликите, за да не обидя уменията ви 
да разбирате руски или да си служите с 
Google Translate).

 Годишнината от полета на Га-
гарин отдавна не се отбелязва по същия 
тържествен начин, не на последно място 
защото полетите в космоса станаха 
рутина и нямат нужда от герои. Колкото 
до форт Съмтър, той за малко да затвори 
врати точно навръх юбилейните цере-
монии, ако демократите и републикан-
ците не се бяха разбрали за федералния 
бюджет в последния момент.

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

PROTECT YOUR WORLD

(630) 468-2990
18W100 22nd St., #122
Oakbrook Terrace, IL 60181

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 
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•  Бързо, качествено и евтино 
обслужване

•  Поправка на камиони (двигател, 
трансмисия, диференциал, АС, гуми, 
заваряване, спирачки и др.)

•  Повечето от частите ги имаме в 
наличност

•  Компютърна диагностика 
(Cummins, Volvo, CAT, Detroit)

•  Баланс на гуми
•  Смяна на масла
•  Предлагаме паркинг места 

за камиони и ремаркета

Emergency Road Sevice 
(tires and mechanical) 

Търсим механици 

World Truck Service
1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

847-307-1155

Towing 
services



Обама се 
връща в 
Чикаго 
догодина

Президентът Барак 
Обама ще се завър-
не в родния си град 
догодина, но за да 
започне следващата си 
предизборна кампа-

ния за изборите през 2012.
Щабът на държавния глава ще бъде 

позициониран в центъра на града, 
около Грант парк – мястото, където той 
отпразнува победата си през ноем-
ври 2008 г. Шефът на кампанията е 
Джим Месина. той беше заместник на 
началника на кабинета на Обама рам 
Емануел, който пък съвсем скоро ще 
встъпи в длъжност като новия кмет на 
Ветровития град.

Обама се връща в Чикаго още в чет-
въртък, когато ще започне набирането 
на пари за новата кампания. Според 
наблюдатели президентът ще се опита 
да направи непостижимото от десе-
тилетия – втори президентски мандат, 
спечелен извън столицата. Съветниците 
на Обама се надяват, че изнасянето на 
битката в Чикаго ще отдели кампанията 
му от традиционния тон и клюки във 
Вашингтон.

През 2008 г. президентът бе в Чикаго 
по всяко време, освен когато пътуваше 
заради срещи с избирателите. Жителите 
на града спокойно можеха да го видят 
как вечеря със съпругата си Мишел, как 
се забавлява с дъщерите си, как ходи 
на фитнес и дори как играе баскетбол 
с приятели. Семейство Обама толко-
ва обичат Чикаго, че даже успели си 
пренесат част от него във Вашингтон 
– например някои от приятелите им се 
преместили да живеят в столицата, а 
тези, които не успели,  идват често на 
посещения.
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Фукушима задмина Чернобил
Пожар вилня в централата след нов мощен трус, откриха и стронций 
в почвата

Японските власти повишиха до мак-
сималната седма степен нивото на 
ядрената криза в пострадалата АЕЦ 
„Фукушима”, с което я изравниха с най-
страшната атомна катастрофа в човеш-
ката история - „Чернобил” през 1986 г. 

това решение се основава на количеството радиация, 
изпуснато от „Фукушима” до момента. то показва, че 
рискът в началото на аварията е бил подценен, но не 
означава, че в момента се наблюдава внезапно пови-
шаване на опасните нива, твърдят японските власти.

По данни на експерти в първите дни след аварията 
в рамките на няколко часа количеството на изхвър-
лените в атмосферата радиоактивни вещества е било 
около 10 000 терабекерела на час, което съответства 
на критериите за най-високата 7-а степен на скалата. 
Досега ядрената криза във „Фукушима 1” бе опреде-
ляна на пета степен от скалата. Представител на ком-
панията - оператор на авариралата централа, тЕПКО 
също призна, че обемът на излъчената радиация от 
японската АЕЦ може да превиши тази от Чернобил. 
„Изтичането на радиация не е спряло напълно. Наша-
та тревога е, че тя може да превиши чернобилската”, 
каза Дзюнити Мацумото. 
Въпреки това от агенцията за ядрена и промишлена 
сигурност подчертаха, че ситуацията около „Фуку-
шима 1” се отличава значително от чернобилската, 
а нивото на радиация до момента е около 370 хил. 
терабекерела, което е едва 10% от равнището след 
аварията в украинската АЕЦ. От японската комисия за 

ядрена сигурност обаче определиха нивото на излъ-
чена радиация на 630 000 терабекерела.  
Същевременно премиерът Наото Кан заяви, че 
ситуацията в авариралата централа се стабилизира 
постепенно и радиационното изтичане намалява. Но 
малки количества стронций са били регистрирани в 
почвата и растенията в района на авариралата атомна 

електроцентрала. Япония вече откри радиоактивни 
елементи, в това число йод, цезий и плутоний, в райо-
ните близо до централата. 
В сряда нов трус разтърси Япония. При земетресение-
то със сила 6,3 загинаха най-малко трима души. Зара-
ди новото земно разтърсване пореден пожар избухна 
във „Фукушима 1”, но бързо беше овладян.
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Цената на бензина удари 
тавана

Горивото по-скъпо с 22 цента за 3 седмици, продажбите намаляват

Докато цените на гори-
вата достигат почти 
рекордни стойности, 
бензиностанциите в 
цяла Америка отбеляз-
ват спад в продажбите.

В Чикаго, където живеят най-много 
българи, галон бензин струва над $4. 
Градът се нарежда на второ място в 
класацията само след Сан Франциско, 
където галонът е $4,13.

Цената на бензина в страната е 
скочила с над 22 цента за последните 3 
седмици, достигайки рекордно високи 

нива, показа проучване на пазара на 
горива.

Средната цена на галон бензин за 
страната е $3.79, като само преди 3 
седмици тя е била $3.57. Сегашната 
средна стойност на бензина е само с 35 
цента по-евтина от абсолютния рекорд 
от 2008 г. - $4.11 за галон. В един-един-
ствен щат – Уайоминг, средната цена на 
галон е под $3.50.

Според автора на изследването трил-
би Лъндбърг цената се покачва както 
заради размириците в Близкия изток, 
така и заради увеличеното търсене 

на гориво в развиващи се страни като 
Китай и Индия и слабия американски 
долар.

Най-ниската цена на бензина е била 
констатирана в тусон, Аризона, само 
за $3.41, а най-високата – в Сан Фран-
циско. По-евтин бензин може да се на-
мери още в щатите Джорджия, тенеси, 
Колорадо, тексас и Невада.

Мнения
Продажбите на бензин са паднали 

за последните пет последователни 
седмици. това се случва за първи път 

любомира Кривулева
lubomira@bg-voice.com
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град  щат цена на галон

Чикаго Илинойс $4.11
Вашингтон DC $3.99
Сиатъл  Вашингтон $3.85
Ню Йорк Ню Йорк $3.80
Бостън Масачузетс $3.71
Лас Вегас Невада $3.69
Хюстън тексас $3.67
Атланта Джорджия $3.61
Мемфис тенеси $3.56
Денвър Колорадо $3.49

Цени на бензина

There’s an app for gas
iPhone и телефоните Android могат да ви спестят пари за 
гориво благодарение на поне десетина техни приложения. 
Първата е gasbuddy. Тя може да сортира бензиностанциите 
по цена на гориво и по разстоянието, на което се намират от 
вас. gas Hog пък позволява да пестите гориво според вида 
на вашата кола. gas cubby следи как гори бензинът по мили 
и ви дава съвети какви подобрения да направите по колата 
си, че да пестите. FuelFinder пък сканира цените на бензи-
ностанциите около вас. igasUp сканира цените на 110 000 
бензиностанции, като избира десетте най-достъпни по цена 
за вас. carticipate е апликация, която локализира приятели-
те и семейството, които са във вашия регион и имат същия 
път като маршрут. Така може да изберете с кого да пътувате 
заедно. TripTik пък помага да намерите бензиностанцията 
около вас, сканирайки цялата област и изваждайки цените. 
Waze помага да избегнете трафика, което също много пести 
от горивото. Route4me пести от обиколки, когато имате да 
посещавате няколко адреса наведнъж, а carspotter, макар и 
да не ви помага да спестите гориво, ви помага да си намерите 
колата, когато не си спомняте къде сте я паркирали.

Поскъпването и стимулира
изненадващо покачването на горивата се отразява стимулира-
що за някои. Например за българската таксиметровата фирма 
в Чикаго „Taxi7” високата цена на бензина е добре дошла, тъй 
като клиентелата в такива времена се увеличава. Компанията 
разполага с над 15 вида возила, които изпълняват различни 
маршрути на територията на Чикаго. Собственикът Георги Кол 
заяви за bg voIce, че в „Taxi7” още не са вдигали цените на та-
рифите, но пък увеличената клиентела компенсира разхода за 
гориво. в други фирми обаче нарастването цената на бензина 
се оказва лошо за бизнеса – например при товарните камиони, 
които извършват транспортни услуги.

от ноември според MasterCard SpendingPulse, които следят продажбите в 140 000 
бензиностанции в страната. Преди това търсенето е растяло в продължение на два 
месеца. Експертите очакваха тенденцията да продължи, след като стана ясно, че 
икономиката е добавила нови работни места през март.

„Ако суровият петрол не се покачва повече, няма защо да очакваме допълнител-
но увеличаване на горивата в САЩ”, отбеляза Лъндбърг, чието последно проучване 
е от миналия петък. Експертите прогнозират, че цената на галон бензин ще се за-
държи около $4. Причината е, че дори и търсенето в САЩ да намалее, цената на ба-
рел едва ли ще се понижи заради високото търсене по света, смятат анализатори. 
Нещо повече. От министерството на енергетиката заявиха, че до лятото бензинът 
ще скочи с 40%, което означава, че цената му ще удари абсолютен рекорд. В някои 
региони цената на горивото ще е с 20-30 цента над средната за страната. Според 
изчисления тази година американското домакинство ще се бръкне с $825 повече 
за бензин, удряйки сумата от $3360 за 2011 г.

алтернативи
Въпреки това проучванията сочат, че американците са започнали да наливат все 

по-малко бензин и да се возят повече хора с една кола. Обикновеният потреби-
тел вече се оглежда за алтернативен транспорт и алтернативни източници, което 
не остана незабелязано от управляващите. Сенатор Едгардо Ангара посъветва 
правителството да започне да търси дългосрочни решения срещу нарастващата 
цена на горивата, вместо да се чуди как да субсидира обществените транспортни 
оператори. Сенаторът насочи вниманието за пореден път към зелената и възвра-
щаема енергия или превозни средства като електрически триколки и велосипе-
ди, хибридни бусове и автобуси, както и към употребата на биогорива, метан и 
природен газ.
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Митко Щерев & Илия Ангелов:

Ясен дараКов
yasen@bg-voice.com

Фалшива „Диана експрес” 
идва в СаЩ
Именитият композитор забранил на новата формация да пее най-
големите му хитове на турнето й в Америка

Министерството на културата вие може 
да получите име за артистична група”, 
обясни за BG VOICE Митко Щерев.

Министърът на културата Вежди 
рашидов отхвърля молбата на Горанов 
и Банов. „Ние считаме, че Митко Щерев 
е този, който 
представлява тази 
група най-пълно-
ценно, и името се 
поиска от лица, 
които според нас 
не представляват 
тази група”, комен-
тира за BG VOICE 
мотивите за отказа 
Георги Дамянов, 
шеф на дирекция 
„Авторско право 
и сродни права” в 
Министерството 
на културата.

