Брой 4, 2010
АПРИЛ

Пролетни ветрове тичат сами,
Топлят сърцата ни в дългите дни!
Тихо край нас трепти ябълков цвят,
Птички огласят пак целия свят!
Вземете ласка и нежност от тази дъга
и съберете букет от красиви цветя!
Вземе обич от тези светли лъчи,
Нека слънцето с радост вас да дари!
Честита пролет!
БИСТРА МАКНЕВ, ТРОЙ
Ето и първото стихотворение на Поли,
дъщеря на Бистра и Милко Макневи.

My syster's sweet as cherries,
my parents nice as berries,
В този брой четете:
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Снимката е направена от
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и яйцата са нейно
производство.
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МИЛИ БЪЛГАРИ, СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ
В навечерието сме на един от най-значимите християнски празници
Възкресение Христово. Малко повече от месец и половина ни дели от 24 май Денят на българската писменост и култура.
Мисля си, не е ли това един светъл знак, предвещаващ раждането на нещо
истинско, стойностно и красиво?
Преди двадесетина дни, между българите, посещаващи сбирките в Трой, се
зароди и най-после заговори за идеята за създаване на Български Културен Център
- лелеяна мечта на много поколения българи тук. Най-сетне българите започваме да
се разбуждаме от дългогодишната летаргия, в която бяхме изпаднали. Две
поредни съботи все по-дейно и с много съпричастност и ентусиазъм, българите се
включиха в разискване на тази идея.
И НАЧАЛОТО БЕШЕ СЛОЖЕНО.
След като присъстващите бяха единодушни, че е меко казано безотговорно
да продължаваме да бездействаме, отлагаме или чакаме някой да ни го направи, се
гласува за име. Последваха и още дебати, но както казах началото вече е сложено и
най-после се отлепихме от точката на замръзването.
Сърцето ми трептеше и преливаше от гордост и щастие, виждайки как
Българите най-сетне осъзнават колко много ни е нужна среда, където
заедно да общуваме, където децата ни да се учат на Българско четмо и писмо,
където да се пеят и играят и с това съхраняват Българските народни песни и хора
от изумително красивия ни Български фолклор. Наше Българско кътче, където
талантите на децата ни пък и нашите да се изявяват и развиват.
Българският народ е емоционален, сърцат, духовит и удохотворен народ и
като такъв хората му независимо в кой край на света се намират имат нужда от
онези невидими, но пак толкова здрави нишки, които го свързват, а именно бита и
мнoгoвековното му културно наследство.
България и Българското живеят и винаги ще живеят в сърцата и душите ни
и ако сме достатъчно мъдри и предприемчиви сега, и в тези на нашите деца и в
децата на техните деца.
Ние всички го знаем и затова го пазим в най-съкровените кътчета на
сърцата си, защото без него бихме се изгубили, бихме престанали да съществуваме,
защото дърво, което няма корени, то не може да оцелее.
МИЛИ БЪЛГАРИ, СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ
Майка България живее във всеки един от нас, ние сме потомци на тази
малка, но толкова силна, издръжлива и горда по дух страна. Нека се обединим
около тази прекрасна идея, нека заедно с усилията, дейното участие и подкрепата
и на най-скоро дошлия Българин тук, създадем храм на Българските бит и култура.
Нека най-после в Метро Детройт разберат и за Българската общност, която
носи такова богато духовно наследство, за което мнозина народи само биха ни
завидели.
Нека направим възможно да погледнат на нас с други очи, нека останалите
пък и самите ние се видим обединени в общата цел, здраво държащи се един за
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МИЛИ БЪЛГАРИ, СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ
друг, както заръча почти в навечерието на
създаването на Българската държава хан Кубрат,
завещавайки на синовете си мъдрата мисъл, че
ЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА.
Има ли по-прекрасен небесен Божи знак за
създаването на наш собствен дългожадуван и мечтан
Български Културен Център от това да бъдат
създадени в навечерието на ВЪЗКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО И ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И
ПИСМЕНОСТ?!
ГОРЕЩО СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ БОГ ЩЕ
БЛАГОСЛОВИ НАЧИНАНИЕТО НИ ЗАЩОТО СА
ЧИСТИ ПОМИСЛИТЕ НИ !!!
Честит да е Великден за всички вас и
семействата ви и Бог да благослови дните ви!
ЛЮБА ИВАНОВА