Горанов и Банов 
оспорват отказа 
във Върховния 
администрати-
вен съд. Делото 
е отложено за 14 
септември.

Преди това 
обаче новосфор-
мираната група 
решава да поеме на турне в САЩ и 
Канада. В рекламата за концертите се 
използва „рок група „Диана експрес” и 
въпреки че в текста пише, че през 2010 
бандата има нови членове, никъде ясно 
не е отбелязано, че на американските 
сцени няма да излязат Митко Щерев и 
Илия Ангелов.

Забранените 
хитове

„тази група не е легитимна, защото 
публиката ще дойде за моите хитове.  

Хората ще дадат по 30 долара, за да ги 
чуят тези песни. Иначе защо ще оти-
дат?!”, гневи се именитият композитор. 
Щерев е забранил на тези музиканти да 
пеят неговите парчета. 

„те са абсолютно нелегитимни. Аз ги 
бях нарекъл ор-
кестър „Плевен”, 
защото повечето 
от тях са от там”, 
коментира за BG 
VOICE певецът 
Илия Ангелов. 
Феновете знаят, 
че той е изпълнил 
най-любимите 
парчета на група-
та.  „Ще ви изброя 
седем златни хита, 
които те трябва 
да изсвирят. Но 
те не могат да ги 
изпълнят, защото 
им е забранено”, 
казва Митко 
Щерев. „това са 
„Душа”, „Призна-
ние”, „Молитва 
за дъжд”, „Две 
праскови и две 
череши”, „Сутрин”, 
„Северина” и още 

три-четири. това са мои песни.”  Компо-
зиторът е изпратил писма и нотариал-
ни покани със забраната до трима от 
членовете на новата формация, както и 
до агенцията, която следи за авторските 
права - „Музикаутор”. Пуснал е копия до 
съответните агенции в САЩ и Канада. 

„Към този момент с всички докумен-
ти, които Митко Щерев е изпратил, 
по отношение на песните, които той е 
писал, те нямат право да ги изпълня-
ват – нито в България, нито в чужбина”, 
коментира пред BG VOICE Магдалина 
тодорова, изпълнителен директор на 

„Музикаутор”. От агенцията са уведо-
мили за забраната американските и 
канадските си партньори. „Предприели 
сме превантивни мерки да защитим 
моралните права на автора и сме уведо-
мили нашите партньори от ASCAP и BMI 
в САЩ”, обясни тодорова. 

От продуцентската компания на 
спорната група „Интелиджънт мюзик” 
контрират, че музикантите имат пра-
вото да изпълняват тези песни, защото 
според закона, когато авторското право 
принадлежи на две и повече лица 
(музика, аранжимент, текст), трябва да 
има съгласие между тях за съдбата на 
произведението. Митко Щерев обаче 
е писал музиката на 95% от песните на 
„Диана експрес” и е направил всички 
аранжименти. Според него и шестима 
автори на текстове също са забранили 
на новата формация да пее написаните 
от тях парчета. 

Китаристът на спорния състав Мак-
сим Горанов каза за BG VOICE, че те като 
изпълнители също притежават т.нар. 
сродни авторски права. „Няма как ние 
един на друг, които участваме в този 
пакет, не знам дали е верен изразът, 
да забраним на някого да изпълнява 
песните.” Според композитора ситуа-
цията е друга: „Диана експрес”  има 6 
формации през годините, тъй като тази 
група изпълнява основно моя музика. 
По закона за авторското право, когато 
един композитор иска да представи 
музиката си, само той може да каже 
кои музиканти ще избере в момента да  
изсвирят музиката му.”

американското 
турне

Според сайта на United Bulgaria, 
който промотира турнето на спорната 
„Диана експрес” в САЩ, групата ще има 
5 участия тук и 2 в Канада през втората 

Представете си, че ви-
дите плакат за концерт 
на „Бон Джоуви”, но 
когато отидете, на сце-
ната излизат момчета 
от местната рок банда, 

които изпълняват песните на известния 
музикант. Долу-горе така ще изглежда и 
шумно рекламираното турне на „Диана 
експрес” в САЩ и Канада през май. С 
тази разлика, че композиторът, напи-
сал най-големите хитове на групата, е 
забранил на тези музиканти да свирят 
неговите парчета.

Някъде през лятото на 2009 г. кита-
ристът Максим Горанов регистрира 
в Патентното ведомство търговската 
марка „Диана експрес”. Горанов свири в 
групата след 1981 г. – цели 5 години и 2 
записани албума след като композито-
рът Митко Щерев я основава. След като 
регистрира търговската марка, Горанов 
и барабанистът Цветан Банов подават 
молба в Министерството на културата 
да регистрират и „артистична група 
„Диана експрес”. такава молба подават 
и композиторът Митко Щерев и певецът 
Илия Ангелов, който е изпял най-голе-
мите хитове на групата като „Наслед-
ство” („Две праскови и две череши”), 
„Северина”, „Блус за двама” и др. 

„търговската марка няма нищо общо 
с регистрацията на артистична група. 
Има издаден закон, според който само в 

Това е вторият албум на „Диана експрес”, издаден през 1976 г., в който 
е записана „Синева” - единственият хит на групата, който не е на М. 
Щерев, но е аранжиран от него.

Това е петият албум на „Диана експрес”, в който хитове са „Блус за 
двама” и „Наследство”. „във всички тези албуми М. Горанов, Ц. Банов 
и останалите трима от тази псевдо „Диана експрес” нямат никакво 
участие”, казва Митко Щерев

 
  
 
 
 
 
 
  
                                                                     До г-н  Максим  Веселинов 
                                                                                      Горанов    
                                                                          ул. „Хаджи Ангел” 10 
 
                                                                                       Плевен           
                                                                                                                                                              
                                        НОТАРИАЛНА ПOКАНА                                                                                               
                                                  от  
                                           Митко  Генчев Щерев 
                      жув. в гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл.218, ап.84 
 
            Уважаеми  г-н Горанов,  
  
  С настоящата нотариална покана искам най-официално да ви уведомя, че 
от датата на връчването и, не желая да използвате и изпълнявате моя  фил- 
мова, поп и рок музика - сам, в дуо, трио или в група. Без значение какво е 
името на групата. Правя това, защото от петнадесет години Вашето име е 
свързано с чалгата и използването на музиката ми от такива като Вас, ще ми 
нанесе сериозни морални вреди.  
   Ако все пак си позволите да изпълнявате мои песни в разрез със закона за 
Авторско право, ще бъда принуден да потърся правата си чрез съда. 
 
 
 
                                                                             Митко Щерев 
 
                         Връчена от плевенски нотариус на 23.10.2009 г. 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
                   
 
 
 
 
 
 
  

Писмото, връчено от Митко Щерев на Максим Горанов, с което му 
забранява да изпълнява неговите песни. „Правя това, защото от петнадесет 
години вашето име е свързано с чалгата и използването на музиката ми от 
такива като вас ще ми нанесе сериозни морални вреди”, пише в документа.

Забранените песни
Това е малка извадка от седемте 
страници списък с песни, написани от 
Митко Щерев, които той е забранил на 
сега представящите се за „Диана екс-
прес” да изпълняват по техни участия. 
Списъкът ни е предоставен от „Музи-
каутор” – организацията, която урежда 
авторските права в България.
 „ Наследство” („Две праскови и две 

череши”)
 „Северина”
 „Блус за двама” 
 „Утре”
 „Сутрин”
 „Балада за Пловдив” 
 „Есен” 
 „Душа”
 „Признание” 
 „Молитва за дъжд” 
 „всяка песен е любов”
 „изгубена любов”
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Максим Горанов: 
Ще пеем песните,  
докато хората ги искат

- Разбрахме, че ще имате 
турне тук, в СаЩ, което ще е от 
името на група „Диана екс-
прес”. Но композиторът Митко 
Щерев твърди, че ви е забра-
нил да изпълнявате хитовете 
на групата.

- той няма как да ми забрани 
да изпълнявам песните на „Диана 
експрес”, защото той е бивш член 
на групата.

- Той като композитор, като 
автор на музиката ви е изпра-
тил лично нотариална забрана.

- Вижте сега, в качеството на юрист не мога да коментирам, 
аз съм музикант, за да свиря и да пея, както и моите колеги. 
Въпросът се състои в следното: Митко Щерев е носител 
на част от авторските права. той е носител на правата за 
музиката, а ние сме носители на правата на изпълнението. 
За звукозаписа и изпълнението през годините, ние сме част 
от носителите на т.нар. сродни авторски права. Няма как ние 
един на друг, които участваме в този пакет, не знам дали е 
верен изразът, да забраним на някого да изпълнява песните. 
Може, като нямаме договор, да не можем да ги издаваме на 
някакъв носител, обаче за изпълнение е невъзможно.

- Около 24 души са участвали в групата през всичките 
години. вие се появявате някъде към петата година. Как 
решихте, че точно вие двамата с барабаниста Цветан 
Банов имате основание и заслужавате тази марка „Диана 
експрес”?

- Ние възобновихме заедно с Митко Щерев групата през 
2002 г., отново, за пореден път. работихме три години и поло-
вина заедно с барабаниста Цецко, с бас китариста и с Митко 
Щерев. И тогава Митко напусна групата без предупрежде-
ние, въпреки че имахме договор помежду си, юридически 
регистриран. той напусна и изтъкна здравословни причини. 
Имахме поети ангажименти, сключени договори за концерти 
и участия. той не се съобрази с това, като каза, че е болен. 
След 10-15 дена обаче той започна работа с Лили Иванова. 
Всичките ни участия отпаднаха, защото основният член не 
може да се подмени толкова лесно.

- Митко Щерев казва, че е абсурдно това, което казвате 
вие, че е напуснал групата, защото тази формация из-
пълнявала негова авторска музика и той решава кога да 
сформира или разпусне състава й. 

- това не знам колко ви се струва правдоподобно като 
довод. Ние разглеждаме нещата по следния начин. Групата, 
затова се казва група, защото е сбор от членове. Каква музика 
ще се изпълнява зависи от всички и това не значи, че като 
се изпълняват песните му, групата става негова. той може да 
притежава права върху песни, върху текстове, върху един 
дом, кола… и така нататък, но той не може да притежава една 
група, защото групата е сбор от човешки съдби. тя е част от 
нашия живот толкова години. Не знам дали ви звучи правдо-
подобно това нещо.

- историята е такава, че 24 души са участвали в тази 
група, които все той ги е избирал. Единственото нещо, 
което не се е променяло, е, че той е бил там. За феновете 
„Диана експрес” означава Митко Щерев и илия ангелов. 

- Аз и останалите членове на групата не сме сигурни в това, 
защото виждаме какво се случва в момента на концерти.

- Митко Щерев казва, че имате само 2 или 3 участия, 
откакто сте обявили този проект?

- Няма такова нещо! 
- Колко участия имате за този месец, за март?
- За този месец имахме осем участия тук, в България. Ние 

промотираме двойния албум, който излиза в момента. Ще 
го донесем в САЩ и ще го представим. Ние сме музиканти и 
искаме да пеем и да свирим, Митко Щерев не може да прите-
жава групата. той не притежава името. Ако го е искал, щеше 
да го регистрира.

- Той твърди, че притежавате търговска марка, с която 
може да продавате тетрадки и бисквити, но от Министер-
ството на културата са отказали да регистрират „Диана 
експрес” като артистична група.