Преброяване на българите в щата Мичигън
През март всички домакинства в САЩ получиха анкета, чрез която ще се
преброи населението в страната. Тази година формата имаше само 10 въпроса и не
беше отделено специално място за етническа принадлежност.
Всеки месец 250,000 форми се изпращат до домакинства и социални групи
(например университети и старчески домове) в САЩ с цел проучване на
демографските, социалните и икономическите показатели за населението на
страната. Тази анкета се нарича The American Community Survey и се изпраща на
произволно избрани адреси. Формата е с 48 въпроса, между които са къде сте
роден, какъв език се говори у дома, какво работите, какви приходи и разходи
имате и т.н. За повече информация посетете интернет-страницата http://
www.census.gov/acs/www/index.html.
Чрез страниците на сайта www.BulgariansinDetroit.com започваме
преброяване на живеещите българи в региона. Моля попълнете формата до 30
април 2010 г. Данните ще се използват при кандидатстване за финансови
средства и представяне на България на различни местни и международни събития.
Попълването на двете имена е задължително, а останалите полета (адрес, телефон и
е-мейл) са по желание. Информацията няма да бъде предоставявана на други
организации.
Можете да намерите формата за преброяване на първа страница на сайта
www.BugariansinDetroit.com.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
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БЪЛГАРИ В ДЕТРОЙТ,
Помните ли думите на песента "Къде си вярна ти любов народна?"
Нека с тази любородна искра и ние запалим в сърцата си онзи буен огън, от чиято топлина
има нужда всяка българска душа. Нека с дух и сърце се обединим и заедно с общи усилия
създадем онова, което винаги ни е липсвало тук...наше собствено кътче, където да битува
нашата българска принадлежност и култура.
Българският народ е горд, силен и стойностен народ. Преживял е не малко бури,
неизгоди и страдания и пак е оцелял. Ние сме потомци на същия този народ, който е дал
много на този свят.
Бидейки в тази държава, в този град и ние имаме какво да дадем от себе си.
Нека заедно всички прегърнем тази прекрасна идея и с общи усилия, помощ и подкрепа
създадем наш Български културен център, от който всички ние имаме безкрайно голяма
нужда и потребност.
Нека сътворим онова, което ще накара децата ни и децата на нашите деца да
помнят и да се гордеят, че са Българи!
БЪЛГАРИЯ ГО ЗАСЛУЖАВА !
Всички ние, които подхванахме това начинание, обещаваме да работим неуморно,
всеотдайно и с нестихващ ентусиазъм, а Вие ни подкрепете и всички заедно ще
превърнем една красива мечта в реалност!
ОЧАКВАМЕ

ВИ !!!

На 20 март т.г. се проведе среща на българи,
живеещи в Метро Детройт с цел обсъждане
създаването на Български културен център.
Направиха се няколко предложения за име на
организацията. На 27 март се гласува името да
бъде БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР. За да се
регистрира неправителствена организация, са
необходими няколко души. Предложени бяха:

1. Председател – Велеслав Начев
2. Заместник-председател – Люба Иванова
3. Заместник-председател – Николай Аличев