- това са правни абсурди.
- Ще изпеете ли неговите песни на турнето в СаЩ, кои-

то ви е забранил?
- Ние навсякъде пеем песните на група „Диана експрес”. На-

всякъде ги пеем, независимо от композитора, а и си плащаме 
права на Митко Щерев.

- въпреки всички юридически спорове морално ли ще 
е да продължите за изпълнявате песните, ако не спечели-
те делото и въпреки изричното нежелание на композито-
ра М. Щерев?

- това са песните от нашето минало, независимо от кого 
се водят композирани, те са част от нашия живот и ще ги 
изпълняваме, докато хората ги искат и се радват. тези песни 
не бива да се губят и да се изпълняват на плейбек по пиано 
барове и кръчми. Просто хората искат друго!

половина на месец май. Първият концерт на 
„Диана експрес” би трябвало да бъде на 14 май в 
чикагската дискотека „Енигма”. Собственикът на 
заведението Иван Загоров коментира пред BG 
VOICE, че те само предоставят помещението за 
концерта. „Ние имаме уверения от ради (бел. авт. 
- Георгиев, организаторът на турнето), че всичко 
е нотаризирано и че предварително ще се изва-
ди списък с песните, които ще се изпълняват, за 
да не остане публиката излъгана.”

Китаристът на спорната формация Максим 
Горанов заяви пред BG VOICE, че смятат да изпъл-
няват емблематичните хитове на „Диана експрес” 
(виж карето). „Нямат право да пеят тези песни и 
аз съм ги предупредил, че ще има хора, които ще 
заснемат какво ще пеят, и когато се върнат, ще ги 
дам всички под съд”, закани се Митко Щерев.

Плашат медиите със 
съд

Организаторът на турнето на групата в САЩ 
ради Георгиев потвърди пред BG VOICE, че знае 
за ситуацията, но поиска да му изпратим въпро-
сите за тази статия по имейла. В отговор той ни 
изпрати писмо от продуцентите на спорната 
група – „Интелиджънт мюзик”, в което те опровер-
гават това, което Митко Щерев е казал по темата 
в сутрешния блок на бтВ (което е същото като 
казаното в интервюто за тази статия). 

По повод скандала ради Георгиев заяви, 
че  „Митко Щерев често пише каквото му хрумне, 
но това далеч невинаги отговаря на истината/
действителността, както в този случай”. Според 
него въпреки скандала с именития композитор 

е морално да се организира такова турне в САЩ.  
„това турне е законно и е абсолютно морално ос-
таналите колеги от групата да искат да съществу-
ват и да радват хората с музика. Всички права по 
изпълнението на определените няколко песни 
от старите парчета са покрити според местните 
законодателства. това, което не е морално, е да 
претендираш, че група, създадена с парите на 
данъкоплатеца, е частна собственост, защото си 
писал музика за нея. Е, това ти е била професи-
ята, за това ти се е плащало и още ти се плаща”, 
написа в имейл до BG VOICE ради Георгиев.

 Само няколко дни преди това той разпростра-
ни имейл до българските Yahoo групи, който пре-
дупреждаваше, че всеки редактор на сайт или 
вестник в САЩ, които публикуват информация за 
скандала, „рискуват да бъдат включени в съдебен 
процес срещу Митко Щерев”. Композиторът пък 
каза, че е изпратил писмо с мнението си за слу-
чая до вестник „България СЕГА” в Чикаго, които са 
медийни партньори на турнето. До редакционно-
то приключване на броя ни обаче това писмо от 
Митко Щерев не беше публикувано там. 

„През годините в различните състави на гру-
пата са свирили 24-ма музиканти. Как точно тези 
двамата решиха, че са „Диана експрес”, чуди се 
именитият композитор.

„Знаете ли, един от нашите най-големи почи-
татели беше написал: „Максим Горанов иска да 
изтрие част от историята на българската рок 
музика. Иска да подмени моите спомени. Иска да 
подмени чувствата, които съм изпитвал, когато 
съм слушал тези песни на концерти”, казва, преди 
да се разделим, певецът Илия Ангелов.

„Диана експрес” на турне през 1976. Най-вдясно е младият васил Найденов

Митко Щерев и илия ангелов на сцената
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американци играят на 
празника на хорото в Чикаго

Със завидно умение американците от 
танцов ансамбъл „Етник денс” изпълниха 
традиционни български хора и танци 
пред събралата се публика на първия фес-
тивал на хорото в църквата „Света София” 
миналата събота. Приятно изненадани от 

тяхното представяне останаха не само посетителите, но 
и участващите българските ансамбли. Из залата се чуваха 
коментари на членове от танцов клуб ‘“Верея“ относно 
професионалното изпълнение на иначе трудното бъл-
гарско хоро „Копаница“.

Основателят на ансамбъл „Етник” Пол Колинс ни разка-
за че танцува от осемгодишен. Вдъхновението получил 
от неговите родители танцьори, изучаващи традициите в 
музиката и танците на балканските страни. Пол сподели, 
че идеята за създаването на ансамбъла е още от учениче-
ските му години, когато той основава различни танцови 
клубове в гимназията, а после и в университета.

Четирите български ансамбъла в Чикаго и формация 
„Етник” се представиха отлично, но се изненадахме от 
липсата на традиционните български носии, неразделна 
част от българския народен танц. Вместо това танцьори-
те бяха облечени в тениски, носещи логото на съответ-
ния танцов клуб. „Носиите са много тежки и материята им 
не е удобна за танцуване в малко пространство”, сподели 
един от танцьорите. 

Един от танцьорите обаче носеше традиционна риза-
носия. Оказа се, че това е Благой, който е от македонски 
произход. той се оказа единственият спазващ българска-
та традиция. Благой получи и грамота от организатора и 
основател на BG фолк клуб „Верея” Константин Маринов.

Първият празних на хорото в Чикаго събра над 250 
любители на традиционната българска музика и танц. 
Сред ритмите на игриви хор`а и отрупаните маси в зала-
та хората видимо се забавляваха и оживено разговаряха 
помежду си. „Това е първият български фестивал на 
танца в Чикаго и аз съм убеден, че тази вечер ще изигра-
ем най-дългото българско хоро”, каза при откриването 
организаторът Константин Маринов. Повечето от 
гостите и участниците си пожелаха тази идея да стане 
традиция. Гости имаше дори и от Атланта, щата Джор-
джия, което показва как нашите традиции помагат за 
сплотяването на българската общност в Америка.

илина лазарова
newsroom@bg-voice.com

американците от ансамбъл „Етник” покзват трудното хоро „Копаница”
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Наемаме шофьори 

и owner-operators

обадете се за 

подробности 

Продаваме 
камиони  

VOLVO 2006, 2007 
на изплащане 

TRIPLE D EXPRESS Inc.
847.608.5100

• Лоялност
• Коректност
• Добро отношение
•  Заплащане на всички мили 

и допълнителни стопове
• 24 часа диспечери
• Нови камиони
• Ремаркета под наем
• Над 150 камиона
• И още...
   ДРУГИТЕ ГОВОРЯТ ЗА НАС...

ЕЛАТЕ ПРИ НАС 
И НАПРАВЕТЕ $$$ 

Българка пя на най-престижната 
сцена в Чикаго

Предстоят й представления 
в Ню Йорк

Сцената, на която са гостували такива 
знаменитости като Павароти, Доминго 
и Карерас, посрещна и български глас 
. Миналия уикенд родената в Пловдив 
Красимира Стоянова се превъплати в 
Дездемона от „Отело”. 

От 20 години живея в Чикаго, но когато чух вели-
колепното сопрано на Красимира Стоянова, българ-
ското трепна в сърцето ми. Искаше ми се да кажа на 
всеки около мен – виждате ли какви гласове ражда 
малка България.

Всички бяха затаили дъх и в продължение на 3 
часа „Отело” на Верди огласяваше залата на Chicago 
Symphony Orchestra.

Световноизвестната звезда – диригентът рикардо 
Мути, беше събрал плеяда от ярки таланти, които 
направиха своя чикагски дебют. ролята на Отело бе 
изпълнена от тенора Александър Антоненко – пял на 
всяка голяма сцена по света. А злият интригант Яго 
бе представен от един от водещите баритони – Карло 
Гуелфи. Между тях красивата и нежна Дездемона – в 

ролята Красимира Стоянова, разпалваше пламъка на 
това великолепно трио.

Красимира завършва музикалната академия в 
Пловдив – специалност цигулка и пеене. Започва 
своята кариера като цигулар в Пловдивската фил-
хармония, след което продължава в Софийския 
симфоничен оркестър. От 1995 г. се ориентира само 
към пеене в Софийската национална опера, където 
изпълнява богат репертоар от роли. Оттогава кари-
ерата й разцъфтява и се утвърждава на сцените във 
Виена, рим, Париж, Ню Йорк и Латинска Америка. От 
1998 г. Красимира живее във Виена където е водещ 
изпълнител на Виена щатс опера. 

След концерта имах удоволствието да срещна 
Красимира, която изпрати сърдечни поздрави на 
българите във Ветровития град и каза, че ще я видим 
отново по време на дебюта й в Чикагската опера през 
2013 г. 

турнето на Красимира Стоянова продължава в 
петък и събота с представления Carnegie Hall в  
Ню Йорк.

От ляво на дясно Карло Гуелфи – баритон, иванка Крумова, Красимира 
Стоянова – сопрано, Орлин Крумов

иванКа Крумова
newsroom@bg-voice.com

Сн.: авторът
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(708) 415-6985

X Factor тръгва по “Нова тв“ от есента
По същото време музикалното риалити ще стартира и в САЩ

X Factor, най-големият и успешен риалити 
формат за неоткрити музикални таланти, ще 
реализира своя първи сезон в България тази 
есен по „Нова тв“. По същото време риалитито 

ще направи премиера и в Съединените щати. Бившият 
член на журито на „Америкън айдъл” Саймън Кауел е 
създател на формата и продуцент на версията тук, която 
ще се излъчва по FOX.

 А в България съвсем скоро „Нова тв“ ще обяви усло-
вията за участие в кастингите за родните претенденти за 
слава. 

Премиерата на обичаното от милиони зрители по 
света шоу е през 2004 г. във Великобритания, а след това 

се налага в редица други държави. Най-успешни са изда-
нията на формата в Дания, Холандия и Италия, както и в 
Испания, Гърция, Португалия, Индия и др. Шестият сезон 
на “X Factor” на Острова е привлякъл внушителните 200 
000 кандидати и е бил гледан от близо 20 млн. зрители, 
достигайки 63,2 процента пазарен дял.

Зрителите на първото българско издание на „X Factor” 
ще станат свидетели на прослушванията на кандидатите, 
както и на още две допълнителни селекции на учас-
тниците. Втората от тях ще се проведе в домовете на 
съдиите – членове на журито. Кулминацията на риалити 
формата ще бъдат изпълненията на живо. 

Уникална особеност на „X Factor” е, че съдиите са на-
товарени с изключително голяма отговорност. Освен да 
работят в екип с останалите членове на журито, те ще из-
пълняват ролята и на ментори, всеки от които индивиду-
ално ще отговаря за отделна категория изпълнители. По 
този начин на карта ще бъде заложен не само талантът 
на участниците, но и репутацията на оценяващите.

По време на живите изпълнения зрителите ще имат 
възможност да гласуват с  позитивен вот за своите фаво-
рити, а шоуто ще напускат събралите най-малко гласове. 
Във финалния етап остават две или три изпълнения, 
харесали се най-много на аудиторията.

Саймън Кауел
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Това лято „Нова тв“ ще бъде още по-
вкусна, забавна и звездна с поредния 
си интересен нов проект, наречен 
„Черешката на тортата”. 

Предаването ще върви в ефира на „Нова тв“ 
през лятото, но още сега започва кастингът за 
едно от основните лица – това на готвача-кон-
султант. Той трябва да бъде чаровен, артисти-
чен, весел и, разбира се, талантлив.

Всеки, който смята, че отговаря на изисквани-
ята и обожава кулинарното изкуство, не трябва 
да изпуска своя шанс, а да се запише за участие.

„Черешката на тортата” 
търси 
най-чаровния 
готвач

Всичко за италианската 
мафия в сериала 
„Ръката на мафията” 
по bTV Cinema

За живота, любовта и законите на италианската 
мафия ще разкаже италианският сериал „Ръката 
на мафията”, който ще тръгне на 22 април по bTV 
Cinema и ще се излъчва всяка делнична вечер 

от 19:00 часа (BG) или в удобно за вас време на запис от 
TRIO Television. Поредицата е вдъхновена от едноимен-
ната книга на Джузепе де Аванцо и Атилио Болцони.

Действието се развива в провинция в Палермо, Си-
цилия. Корлеоне е малък град с по-малко от 15 хиляди 
жители, където властта е в ръцете на мафията, включва-
ща Салваторе Риина – шеф на босовете, Биаджо Счиро, 
Бернандо Провенцано и Тереса. „Ръката на мафията” ще 
проследи живота на Салваторе Риина, известен като 
Тото, от 13-ата му годишнина. Три десетилетия по-късно 
той е арестуван. Докато играе ролята на влиятелен ма-
фиот, Тото или Звяра, както го наричат подчинените му, 
се е опитва да избегне правосъдието, справедливостта 
и ръцете на закона в Корлеоне. И тъй като мафиотите 
също са хора, Тото се влюбва в Нинета, близка прия-
телка на Тереса. Но доколко може да е безпроблемна 
и сигурна любовта им, като се имат предвид черните 
сделки, в които се забърква Тото? През всичките тези 
години зад мафията стоят съдиите Джовани Фалконе 
и Паоло Борселино. Техните убийства обаче дават въз-
можност на полицията да залови Тото и хората му.

Вторник, 21:00 (BG)

Дюс Бигалоу: Мъжкото 
жиголо

Понеделник, 21:00 (BG)

Ханибал: Потеклото

Понеделник, 20:00 (BG)

Стъклен дом: Изкушени-
ето – еп. 2

Вторник, 21:00 (BG)

ЦСКА - Литекс 
- Купа на България

Вторник, 21:00 (BG)

Пряко включване

Понеделник, 20:00 (BG)

Ейс Вентура 2: Повикът 
на природата

Вторник, 15:10 (BG)

Бирмингам - Сън-
дърланд, мач от англий-
ската Висша лига, запис

Понеделник, 15:10 (BG)

Евертън - Блекбърн, мач 
от английската Висша 
лига, запис

Неделя, 20:45 (BG)

Под прикритие - 1 еп.

Неделя, 21:00 (BG)

Левски - Черно море - „А” 
група

Неделя, 21:00 (BG)

Американският прези-
дент

Неделя, 22:00 (BG)

Винаги ще знам какво 
направи миналото лято

Неделя, 22:15 (BG)

Четирите пера

Неделя, 20:00 (BG)

Последният самурай

Неделя, 20:00 (BG)

Транспортер 3

Неделя, 18:00 (BG)

Турбо Пауър Рейнджърс
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Неделя, 15:00 (BG)

Локомотив Пд - Локомо-
тив Сф - „А” група

Неделя, 18:00 (BG)

Болтън – Стоук С, мач от 
полуфиналите за Купата 
на ФА, директно

Вторник, 21:45 (BG)

Нюкасъл - Манчестър 
Ю - мач от английската 
Висша лига, директно

Вторник, 21:00 (BG)

Телевизионна мрежа

Петък, 23:00 (BG)

Томи и готиното муле

Петък, 20:00 (BG)

Паник стая

Петък, 21:00 (BG)

Добре дошли в Музпорт

Петък, 10:00 (BG)

Пич, къде ми е колата

Четвъртък, 21:00 (BG)

Умиротворителят

Петък, 23:00 (BG)

Пещерата

Сряда, 22:00 (BG)

Тотнъм - Арсенал - мач от 
английската Висша лига, 
директно

Сряда, 16:00 (BG)

Американска рапсодия

Сряда, 15:10 (BG)

Блекпул - Уигън, мач от 
английската Висша лига, 
запис

Петък, 21:00 (BG)

Нищо за губене

Събота, 15:10 (BG)

Светът е голям и спасе-
ние дебне отвсякъде - 
български, 2008

Събота, 15:00 (BG)

Площадката 2

Събота, 15:00 (BG)

Берое - Миньор 
- „А” група

Събота, 21:45 (BG)

Есен в Ню Йорк

Събота, 22:45 (BG)

Карибски пирати 2: Сан-
дъкът на мъртвеца

Събота, 23:30 (BG)

Бездната

Събота, 23:10 (BG)

Предизвестена смърт

Събота, 21:30 (BG)

Краен квартал

Четвъртък, 22:00 (BG)

Снайперисти

Наближават 
изборите 
за кмет в 
„Столичани 
в повече“
Двете семейства Лютови и Чеканови започват 

усилена предизборна битка за кметския стол, 
който изглежда така съблазнителен и за двете 
страни. Предизборната битка може да видите в 

епизода от сряда, 20 часа (BG), по bTV или на запис от on 
demand на TRIO Television.

Какво друго му е нужно на един нов кмет в днешно вре-
ме освен PR. Новото лице в сериала е на имиджмейкър 
от партийната централа в София. Тя ще промени коренно 
представите на столичаните от Извор за политиката и 
печеленето на гласове.

Андрей Лютов продължава да снима всички красиви 

кътчета в околността, за да довърши материала за австра-
лийското списание, в което работи. Той случайно попада 
на тайна среща между сегашния кмет Чеканов и близна-
ците Цекови.

Освен това Андрей се забърква в интрига със съпругата 
на брат си, на която той изпраща любовни sms-и, без да 
знае, че е объркал номера. Той се включва и в кръчмарско 
сбиване, което му носи конфликти със семейството му.

Прословутото заровено съкровище край Извор от-
ново ще продължи да бъде сред основните теми. Радко 
Чеканов се амбицира да го изрови преди съседа си Спас 
Лютов.

Събота, 21:00 (BG)

Здрач
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Новите женски професии

Класическите специал-
ности в областта на 
модата, недвижимите 
имоти, СПА услугите и 
пътешествията еволю-
ират в нови професии, 

за които специалистите твърдят, че са 
изключително подходящи за жени.

Ето четирите най-нови и желани 
професии „Made in USA”, които лека-по-
лека се появяват и в Европа (или поне в 
по-западната й част):

Моден фън шуй
В САЩ тази професия е най-но-

вият източник за доходи за таланти, 
работещи в областта на модата. Става 
въпрос за консултант, който се грижи за 
външния вид на даден човек, използ-
вайки правилата и принципите на фън 
шуй.

Предизвикателството за хората, 
които се занимават със стил, е така да 
изберат дрехите за клиентите си, че те 
да се чувстват в пълна хармония със 
себе си, околната среда и енергията на 
вселената.

„Всеки един от петте елемента (вода, 
дърво, огън, земя и метал) има аналог в 
цветовете, текстурите на тъканите, как-
то и в размера на една дреха”, твърди 
Синтия Фасета, която се занимава с пер-
сонален стайлинг и засега е единстве-
ната фън шуй консултантка за Италия.

„Моята работа е да съветвам клиен-
тите за стила на дрехите, които ще ги 
накарат да се чувстват в съзвучие със 
себе си. Например, ако в него надде-
лява елементът вода, ще се чувства 
по-добре в дрехи с меки и асиметрични 
форми. Ако неговият основен елемент 

е огън, тогава идеалните цветове са 
различни нюанси на лилавото и дрехи, 
биещи на очи.”

Home stager („преоформител” и 
брокер на недвижими имоти)

Дори и пазарът на недвижими имоти 
разкрива нови работни места. Най-но-
вите статистически данни показват, че в 
САЩ 90% от случаите на закупуване на 
ново жилище са като при любов от пръв 
поглед и решението за това се взима в 
първите две минути от прекрачването 
на прага.

така че добре дошъл на Home stager-
a - опитен човек, който успява да напра-
ви един имот възможно най-атрактивен 
с малко, но добре подбрани трикове, 
за да го продаде или отдаде под наем 
в най-кратки срокове и на най-добрата 
цена.

това е нещо като редизайн на инте-
риора, като „жените имат усет, интуиция 
и ентусиазъм да променят изоснови 
разположението на мебелите от всеки-
дневната от сутрин до вечер само за да 
я направят да изглежда по-просторна”, 
казва Серджо Пома, който организира 
курсове по специалността.

СПа консултант
Сред най-плодовитите сектори, що се 

касае до разкриване на работни места, 
е и т.нар. Wellness, който има нужда от 
специалисти по фитнес, масаж, арома-
терапия - а вече и от СПА консултанти. 
Човек, който да координира всички 
фази на един СПА център: от бизнес 
плана и избора на оборудване до 
подбора на персонал и управлението в 

първите месеци след отварянето.
Отправна точка може да е марке-

тингов специалист, но по-важно е да е 
работил в СПА център и в сферата на 
разкрасяването.

това е разнообразна и предизви-
кателна работа, защото всеки ден се 
сблъскваш с ролите на различни спе-
циалисти: на архитекта, на козметика, 
на масажиста, които трябва да накараш 
да работят в екип, който да отговори на 
претенциите на клиентите.

Дизайнер на пътешествия
Както зад една хубава рокля стои 

добър дизайнер, така и едно прекрасно 
пътуване може да бъде осъществено 
с помощта на такъв. В САЩ има около 
50 000 професионалисти в тази област, 
които правят маршрути според кон-
кретните нужди на най-взискателните 
клиенти и искат всичко да е планирано 
до детайли.

„Voyage дизайнерът е най-модерната 
еволюция на класическия туристиче-
ски агент”, обяснява Уолтър Старнон, 
генерален мениджър на италианска 
туристическа мрежа, който набира 
персонал в цяла Италия.

„разликата е, че „дизайнерите на пъте-
шествията” работят от дома си за туро-
ператорска или туристическа агенция, 

като директно се свързват с клиентите, 
за да планират пакета. това е перфектна 

работа за жена, която си търси нещо 
с гъвкаво работно време, за да може 

да се занимава с децата си и всички 
други ангажименти около семейството.” 

(webcafe.bg)



Секс в космоса?  
вече може

Забравете за секс на висо-
чина 1500 метра. тръпката 
скоро ще е да можеш да 
се похвалиш, че си правил 
секс на височина милион и 
половина километра.

Заради безтегловността сексът в 
космоса е възможен само при употре-
бата на специална техника, при която 
единият от партньорите трябва да бъде 
„застопорен”. За целта руските космиче-
ски специалисти изобретиха специален 
халат, покриващ отчасти гърба и прис-
тягащ се под мишниците. На една педя 
под тила халатът има обла издатина, 
която съответства на вдлъбнати места 
в стените на космическия кораб, така 
че да се напасва с щракане за тях като 
копче тик-так. Партньорът, който ще е в 
пасивна поза, навлича халата и се зака-
ча за стената. Другият остава свободен 
и плаващ. На него се пада да извършва 
постъпателните движения, обясняват 
изобретателите.