На снимката: деца на сбирката на 27 март

4. Секретар – Митра Енчева
5. Касиер – Бистра Макнева
Въпроси, които подлежат на обсъждане: избиране на устав и ръководен
орган, регистриране на центъра, събиране на финансови средства, търсене и
наемане на сграда за провеждане на занятията, закупуване или построяване на
сграда.
Приканваме всички българи от Метро Детройт да се включат с идеи и
предложения за създаването на Български културен център за щата Мичигън.
Инициативен комитет:
Илияна Георгиева, Даниела Начева, Галя Аличева, Румен Малинов, Андрей Иванов,
Бончо Бонев, Тодор Гаджев, Иван Сарафов, Димитрина Колева, Анелия Петрова,
Диана Чолакова.
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БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР В ДЕТРОЙТ
От години българската общност в Детройт, в това число и аз самият, на чаша
ракия или две, си “купува” църква, където църковните служби ще са на български,
ресторант с българска кухня, или си прави училище за българчета, които да не
забравят езика на предците си. Може би в чужбина сме като дърво без корен и
търсим свое кътче, частицата, която ни определя като българи.
Затова съм искрено щастлив, че отскоро в Балкано – Американския Център в Трой
се организират много български събития. Ако случайно сте били заети, или сте ме
изпреварили с ракиите, ще ви разкажа:
•
Имаме си второ българско училище с 20-тина деца, които Митра Енчева учи
на кирилица всяка събота от 11 часа. Не мога да не спомена, че вече 2 години си
имаме и школата „Аз съм българче” с ръководител Диана Чолакова.
•

Имаме си и певчески хор под вещото ръководството на Люба Иванова.

•
Имаме си съботни народни танци, водени от Николай и Галя Аличеви. С
гордост отбелязвам, че на хорото можете да видите и млади и стари.
•
Запалена от идеята, Мария Иванова от Wixom, донесе играчки от къщата си
и вече имаме детска занималня за най–малките, както и за тези, които просто
искат да си поиграят.
Най-важната обаче би била следващата ни стъпка като българи, а именно
създаването на Български културен център. Може би вече съм след третата ракия,
но ми се струва, че както в романа на Вазов „Под игото”, българите в Детройт
сякаш се събудиха и си повярваха, че и ние можем като нашите балкански
роднини да си имаме нещо, което макар и в чужбина с гордост да наричаме родно.
Вярвам, че идеята ни може да се осъществи, ако успеем да се съберем и
организираме всички българи Мичигън и с общи усилия направим това реалност.
Първата стъпка е да се преброим, за да знаем какъв е броят на
българите в Мичигън. Целта на това преброяване е да кандидатстваме за
финансова помощ от американското правителство, от щата, от България, Европа
или от където успеем да
потърсим средства за
Центъра. А и не само:
многократно сме
получавали запитвания за
броя на българите в щата,
но засега точен отговор на
този въпрос няма.
Единственият начин да
разберем това, е да се
регистрирате на сайта
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БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР В ДЕТРОЙТ
www.Bulgariansindetroit.com. В противен случай ще продължаваме да гадаем и
възможностите ни за кандидатстване за помощти ще бъдат силно ограничени.
Нека да помислим: как да кандидатстваме за финансова помощ, ако Пенчо
Петров се е записал, ама от къде е, как да докажем, че изобщо има Пенчо. Как да
кандидатстваме за грант с 1000 записани Пенчовци без адрес и телефон. Е, няма
да стане. Да ме извини Пенчо, че го ползвах за пример.
Втората стъпка е да се състави инициативен комитет, който да обедини
усилията ни. В този комитет, трябва да влязат активни хора, които работят, или са
готови да работят за българската общност безплатно. Една група от 10 човека с
широки сърца, обединители, които са спечелили доверието на българите и които
ще се трудят за сплотяването на нашата общност. Само че това няма да стане само
с тези хора. Ще стане ако сме много и се обединим да работим заедно.
Трета стъпка - организация. Регистрация на организация с цел събиране на
средства за Български Културен Център, българско училище и всичко друго, което
ни обединява.
Знаейки колко сме, организирани, с устав и програма, ще ни е по-лесно да
намерим пари, дори ако трябва да си ги съберем сами. На някои от сбирките в
Балкано-Американския Център в Трой беше предложено да събираме членски внос,
годишна сума от хората, подкрепящи идеята.
Създаването на
Български културен
център е идея и цел не
за един човек и не за
един ден. Дали
центърът ще
функционира по
подобие на
Балканския център,
или един ден ще е
самостоятелен, е
просто детайл. Докато
стигнем дотам, има
доста време и работа.
Междувременно
хорът за народни песни и танцовият състав продължават да работят и се
разрастват. Всички упорито се подготвят за Вечер на талантите през май.
Заповядайте на нашите сбирки - всеки, който е дошъл веднъж е и повторил.
ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ
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ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ
Главната задача на всяка една политика, стояща под каквито и да било
идеологически и програмни идеи, е съхранението на народността и обезпечаване
на националната общност. Всички мисли и действия на един управник трябва да
се направляват изключително от върховни, народни интереси и защита на
държавата. Най-незначителното отклонение от тези основни интереси би довело до
сериозни сътресения в общественото развитие, които оставят следи и поражения
чак във вековете. Последиците от проиграни политически възможности са почти
неизлечими: те приличат на дълбоки белези, нанесени от люти рани върху един
човешки образ, който и най-сполучливата козметична операция не е в състояние
да заличи. Режимът в България след 9.09.1944 г., извърши, както е известно,
редица неописуеми престъпления по отношение на българщината. Той проспа
неповторими исторически моменти. Опиянени от революционерната си ярост и
имагинерни интернационални идеали,
червените чорбаджии сами разкъсаха
целокупността на нацията.
Преди повече от 65 години ликът на
България беше поруган и обезобразен, за
да тържествува пролетарската паплач в
името на някакво си „славянско общество”.
Паталогичната захласнатост на
комунистите към Московския болшевизъм
и „братята освободители” докараха до
заличаване на националните ни
характеристики. Самоопределянето на
нашия народ, извоювано от преди повече
Сградата на Народното събрание в София
от 100 години със създаването на
Екзархията и духовните връзки, които
възрожденците изплетоха, за да споят най-сетне с кръвта си контурите на една
свободна и независима България, бяха забравени и принесени в жертва на чужди
сили. Извършените грехове от заплеснати марксисти по отношение на
македонския въпрос и безобразията в Пиринския край от 1944 до 1948 г. са
невероятни. Няма съмнение обаче, че историята ще изрече своята безапелационна
присъда и дамгоса редица обезумели национални престъпници на българщината.
В този ред на мисли, избягвайки съзнателно повече подробности, трябва да
напомним и за други наши сънардоници или забравени българи. Става дума за т.н.
бесарабски българи и българите в западните покрайнини. Българската история е
богата със съзаклятия, комитети и легендарни въстания за освобождение. Нека не
я забравяме. Да не забравяме и забравените българи в Бесарабия, западните
покрайнини и особено българската емиграция, живееща извън географските
граници на родината ни.
Всички българи, които живеят извън границите на България са българи по
националност. Единствената разлика между едните и другите са границите,
насилствено наложени на българската нация по капризите или интересите на така
наречените „велики сили”. Ако погледнем картата на Санстефанска България
сърцата ни ще заплачат от вида на откъснатите български земи от тялото на майка
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България.
За съжаление, сегашните управници на България не са в състояние да
направят нищо за възстановяване на отнетите ни земи. Но това, което те биха
могли да направят е да обърнат внимание към всички български емигранти или
постоянно живеещи в отнетите ни български територии. Днес никой в България не
е в състояние да посочи точния брой на българите, живущи извън сегашните
граници на България. Външното министерство, Светия Синод, Вътрешното
министерство, различните комитети, като Славянски, Комитета за българите в
чужбина, Държавната агенция за българите в чужбина, дори Министерския съвет
само повдигат рамене без да могат да кажат или обяснят нещо за броя на 7-те
милиона българи, живеещи извън България и държавите, в които те са намерили
подслон.
Това, което е необходимо на България е солидно, добре финансирано
МИНИСТЕРСТВО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА. По примера на подобно
министерство в Израел. В Израел най-важното министерство е Военното, защото то
осигурява и защитава границите на страната. Второто по важност министерство в