„Пасивният” партньор обаче също 
свободно движи таза си. Иначе сексът в 
космоса е доста сложен за изпълнение 
именно заради безтегловността, която 
пречи да се появи умора - а тъкмо 
умората е тази, която казва на човек 
кога да спре. 

Колкото до космическия сексхалат, не 
е ясно дали досега е влизал в употреба. 

Още през 2000 г. американски и руски 
астронавти оповестиха опитите си 
за секс в космоса – част от програма 
за установяването на шансовете за 
оцеляване на човечеството в орбита за 
по-дълъг период от време. 

„Въпросът за секс в космоса е сери-
озен. Експериментите са с цел да се 
измерят шансовете доколко семейните 
двойки ще могат да продължат не само 
собствения си род, но и този на чове-
чеството“, казват френски учени.
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Хилда: 
Сега 
съм 
себе си

лилиЯ ПоПова
„Жената днес”

Хилда Казасян е от хората, които тутакси с усмивка стопява всички 
прегради и ти се струва абсолютно невъзможно да й заговориш 
на “ви”. Заразява околните с чувството си за хумор и здравословна 
доза самоирония. така и не усетих как отлетяха петте часа на фото-
сесията, през което време тя ненатрапчиво успя да наложи собстве-
ните си виждания как да изглежда. Без усмивката да слиза от лицето 

й. Затова реших да я разпитам кое я прави толкова щастлива.

- има ли пазар за джаз в България? 
- Дотолкова, доколкото като в цял свят това е музика за избран кръг от хора, ко-

ито се интересуват от нея. И тук има едно общество, което много харесва и обича 
тази музика, и местата, в които тя се случва, са винаги пълни с хора. Количеството 
не е важно в тази музика въобще, важно е качеството. А мисля, че хората, които 
харесват тази музика, са един твърд кръг от почитатели, които в годините са много 
верни на вкуса си, а това за мен е по-важното. 

- а можеш ли да се храниш с джаз в България, да живееш добре от работа-
та, която обичаш?

- Сигурна съм, че ако си талантлив, търпелив, ако не се литкаш и не изневеряваш 
на вкуса си, то по-бавно и трудно, но в крайна сметка това е възможно. В общи ли-
нии имам невероятния късмет и шанс да живея от нещата, които обичам да правя. 
Само с едно мисля, че е малко трудно в момента. Но всяко едно от нещата, с които 
се занимавам, допълва предишното. Не правя едно за сметка на друго. Много годи-
ни живея от музиката и това, което обичам да правя. И това е важното.

- ако уловиш златна рибка, която предложи да ти изпълни три желания, 
кои ще са те?

- Първото, абсолютно, без да се замисля, ще бъде да видя щастлива дъщеря си. 
Пораснала, здрава, красива и щастлива. За мен всичко извън това - дъщеря ми, 
родителите и близките ми, да са живи и здрави, не е на всяка цена. Ще се помоля 
за тях – за майка ми, за мъжа на майка ми, за близките ми приятели. Даже не бих 
си позволила да си пожелая друго, защото мисля, че ако човек не е здрав, нищо не 
може да го направи щастлив. Понякога съм отивала с конкретно желание в църква, 
но в момента, в който съм заставала пред иконата, не съм можела да пожелая 
нищо друго освен здравето на близките ми. 

- влюбена ли си?
- Да. 
- и щастлива?
- Мисля, че да. Мога да го кажа спокойно. Нали знаеш, че човек върви, върви по 

една пътека и идва момент, в който може да направи скок, който касае всичко – въ-
трешното му спокойствие, вътрешното му усещане за себе си, увереността в самия 
себе си. разбира се, и с помощта на обстоятелствата, които вървят по тази пътека. 
И мисля, че в момента съм готова за един такъв сериозен скок напред във вътреш-
ното ми усещане за мен самата.

- и любовта е част от него?
- От много малка, от доста ранна възраст не мога да си представя по-скучно 

нещо от това да не се чувстваш влюбен. Няма нещо, което може да замести любо-
вта като усещане. 

- в какво вярваш?  
- От всичките духовни теории и учения взимам това, което смятам, че е вярно 

за мен. Но аз вярвам в Господ. Вярвам в любовта като основен творец  на всичко 
около нас. Едното не променя другото. Духовните теории, за които говорим, не из-
ключват основното, те просто разширяват кръгозора. Вярвам в Господ и доброто. 
Още от любимата си баба съм научила, че с добро можеш да постигнеш всичко, и 
съм се убедила абсолютно в това през вече 40-годишния ми живот. то е най-голя-
мата сила. 

- а вярваш ли, че стореното зло ни се връща? 
- това даже не ме интересува. Дори в най-абсурдни ситуации се старая, даже 

понякога умишлено, да подхождам винаги с добро. Със сигурност има справедли-
вост, но не ние сме съдниците. 

- в това ли възпитаваш дъщеря си?
- Да, смятам, че човек предава неговото си възпитание, това, което носи, ще не 

ще върху собствените си деца. Аз съм отраснала в среда, в която много  силно се 
е обръщало внимание на добродетелите. Учеха ме да бъда добра. И тъй като тя е 
генетично умна и красива (смее се), това е нещото, на което наблягам – да бъде до-
бра. Да има ясна представа за ценностите, а всичко останало има откъде да вземе. 

- Да се върнем малко към духовните практики. вярваш ли в силата на ми-
сълта? използваш ли я?

- Абсолютно! Не просто вярвам, убедена съм. Прилагам я чат-пат, но тъй като 
съм страшно нетърпелива, а това коства някакво усилие и търпение... Знам, че ако 
му отдам нужното, ще бъда много по-добра в това. Истината е, че работи и съм го 
усещала в ситуации с всичките си сетива. 

- Спомена, че си навършила 40 години. Притеснява ли те възрастта?  
- Не. Като се има предвид, че сега се чувствам много по-добре, отколкото на 22. 

Мислела съм си, че ако ми зададат въпроса на коя възраст искаш да останеш – 
отговорът е, че в този момент, сега, аз се чувствам най-добре от всякога. Сигурно 
няма да искам да пораствам още, но със сигурност няма да искам да се върна на 20 
или 25. Може би бих казала 39, за разкош (смее се). В момента се чувствам толкова 
добре, че не искам да го променям. Даже се чудя защо Господ е измислил така 
нещата, че когато си вече готов, истински готова за живота, за любовта, ако щеш и 
за секса, защо тогава започваш да остаряваш физически? Сега съм много повече 
себе си във всички изброени неща. С повече самочувствие, повече увереност, 
много повече, отколкото преди 15 години. А може би е и въпрос на себеусещане и 
развитие, може би просто аз се развивам много по-бавно (смее се). 

- Какво мислиш за пластичните операции? 
- Ако усетя потребност в себе си – не бих се и замислила. Досега просто не съм 

снимки: ДилЯН МаРКОв
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усещала нужда. Смятам, че човек трябва да прави за себе си всичко, което се пред-
лага, за да се чувства добре в кожата си във всякакъв смисъл – независимо дали е 
духовен, дали е свързано с медицина, или с каквото и да е. Няма нещо, срещу кое-
то да съм против. Единствено не мога да приема и да си обясня как може да бъде 
на мода унифицирането. Вместо да искаш да бъдеш индивидуалност – и вътрешно, 
и външно, в момента хората все повече правят така, че да приличат едни на друг, 
вкарвайки се в калъпи и използвайки медицината. 

- Какво правиш за себе си, за да изглеждаш добре?
- Нонстоп съм на диета (смее се). Което е доста досадно, трябва да призная. 

Чувството на вина след всеки залък е просто кошмарно. Намерих фантастична 
дерматоложка и оставих грижите за лицето си на нея. Внимавам какво ям, както и 
какво яде дъщеря ми от съвсем малка – трябва да е качествена, чиста храна. 

- имаш ли специална диета?
- Не. Слава богу, никога не съм обичала сладки неща, което много ми помага. 

Доколкото мога, ям разделно, защото съм усетила, че това действа.
- Как разпускаш от напрежението?
- Имам невероятна нужда да пътувам. С дъщеря ми или сама. това най-много ме 

зарежда. Другото, което обичам да правя, е да се затварям вкъщи. Аз съм много 
голям домошар. Гледам сериалчета, примерно „Приятели”, „Сексът и градът”, от този 
тип. те ме разтоварват, разсейват ме от непрестанния поток мисли, които нахлуват 
в мозъка ми.  

- Обичаш ли да танцуваш?
Много. И мисля, че танцувам много добре.
- ако имаш пръстен за телепортация, къде би се озовала сега?
- В момента? В Южна Франция например. Или Италия. Всъщност Италия е държа-

вата, в която се чувствам най-добре. Ако бих живяла някъде извън България, то би 
било Италия.  Бих искала да пътувам много и това да е свързано с работата ми, не 
просто като турист, а пеейки и свирейки. това е голямото ми желание. 

- искала ли си да емигрираш някога?
- Имала съм много поводи да го направя, но не съм искала. Аз съм страшно свър-

зана с близките си, с майка си, с приятелите си и някак не мога да си представя 
живота без тях.

- Как се справяш с нещата, които те дразнят от родната действителност? 
- Затварям се вкъщи. Създала съм си кръг от близки хора, с които сякаш живе-

ем извън тази държава. това е начинът, защото иначе, ако човек се замисли, за 
голямо съжаление не би могъл да намери нито една причина да остане тук. Което 
е най-страшното всъщност. Имаше един период през 1997-1998, когато наистина 
намерих истински реален смисъл да се стои тук, но нещата отново се завъртяха в 
друга посока и няма да е толкова лесно да излезем от това тотално изместване на 
ценности, което се случва в нашата държава.  това е другото нещо, на което бих 
искала да науча дъщеря си – да не се размиват ценностите. Защото в България това 
успяха да направят за последните осемнадесетина години. С огромно съжаление 
го казвам, но мисля, че след време ще трябва да отворя вратите пред дъщеря ми за 
света извън България. Но такава е реалността.
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10стъпки за 
перфектен грим

Подготовка
Хидратирането е ключово. Гримът разгръща своята 

сила в пълнота върху добре хидратирана кожа.
За нормална кожа са подходящи лосиони, за суха 

се препоръчват хидратантни кремове или балсами, 
а за мазна - леки кремове, които не само хидратират 
лицето, но и спомагат за контрола върху омазнява-
нето му. 

Ако кожата изглежда повехнала и без блясък, 
използвайте ексфолиант, за да премахнете мъртвите 
клетки. 

Стъпка №1 - Коректор/Фон дьо тен
Първо неутрализирайте тъмните петна с розов или 

прасковен коректор. На местата с по-явна пигмен-
тация използвайте четка, за да подготвите кожата за 
нанасянето на фон дьо тен. Понякога можете да го 
пропуснете, ако поправките с коректора са достатъч-
ни. 

Изберете фон дьо тен с жълтеникав оттенък и го 
нанесете под очите. Използвайте четка, за да го раз-
несете върху клепачите до вътрешния ъгъл на окото. 
Ако е необходимо, си помогнете с пръсти. 

После нанесете с четка бледожълта или бяла 
пудра. Не забравяйте и клепачите, за да отстраните 
лъщенето или пък сенките. 

Фон дьо тенът, който се поставя под очите, трябва 
да е един или два нюанса по-светъл от цвета на кожа-
та ви. Ако изглежда пепеляв, значи е твърде светъл. 
Ако пък жълтее, значи е прекалено тъмен. 

Стъпка №2 - Основа 
За да откриете правилния цвят на основата, опи-

тайте няколко нюанса върху лицето или челото си и 
се огледайте на естествена светлина. Цвят, който се 
слива с тена ви, е подходящият за вас. 