еврейската държава е това, което отговаря за еврейските изселници. Основно
правило е, че всяко дете, родено от майка еврейка се счита по националност и
произход еврейче, което има правото да се засели в Израел. Когато на 14 май 1948
г. беше образувана настоящата еврейска
държава – Израел, в нея живееха около 3
милиона души. Днес Израел има 9 милиона
граждани. В България се случва точно
обратното – през 1989 г. очаквахме да се роди
9 милионния гражданин на страната ни, а
през 2010 година в България живеят само 7
милиона човека. Това е най-яркото
доказателство за безгрижието и
безотговорността на българските политици
след 10 ноември 1989 г.
До тази дата е ясно защо българските
политици не се интересуваха от българската
емиграция – факт е, че емиграцията беше
Сесия на Българското Народно събрание
причинена от репресивния комунистически
режим, наложен в страната ни от съветската
армия. Емиграцията беше в голямото си болшинство против управниците и
политиците, насила наложени на България. Необяснимо е обаче продължението на
това безразличие и незаинтересованост към българите, живеещи в чужбина от
българскитте правителства след 10 ноември. И нещо още по-учудващо –
специалните закони, прокарани в забрана на емигрантите да могат да участват в
управлението на страната и да заемат постове като президент, премиер, народен
представител, министър, ако те не са живяли в България пет последователни
години преди да се кандидатират за тези постове. Все едно Търновската
конституция да забраняваше българските хъшове да не могат да се кандидатират
за политически постове заемани веднага след освобождението ни от турско
робство, като например Стефан Стамболов или плеядата от талантливи политици,
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минали първо през мъките и несгодите на емигрантския живот.
Но какво друго можеше да се очаква от българските комунистиинтернационалисти след 10 ноември 1989 г., като през Народното събрание
минаха 350 агенти на бившата Държавна сигурност с досиета, а 460 агента на
Д.С. станаха кметове и кметски съветници из цяла България? В Българската
академия на науките (БАН) са работили 44 агента на Д.С.. Между тях личат
имената на Константин Косев, Иван Хавезов, Георги Марков, Васил Проданов,
Валери Стоянов, Велин Николов, Велина Топалова. Сътрудници на Д.С. се оказват
ръководители на повече от осем института в БАН. Тези български учени като
агенти са се занимавали с технически шпионаж на западни технологии и са се
изповядвали един срещу други като доносници. Причината комуниститесоциалисти да се крият и бавят разкриването на досиетата в последните 20 години
имаше за основна цел агентурата на Д.С. да заеме местата си в парламента, в
министерствата и криейки истината от българския народ да помогне на агентите
си като Георги Първанов (агент Гоце) да стане президент на страната. Георги
Пирински, Сергей Станишев, Жорж Ганчев, Красимир Каракачанов и пр. и пр.
прокарваха законите на страната по начин, по който те да са против
политическите им опоненти, в това число и българските емигранти. С приетите
правилници те забавиха с цели
пет години кандидатирането на
Симеон Сакскобурготски за
президент, понеже е бил
емигрант и не е живял в
България пет последователни
години преди изборите.
Надяваме се, че новото
управление на страната от
политическата партия ГЕРБ ще
донесе промяна по отношение
на ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ. Да
се образува най-после едно
силно МИНИСТЕРСТВО НА
БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЕЛНИЦИ,
начело с проверени заслужили
лица, които да служат не на
политическа партия, а на
На 27 март д-р Гаджев представи книгите си на среща с българи
българския народ. Да се назначи
министър, който е живял в емиграция и знае болките, както и възможностите на
българските емигранти. Министър, който знае езици, за да комуникира с младите,
родени извън България от родители българи, които ще му прокарат пътя към
сърцата на емигрантите. Да се изключи възможността на досегашните
ръководителите на различни комитети и съюзи за емигрантите в България (бивши
агенти на специалните служби или членове на ЦК на БКП, които вършеха
шпионската си дейност сред политическата емиграция на Запад) да заемат
подобни постове.
Назначаването на Божидар Димитров за министър без портфейл, отговарящ
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за емиграцията е една мимикрия, от която няма да има никаква полза за
емиграцията, а и за България. В същото време, никаква политика за привличане
на емиграцията да се върне в България няма да има резултат понеже емиграцията
изпраща в България над 6 милиарда лева годишно. Това са пари не за инвестиране
на бизнес в България, а за помогане на родителите на емигрантите да преживеят
глада, студа и мизерията в страната, от която техните деца избягаха на Запад. Има
ли някой наивник да повярва в „новата политика” на правителството по
отношение на връщането на емигрантите, които уж биха зарязали всичко, за да се
върнат доброволно като овце там, откъдето са избягали? Обещанията за евтини
домове за тези, които се завърнат няма да привлекат никого, понеже повечето от
тях са закупили новите си домове на Запад и те ще идват в България само, за да
посещават старите си роднини.
С погрешната си политика към ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ, политиците
обезкървавиха България и я оставиха на тройната коалиция на един комунист, на
един турчин и на един евреин (Симеон Кохари Сакскобурготски) - троицата, която
ограби страната с милиони долари. В резултат на това грабене, днес пенсионерите
мизерстват с пенсиите си от по 100-150 лева месечно. Ако бившия генералпартизан Атанас Семерджиев и други привилегировани като него се оплакват, че
не могат да свържат двата края със „скромните” си пенсии от по 1,600 лева
месечно, какво да правят земеделските труженици със своите 120-140 лева
месечни пенсии? Дори новото правителство на премиера Бойко Борисов днес губи
време и енергия, говорейки за тавани на месечните пенсии, вместо да говори за
минимални пенсии поне равни с прага на бедността – 211 лева месечно, както и
определения стандарт на живота в България от 470 лева на човек в семейството.
Откъде идва в сърцата на управляващите тази студенина и безразличие към
ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ? Нали във вените и на едните и на другите тече
българска кръв? Защо тези ЗАБРАВЕНИ БЪЛГАРИ В България – пенсионерите –
истинските строители на родината ни, са принудени дори да посягат на живота си,
за да спрат мъките от несгодите, студа през
зимата, безразличието на управляващите? Вместо
да се радват на плодовете на дадения труд с
десетилетия, безплатните бригади през последните
65 години, тези наши майки, бащи, сестри и братя
са ЗАБРАВЕНИ ОТ УПРАВНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.
Те се надяват и молят за разкоша на Рая, в който
ще отидат един ден. Дотогава обаче те искат да им
се обърне внимание тук, на земята, и считат, че е
престъпление държавата и управниците да ги
забравят. Убеден съм обаче, че Възмездие име - все
някога, по някакъв начин, някоя сила ще накаже
виновните за съдбата на ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ. 27 март, българска детска забавачница,
Балкано-Американски център, Трой