Използвайте пръстите си, четка или гъба, за да 
нанесете основата. Ако трябва да покриете кожни де-
фекти, използвайте стик, който съответства точно на 
вашия тен. С пръсти разнесете, за да не се получават 
петна. 

Добре е да имате два цвята основа - един за зим-
ните месеци и малко по-тъмен за лятото. Можете да 
комбинирате двата през пролетта и есента.

Стъпка №3 - Пудра 
Използвайте сипкава пудра с бледожълт оттенък 

(или пък бяла, ако тенът ви е много светъл) върху фон 
дьо тена, като използвате четка или пухче. След това 
нанесете пудра в съответстващ на тена ви цвят върху 
останалата част на лицето. Ако го чувствате прекале-
но сухо, сложете пудра само около носа и челото. 

Стъпка №4 - Руж
Усмихнете се и нанесете ружа върху скулите. 

Прелейте цвета с пудрата с върха на четката, за да 
намалите наситеността. За по-дълготраен ефект 
допълнете с пласт по-ярък цвят. 

Не прекалявайте с количеството руж върху четка-

та, преди да нанесете. По-лесно е да постигнете же-
лания ефект с няколко пласта, отколкото да триете 
и да започвате отначало. За суха кожа използвайте 
кремообразен руж. 

За да придадете по-екзотичен вид, използвайте 
бронзант в областите, които обикновено слънцето 
гали - бузите, челото, носа и брадичката. 

Стъпка №5 - Червило 
Устните трябва да са гладки и чисти. По-неутрал-

ните червила могат да се нанесат директно от ту-
бичката. За по-светлите и по-тъмните цветове обаче 
трябва да използвате апликатор, защото е нужно 
прецизно нанасяне. 

Използвайте естествения цвят на устните си, за 
да изберете червило. Най-отварящият цвят е този, 
който съответства или е една идея по-тъмен от 
вашите устни. 

Стъпка №6 - Очертаване на устните
За да постигнете естествен вид на устните, ги 

очертайте, след като сте поставили червилото. След 
това слейте цветовете с четчица. За да бъде по-
трайно червилото, очертайте и запълнете устните с 
молив и след това нанесете. 

Стъпка №7 - вежди 
Оформете с молив, чийто цвят не се различава 

от цвета на веждите и косата ви. Ако искате да 
ги попълните, започнете от вътрешния ъгъл на 
веждата и следвайте естествената й форма, без да 
натискате прекалено с молива. След това сложете 
малко пудра. 

Стъпка №8 - Сенки 
Светлите сенки нанесете в началото на окото по 

горния и долния клепач. Малко от тях се слага и 
под веждата - така окото се повдига оптически. По-
тъмният цвят се нанася от външния ъгъл и обхваща 
окото, като се прелива със светлия. Очертайте 
клепача, за да придадете дълбочина. 

Когато пристъпвате към гримирането на окото, 
предварително можете да поставите малко пудра 
по клепача. тя изглажда кожата и прави нанасянето 
на сенките по-лесно, а освен това не им позволява 
да се натрупват по сгъвките. 

Стъпка №9 - Очна линия 
Горния клепач очертайте с по-тъмен цвят. След 

това погледнете право напред, за да видите дали 
някъде са останали празнини, които трябва да бъ-
дат запълнени. Ако ще очертавате и долния клепач, 
се постарайте двете линии да се съберат във външ-
ния ъгъл на окото и долната да е по-лека. 

Стъпка №10 - Спирала 
Когато слагате спирала, дръжте апликатора успо-

редно на пода и нанасяйте от основата към върха 
на миглите. Завъртете, за да ги разделите. Винаги 
нанасяйте два или три пласта.

В предния брой ви предложихме 10 причини да излезете от дома си без грим. Но ако все пак 
искате да украсите лицето си, сега ви показваме най-добрите съвети как да хванете четката и 
молива, за да изглеждате още по-красиви и уверени. 

Опитните гримьори знаят, че лицето може да се промени с помощта на пинсети, сенки, 
апликатори и с изкусно умение за полагането на грима. 

Гримирането е лесно, казват те. Всичко, което ви е необходимо, е правилен подход и добре организи-
ран несесер. След 10 минути няма да се познаете, но преди това трябва да се поупражнявате. 

Ето 10 стъпки, които ще ви помогнат да се усъвършенствате в разкрасяването. 
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Превръщат YouTube 
в онлайн тв

Собственикът на YouTube Google иска вие да 
ползвате видеосайта така, както сте свикна-
ли да гледате телевизия. За целта компания-
та ще пусне около 20 нови канала

Google ще инвестира около $100 млн. за разработ-
ването на оригинално съдържание, което да бъде 
интегрирано в YouTube. Идеята е потребителите да се 
задържат по-дълго време на сайта.

В съответствие с новите планове компанията възна-
мерява да въведе 20 или повече първокласни канала 
в структурата на YouTube, които да предлагат между 
5 и 10 часа професионално произведено оригинално 
съдържание всяка седмица. Наред с това ще бъдат 
създавани и други канали, но те ще бъдат базирани на 
публикуваното в момента съдържание в сайта. Очаква 
се промените да влязат в сила по-късно през годи-
ната, както и те да включват програми, създадени от 
холивудски компании и режисьори.

 Официално говорителя на YouTube отказа да ко-
ментира тази информация.

Това ли е първият 
Facebook gSM?

Facebook показа новия си технологичен 
център в градчето Пинвил, Орегон. Съоръже-
нието е 38% по-ефективно и 24% по-евтино 
от всеки друг център на компанията. Освен че 
се похвалиха с постижението си, от Facebook 
споделиха инженерния си опит открито, с целия 
свят. Компанията иска да помогне на други в 
построяването на по-евтини и по-енергийно 
ефективни дата центрове.

Магазините в Англия вече предлагат новия INQ 
Cloud Touch – най-близкото до това, което се 
очаква да бъде първият Facebook телефон.

Шефовете на социалната мрежа засега отри-
чат да имат официален GSM, но казват, че всеки смартфон 
може да бъде Facebook телефон. Независимо от думите 
им обаче новият модел на INQ изобилства с графики на 
социалната мрежа. 

Появата на този телефон във Великобритания ще тества 
водите за производството на подобен модел за САЩ и Азия.
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Бюрото направи достъпни хиляди доси-
ета, наречени „Гробницата”. Едно от тях 
е озаглавено „Летящи чинии”, в което 
се разказва за три космически кораба, 
летели над Ню Мексико. Летящите 
чинии били шестоъгълни на форма, 

с топчесто тяло по средата и били с диаметър 15 м. 
Всяка била с екипаж от три извънземни индивида. 
Извънземните били с височина само 90 см и носели 
металически облекла, подобни на скафандри.

Според агента, съставил документа, чието име 
не се споменава, причината, че правителството е 
засякло тези летящи чинии, е разположеният в щата 
мощен радар. 

историята
Изданието отбеляза, че разсекретяването на тези 

документи допълнително ще подстрекае вярващите 
в конспиративни теории.

Досега в градската митология се смяташе, че пър-
вата официална среща от трети вид се е състояла на 
2 юли 1947 г. в градчето розуел, Ню Мексико. тогава 
са били намерени телата на катастрофирали извън-
земни, които са закарани за аутопсия в близката 
военна база. Случаят бил покрит от правителството, 
въпреки че в началото военните се изпуснали:

„Слуховете относно забелязани летящи дискове 
се оказаха реалност вчера, когато агент на разузна-
ването от ВВС базата в розуел е имал късмет да се 
срещне с тях.” 24 часа след това изказване военните 
сменят тезата си, заявявайки, че първоначално са 
си мислели, че са видели летящи чинии, но впослед-
ствие се оказало, че това са климатични балони, 
които се разбили в близкото ранчо.

ФБР разкриха 
X-files за 
легендарно НлО
ФБР разсекрети документи, който 
показват, че извънземни същества са 
кацнали в Розуел, щата Ню Мексико, през 
1950 г., писа британският „Дейли Мейл”. Снимки: ФБР
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ОТГОвОРи ОТ МиНалиЯ БРОЙ
Водоравно: Детинщина. Кадифе. Вечеря. Поило. Ем. Низ. Печал. Колари. Дивак. Кадет. Кол. Мисъл. Мухи. Опции. Мир. Колапс. Чедо. Ка. Врати. Лимес. триене. Салол. Ос. рай. Каляо. Уникат. Десет. 
Клеро. Азе. Памет. Буут. Мотив. Маткап. Бисе. Каменари. Пукал. Имане. Синод. Чат. Уилям. Краали. Лодки. Секта. Кар. Завои. Мерл. Бордо. Панчич. Паун. Паравани. Зипо. ри. Модели. Импорт. Кабаре. 
Християни.
Отвесно: Невидимата дама. Алабама. тезиси. рием. Митов. роб. Кич. Върви. Седем. Досада. Непал. рекет. Науки. Вер. Щрек. Канат. Мании. Пале. Бияч. Мотел. Барел. Мани. Акули. Якути. Ясени. Заплаха. 
Солук. Смерч. Ир. Дипла. Етапи. Клизми. Икике. Силур. Пункт. Чипс. Алото. Моном. Кораб. Пот. Идол. Пчели. Обада. Опори. Акцес. Катил. Акра. тя. Сфероид. Оазис. Сладур. Емилио Естевез. Ироними.
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По вре ме то на Хи т лер ед на 
ба ба има ла го во рещ па па гал. 
До ш ли вой ни ци те в къ ща та, а 
па па га лът ка зал:

- Смърт на Хи т лер!
Вой ни ци те се ядо са ли и ка-

за ли на ба ба та, че дру ги я път 
ко га то до й дат,  ще й от ре жат 
гла ва та, ако па па га лът пак 
го во ри съ що то. Ба ба та из п ла-
ше на оти ш ла при по па, кой то 
съ що имал та къв па па гал, и 
му се оп ла ка ла. Ми с лил по път, 
ми с лил и на к рая пре д ло жил 
на ба ба та да си раз ме нят 
па па га ли те. Ми на ло вре ме и 
вой ни ци те пак до ш ли в къ ща-
та на ба ба та. то зи път оба че 
па па га лът мъл чал и те ре ши ли 
да го про во ки рат:

- Смърт на Хи т лер!
- Не ка Бог чуе мо ли т ви те ти, 

си не мой!

  
След пър ва та бра ч на нощ 

мла до жен ка та се съ бу ж да ус-
ми х на та, про тя га се сън ли во и 
про мър к ва:

- Лю бов моя, ка к ва не по в-
то ри ма нощ бе ше! А най-ху ба-
во то е, че ти си пър ви ят мъж в 
жи во та ми...

- И вси ч ки те те зи по зи си ги 
на у чи ла от кни ги те?

  
В съ де б на та за ла:
- Го с по дин Ива нов, при-

з на ва те ли, че та зи же на е 
би ла ва ша лю бо в ни ца? - пи та 
съ ди я та.

- та ка си бе ше...
- А при з на ва те ли, че де те то, 

ко е то тя но си, е ва ше?
- Да, де те то е мое.
- В та къв слу чай, ка к во ще 

ка же те по от но ше ние на из д-
ръ ж ка та?

- Но, мо ля ви се, по то зи въ п-
рос ня мам ни ка к ви пре тен ции. 
И през ум не ми е ми на ва ло да 
ис кам не що от тях...

  
По пи та ли ра дио Ере ван:
- Кое е пър ви ч но то? Яй це то 

или ко ко ш ка та?
- то ва, ко е то е сго т ви ла же на 

ви... - от го во ри ло ра ди о то.

  
Жур на лист про ве ж да ан ке та 

в ед но се ло. Пи та пен си о нер:
- Кое вре ме ха ре с ва те - пре-

ди или след 10 но ем в ри?
- Ес те с т ве но, че пре ди 10 

но ем в ри, за що то вре ме то е 
то п ло и ня ма да да ва ме па ри 
за ото п ле ние.

  
Жур на лист ин тер вю и ра тър-

го вец на пло до ве на па за ра:
- Ка к во е ва ше то мне ние за 

же ни те?
- Де вой ка та е гро з дов сок, 

мла да та же на - мед, же на та на 
сре д на въз раст е сок от ман го, 
ста ри ца та - ко ко сов орех - от-
вър нал тър го ве цът.

  
раз т во ри ла съм кни га та и 

че та в ста я та. Ид ва съ се д ка та 
ми, за вар ва ме в ста я та и ми 
ка з ва:

- Ос та на ла си са ма!
За т ва рям кни га та и от в ръ-

щам:
- Се га ос та нах са ма.

  
Ед но три го ди ш но мо ми-

чен це ви ж да Лу на та, по к ри та 
от ня кол ко тън ки об ла че та, и 
ка з ва на май ка си:

- Ма мо, Лу на та е из ца па на.

  
- ти ли от к ра д на та зи вещ?
- Не, ду ма да не ста ва. Аз не 

съм крал ни ко га в жи во та си!
- А ето то зи чо век твър ди, 

че те е ви дял с очи те си как си 
от к ра д на л.

- Не го слу шай те, лъ же! Ко-
га то взех та зи вещ от ста я та, 
ня ма ше ни кой!

  
Мъж оти ва в хра ни те лен ма-

га зин и пи та:
- Кол ко стру ва пу ше ни ят 

свин с ки бут?
- Де сет и по ло ви на - от вър-

на ла про да ва ч ка та.
- Аз не ви пи там кол ко е 

ча сът!

  

Два ма пен си о не ри раз го-
ва рят:

- Ка к во си се за ми с лил?
- Ни ко га не сме с вай три 

не ща в жи во та: ви но то с во да, 
за хар та със сол и лю бо в та с 
брак.

  
Ме ж ду пен си о не ри:
- Как си, Ма ри не?
- Се га мал ко се ус по ко их, 

за що то не са мо пен си о не ри те 
обе д ня ват, но и ура нът...

  
Бос на фир ма към ра бо т ник:
- От ут ре си увол нен! Имаш 

ли не що да ка жеш?
- Да. Мо же ли по ви ше ние на 

за п ла та та...

  

- Аз съм за па лен ко ло е з дач!
- Да звън на на те ле фон 160, 

за да до й де по жар на та ко ла да 
те из га си...

  
Ба ща взел мал кия си син и с 

ка ру ца та оти ш ли на ни ва та да 
я изо рат с плуг. Ба ща та за по-
ч нал да оре с впре г нат кон и 
ка зал на си на си:

- Гле дай, син ко, и се учи как 
се оре ни ва с кон и плуг. Ко-
га то по ра с неш ка то мен, да го 

мо жеш!
- Охо, до ка то за вър ша мо е то 

об ра зо ва ние, ко нят ня ма да 
е жив!

  
Мал ки ят Пе тьо из ля зъл с 

ба ба си на пъ тя да по с ре щ-
нат ста до то с ко зи те. Де те то 
ка за ло:

- Кол ко мно го ко зи ч ки.
На края на ста до то вър вя ла 

ед на го ля ма ко за.
- тая ко за мно го ми ри ше, ба-

бо! За що? - по пи тал Пе тьо.
- та зи го ля ма ко за на вся ка 

ко зи ч ка да ва по мал ко ми ри з-
ми ч ка - от вър на ла ба ба та.

  
Мъж мие ку х нен с ки те съ до-

ве. Де те то му го пи та:
- та т ко, ка к во е то ва дву же-

нец?
- Си не, то ва е най-не ща с т ни-

ят чо век - от го во рил ба ща та. 
- На ла га му се да мие два пъ ти 
по ве че съ до ве от мен.

  
Две шо т лан д ки раз го ва рят:
- Бо гат ли е мъ жът ти?
- Ми с ля, че не е от най-бе д-

ни те - вче ра от во рих по р т фей-
ла му и от не го из х в ръ к на ха 
че ти ри мо ле ца.

  
Мъж пи та ба ка лин, чий то 

склад е пъ лен със сто ки:
- На и с ти на ли про да ва те 

тол ко ва мно го сол?
- Не - от го ва ря со б с т ве ни кът. 

- Мо же би про да вам по 2 па-
ке та на ме сец. Не ка да ви ка жа 
ис ти на та - не съм мно го до бър 
тър го вец на сол. Мом че то, ко-
е то ми про да ва сол та - ето кой 
е до б ри ят тър го вец на сол. 

  
Си д ни и Ор сън - два ма 

ки но ре жи сьо ри от Хо ли вуд, 

сни мат при к лю чен с ки филм в 
Аф ри ка.

- Ми с ля да хва на един лъв 
пре ди ве че ря - се хва ли Си-
д ни.

- Ба си рам се на 100 до ла ра, 
че ти ня ма да ус пе еш - при с-
ми ва му се Ор сън.

- то ва е сдел ка - ка з ва Си д-
ни, тръ г вай ки към джун г ла та.

След един час в па ла т ка та 
на Ор сън се по да ва гла ва та на 
лъв. той пи та:

- Ка же те, по з на ва те ли чо век 
на име Си д ни?

- Да.
- До б ре - от го ва ря лъ вът, 

- то га ва той ти дъл жи 100 
до ла ра.

  
Мъж спо де ля със своя при-

я тел:
- Ме ж ду же на та и те ле фо на 

пре д по чи там не го.
- За що?
- Мо жеш да го пре къ с неш, 

ко га то си по и с каш.

  
Клю кар ка се хва ли на дру га:
- На у чих ед на го ля ма тай на.
- Знай си я са мо ти. За да се 

пу к неш, че не си я раз ка за ла - 
ме ч тае на ум вто ра та.

  
В за ве де ние пи тие се хва ли:
- Мен те съм.
- Аз съм двой но по-го ля мо 

от те бе - не му от с тъ п ва дру-
го. - За що то съм за с та нал и до 
мен те.

  
Па ци ент спо де ля с пси хи а-

тъ ра:
- До к то ре, оби чам же на си.
- то ва е нор мал но.
- Да, но же на ви оби чам по-

ве че от нея.
- то га ва вие дей с т ви тел но 

сте луд.

  
Мъж пи та друг:
- Из б ра ли си се ме ен ле кар?
- Да. И ве че за по ч на да ле ку-

ва же на ми от фри ги д ност.

  
Пи тат на чи на ещ ри бар:
- Ка к ви ви до ве ри ба има?
- Ко с ту ри, ша ран, сом, щу-

ка... и не у ло ви ма.

  
Же на та на за к лет ри бар 

оти ва за пръв път на ри бо лов. 
Ко га то се връ ща, я пи тат:

- Как бе ше?
- Ами с ша ра на ще се ви дим 

в съ да, а мрян ка та ве че ос та-
вих в бол ни ца та.

  
раз го ва рят съ се ди:
- Не мо га да раз бе ра - ка з ва 

еди ни ят, - за що тол ко ва че с то 
по се ща ва те кон цер ти? та вие 
изо б що не се за ни ма ва те с 
му зи ка!

- Зна е те ли, ин те ре с но ми е 
да на б лю да вам и дру ги хо ра, 
ко и то ни що не раз би рат от 
нея.

ОТГОвОРи ОТ  
МиНалиЯ БРОЙ

Най-големият фен на Бритни Спиърс
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илиян обича да 
залага в казино, 
готви се за вегас

Риана прави парче 
с “кучката” Бритни

Дженифър анистън: 
Ще се омъжвам за 
Джордж Клуни

Певецът на 2010 Илиян заяви пред екипа на столичен клуб, че от 
малък е запален почитател на хазарта, но днес предпочита да 
залага на рулетка. „Като дете играех на вързано. тогава залогът 
беше една вафла, един хамбургер или 2-3 лева. Сега играя на 

рулетка и залагам различни суми”, откровено заявява Илиян. Певецът 
пристига на турне в САЩ през май и няма търпение да опита късмета си в 
казината в Лас Вегас. Илиян ще остане в Града на греха почти седмица.

 Изпълнителят на хита „тупалка” споделя, че винаги тръгва към казиното 
с точно определена сума, с която е готов да се раздели. „решавам напри-
мер да заложа 100 лева и го правя. Ако спечеля – спечеля, ако не – си 
тръгвам и не съжалявам. Който си е помислил, че от това ще направи пари, 
жестоко се лъже”, разсъждава изпълнителят на „Пайнер”.

Илиян обаче категорично отрича да е пристрастен към хазарта. „Не ми-
сля, че да играеш на рулетка няколко пъти в годината е порок. Ходя в кази-
ното, за да си начеша крастата и да си пробвам късмета”, споделя Илиян.

Това неочаквано призна-
ние направи Джен съвсем 
скоро. тя грабна внимани-
ето на милионите си фено-

ве. За тяхно щастие, както и това на 
приятелката на актьора – Елизабета 
Каналис, тя се е шегувала.

Холивудската звезда изрекла 
нестандартната си шега, защото и 
двамата с Джордж били все още 
несемейни.

„Понякога дотолкова ми писва 
от безбройните слухове и спеку-
лации, които чета за себе си, че ми 
идва да звънна на Джордж и да му 
кажа: Хайде да се оженим и да си 
направим бебета, за да затворим 
веднъж завинаги устата на целия 
свят”, коментира Анистън пред Red 
Magazine.

Джордж Клуни е добър приятел с 
бившия й съпруг Брад Пит, но оче-
видно това и спомените от преди 
не са в състояние да попречат на 
чувството за хумор на Дженифър 
Анистън.

Емануела с две рокли 
на сватбата си на  
11 септември

За втори път 
Емануела ще има 
сватбена церемо-
ния. този път се 

надяваме младият й любов-
ник Денис, който е син на 
продуцента й, да не стане 
младоженецът беглец 2.

Преди няколко години 
на сватбената церемония 
Емануела бе изоставена 
пред олтара от бъдещия си 
мъж, след което певицата 
си обещала да не се омъжва 
повече. 

Ето че заканата не е 
спазена и сватба пак ще 
има. този път датата е 11 
септември в софийския 
хотел „Шератон”. Шаферите 
и кумовете вече са ясни. 
Ще има 11 шафери и 11 
шаферки.

Младите Касъмови ще 
имат за шаферки колежки-
те на Еми - Джина Стоева, 
Ивена, Софи Маринова, 
Алисия. Кумовете не са из-
вестни, а просто приятели 
на младоженците – Анжел и 
Алекандра. За най-важния 
си ден Емануела е подготви-
ла цели две рокли.

Горещ тандем е на път скоро да взриви 
всички чартове. риана съобщи в своя 
официален „туитър”, че подготвя секси 
колаборация, заедно с “кучката” Бритни. 

Новината обиколи за минути всички сайтове.
Ясно е, че песента, която двете ще представят, е 

хитът “S&M” на рири, който бе забранен в няколко 
страни заради сексуалните си послания и намеци 
във видеото.

Феновете със сигурност ще очакват тандема, 
защото на запитване от риана, пак в „туитър”, 
почитателите й отговориха, че искат дует именно 
с Бритни.
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Опосумът иван пуснал 
кръв на манекенка 
след див секс

Чалгата сe сдоби 
вече и с Преслав

Преди време, когато Иван и Андрей се отдавали на забавления в 
емблематичен столичен клуб, двамата нямали задръжки в отноше-
нията си с нежния пол.

Любовна изцепка номер 1 Иван прави през лятото на 2004 г. той 
и Андрей присъстват в Албена на форума „Златната антена”. Заради скандал-
ното им поведение тогавашната шефка на bTV Светлана Василева ги изгонва 
от хотела, заточва ги в къщичка, далеч от курорта, съобщава kliuki.bg.

Иван извършва там най-фрапантната си щуротия. Във вилата поканва 
проституираща манекенка. С нея пробва усещането за секс върху мивка. 
В много сюблимен момент фаянсът не издържа, чупи се и нарязва гърба и 
задните части на момичето. Изтрезнял, Иван я отвел в спешното, където я 
зашиват.

В друг случай, здраво подпийнал, той изхвръква от прозореца, крещейки 
„аз съм птица и летя”, пльосва се върху бордюра на тротоара и по чудо оцеля-
ва, но с травма на гръбнака.

Гаджосаният Иван оправдавал редовните си забежки и нощни липси с мно-
гото работа в заведението. Флиртовете му били истинско хоби, а и любовта 
му към чашката била пословична, допълват от lifestyle.bg.

Освен Преслава на музикалната сцена се появи вече и 
Преслав. Поради липсата на многообразие вече е много 
трудно да си направиш псевдоним и той да не се повтаря. 
Емил Иванов обаче е намерил такъв за себе си.

Заедно с продуцента му – бившият „съпруг” на Азис Китаеца, са 
решили да бъде мъжкият вариант на хитовата Преслава. Младият 
изпълнител показва нежен глас и визия.

Преслав вече представи и първото си видео “Обичала ли си”.
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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
chicago + suburbs

„транспортна компания набира CDL 
шофьри с опит и без опит.

За повече информация моля поз-
вънете на: 773 312 8908, 847 682 6559 
Весела”

търся шофьор за лимузина с hard card. 
За повече инфо 773 875 2090

Ресторант авангард търси сервитьо-
ри/ки и бармани/ки. тел.: 773 969 1300

Предлагаме работа в офис. С добър 
английски, да е запознат с Quickbooks. 
Първоначално 25/35 часа седмично. 
Location – Elk Grove Village. За повече 
информация : 773 392 7389

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

ST transport търси шофьори и owner 
operators. Добро заплащане. Корект-
ност. тел 800.893.0124

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 

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

Looking for motivated people to sell 
toys on kiosks on the Las vegas strip. 
Well paid. hourly (8.25) + commission! 
Sales experience is a plus but not 
required. For details call 702-883-8688 
Michael.

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

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 информа-
ция обадете се на тел. 630 706 1481 тони

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

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

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

construction company търси ра-
ботник с английски език. Опит в 
plumbing е предимство. Добро за-
плащане. Старт веднага. 630 802 8286

Rockford, Illinois

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 

Teл. 773-563-2803 EUROFASHION 
clothing alteration & restoration - ко-
рекция и реставрация на облекло. 
търси дизайнер/крояч(ка) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

New York, New Jersey,  east coast

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

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

orlando, Florida

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

Las vegas

Looking for motivated people to sell toys 
on kiosks on the Las Vegas strip. Well 
paid. hourly (8.25) + commission! Sales 
experience is a plus but not required. For 
details call 702-883-8688 Michael.

Под наем
chicago + suburbs

Давам стая под наем в тих и спокоен 
комплекс в Schaumburg. На разположе-
ние е до 9.30.2011г. Безплатна кабелна 
и интернет. Има фитнес и басейн в 
комплекса. Плаща се само ток. $300 на 
месец. тел.: 312 5933923

Давам под наем етаж от къща в Дес 
Плеинс за 2 момчета шофьори по $400. 
2 спални, хол, кухня, трапезария, баня 
и тоалетна. Паркинг за 2 коли. 847 693 
0790 или rinobato@yahoo.com

Едностаен под наем Шилер Парк на 
Lawrence Ct, Цялостно обновен, нова 
кухня, миялна машина, електроуреди 
инокс. тел за контакт: 773-968-4389
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I have a room for rent for truck 
driver in Des Plaines. The rent is 
350+350$ deposit. All utilities 
are included. Very close to the 
big truck parking lot on I-90/
Elmhurst rd. No smoking, No 
drinking,No drugs,No Parties,No 
pets. Please  call at 617 319 3460

търся съквартирантка за 
2bd апартамент в downtown 
Arlington Heights, в близост до 
Метра и HWY 14. Моля звънете 
на: 309-660-2125 след 5:30pm. 

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

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

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

Atlanta, georgia

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

Услуги

chicago + suburbs

Изчуквам и боядисвам ка-
тастрофирали коли без застра-
ховка. Цени като в България. 30 
години опит в занаята. Пламен 
773 383 2846

ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони 
и др. Отключване на iphone. 
Инсталиране на софтуер, пре-
махване на вируси и др. тел: 
773 253 5986

Math tutoring/ACT/SAT prep  
Individual or group lessons. 
Great success! 6-12 grade IL 
certified mathematics teacher. 
Call: 847-809-7938 for more 
information.

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 

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. Път-
на 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

coast to coast

Математика за студенти, реша-
ване на задачи по имейл. Уро-
ци по Skype. Skype ID: zadachite.
com.  email: ave_maria_tania@
yahoo.com. Tел за контакт +359 
52 738090

ПРОДАВАМ
chicago + suburbs

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

Продавам mercedes 300e, 1990 
г, перфектно състояние с много 
екстриi, $1500, cell: 773 709 
6670 търсете Николай

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

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

Белият чай има по-високо съдържание на 
антиоксиданти и е по-ефективен в предпазването 

от някои заболявания, отколкото зеления чай
+

изследвания показват, че зеленият 
чай намалява риска от рак на 

хранопровода при жените с 60%
+

Установено е, че хората, които пият 
повече кафе, имат по-малък шанс да 

развият алцхаймер по-късно в живота си
+

Белият чай може да предпазва от 
затлъстяване. Доказано е, че белият чай 

потиска растежа на клетките с мазнини
+

Продължителното пиене на кафе 
намалява риска от смърт в резултат 

на сърдечно заболяване
+

Според някои изследвания в кафето 
има съставки, които водят до 

повишаването на холестерола
–

антиоксидантите в белия чай 
имат подмладяващ ефект, 

предпазват от някои видове 
рак, както и от възпаления и 

сърдечни заболявания

ако пиете чая твърде горещ, 
увеличавате риска от рак на 

хранопровода

+

–

ЧаЙ

Учените смятат, че веществата, 
които съдържа кафето, 

може да бъдат използвани 
за създаването на лекарства 

срещу сърдечни заболявания и 
безсъние

Над 1000 вещества са открити в 
печеното кафе, като 19 от тях са 

канцерогенни

+

–

КаФЕ

ФаКТи За ЧаЯ и КаФЕТО

4х
Установено е, че хората, които пият 

черен чай 4 пъти на ден в продължение 
на 6 седмици, имат по-ниско ниво на 

хормона на стреса кортизол.

Чаят може да спре развитието 
на диабет, тип 1, и да забави 

развитието на болестта.

1
Консумирането на 3-4 чаши чай 

дневно намалява риска от сърдечен 
удар. Консумирането на 3-4 чаши 

чай дневно намалява риска от 
сърдечен удар.

Чаят съдържа флуорид, който 
предпазва зъбния емайл.

изследвания показват, че 
кафето предпазва от диабет, 

тип 2.

2
Пиенето на кафе е доказано, че 
намалява риска от развитието 
на подагра при мъже над 40 г.

Мъжете, които пият повече от 
10 чаши зелен чай на ден, имат 

по-малка вероятност да развият 
болести на черния дроб.

Чаят може да предпазва от 
сърдечни заболявания и 

някои видове рак.

Кофеинът в кафето 
подсилва действието на 

болкоуспокояващите.

Кафето защитава черния дроб, 
особено от цирози и рак.

изследвания показват, че 
зеленият чай може да предпази 

от рак на белия дроб.

Чаят хидратира въпреки 
всеобщото схващане, че кофеинът 

в него дехидратира тялото.

Чаят може да съдържа 
пестициди, дори и да е с 

етикет органик. 

!
Кафето подсилва моментната 
памет и времето за реакция. 

Най-добри резултати показва 
при възрастните хора.

Кафето причинява 
оцветяване на зъбите.

Чаят съдържа голямо количество 
танини. Танините намаляват 

абсорбирането на желязо в тялото 
и това може да доведе до анемия.

Fe
Чаят съдържа кофеин, който 

доказано може да предизвика 
безпокойство и потиснатост и 
увеличава кръвното налягане.

Добавянето на мляко към чая 
намалява неговата способност 

да предпазва от рак.

Според проучване в Дания 
консумирането на 8 чаши кафе 
всеки ден увеличава риска от 

мъртво раждане.

изследвания показват, че 
пиенето на кафе намалява 

притока на кръв към сърцето.



силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Има странни моменти, когато изглеж-
да, че бившите ни са навсякъде – в магази-
на, в дискотеката, в кафето, на улицата, 
на паркинга… в асансьора ни… Пълен ужас!

И трябва да си признаем, че всъщност с 
много малко от тях сме останали в добри 
и искрени приятелски отношения. 

Реакцията обикновено е доста подобна 
– усеща се свиване в стомаха, ръцете 
започват да треперят, правим некоорди-
нирани движения и гледаме в несъществу-
ващи пейзажи. Може би трябва да има Ден 
на бившите, както има Свети Валентин 
за влюбените, 8 март за жените, Цветни-
ца за цветята и т.н.

Тогава поне щяхме да знаем със сигур-
ност, че ще ги срещнем, да се постараем 
да сме в своя The Best вид, с най-уникалната 
компания и с най-хубавите си обувки за 
самочувствие. Или просто да си останем 
в леглото този ден, за да избегнем момен-
тите, когато в продължение на известно 
време се правим на разсеяни и никой „не 
забелязва” другия, симулира се прекалена 
близост с новите половинки или веднага 
се намира алтернативна такава, смеем 
се на висок тон, без дори да се случва нещо 
забавно около нас…

Но такъв ден няма, факт!
Така че най-удачно би било да запа-

зим самообладание, да контролираме 
нервните си тикове и приветливо да се 
усмихнем, без да загубим нито минута в 
тази безсмислена игра на въпросите „Той 
дали ме вижда”, „Как изглеждам”, „Коя е тази 
с него”, „Моят живот по-добър ли е”. 

Няма смисъл и от представления 
като страстно танцуване в центъра на 
дансинга с когото ни падне, изкуствени 
разговори по телефона или блъскане на 
колата, паркирала до нас. 

Не е ли обаче така и с онези, които 
искаме да видим, с уж настоящия мъж-
блян, който все ни се иска да ни отрази, 
да ни забележи и задължително да ни се 
обади, когато е обещал, че ще го стори, а 
после се гризем от нерви и се чудим кога 
ще го направи. Зорко следим кога е влизал и 
излизал от ”Фейсбук“, с кои общи приятели 
пие кафе, в кой фитнес ходи и в кои клубове 
ходи в петък вечер и къде точно вечеря и 
си мечтаем уж случайно да го срещнем.

Колкото по-естествени и по-големи 
непукисти изглеждаме, толкова по-добре. 
Пък и всички сме чували, че „от прене-
брежението боли повече, отколкото от 
презрението или омразата”!

*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

Бивши-бивши-
бивши, а 
понякога 
настоящи

тОКЧЕтА