Д-Р ИВАН ИЛИЕВ ГАДЖЕВ,
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТ В АМЕРИКА ОТ 1968 Г.

СТРАНИЦА 10

БРОЙ 4, 2010

ЧАЛГАТА КАТО НАЦИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ
Негативното представяне на страната ни в чуждата преса през последните
няколко години се превърна в повод за отприщването на “родолюбиви” страсти по
родните медии и форуми. Пресен пример за тази набираща скорост тенденция е
репортажът на Би Би Си за чалга явлението в България, излъчен в рубриката
“Поглед отблизо” на световната медия и разпространен по нашите медии само
преди няколко седмици.
Репортажът на световната медия успява да улови успешно същността на
попфолк музиката. За да представи чалгата пред аудиторията на рубриката си,
екип на Би Би Си начело с журналистката Джанет Бари посещава столичното
заведение със сбъркано име от френски произход Версай и обяснява музикалния
аспект на чалга музиката на фона на кичозна обстановка, голи пъпове и
животински принтове: “Чалгата е интересна смесица от традиционна фолк
музика, цигански и ориенталски елементи. В текстовете на песните става
въпрос за това как да забогатееш бързо и как да си намериш хубава жена. В много
от парчетата се пее и за мафията. Не е задължително текстовете да те
вдъхновяват по някакъв начин.”
С обяснението на социалния аспект на чалга явлението се наема една от
фолк “дивите”, Елена Паришева. Пред камерата изпълнителката споделя, че
“Попфолкът е музиката в България, която се доближава най-много до същността
и бита на българина. Тя не ангажира психически българина, не го натоварва,
просто това е музика за забавление.”
Вместо да послужи за отправна точка за конструктивно преосмисляне на
заобикалящата ни българска реалност и нашето участие в нея, голяма част от
българите обвиниха триминутния материал на Би Би Си в тенденциозност и
пореден опит на световната медия да подрони международния авторитет на
страната ни. За други, документалните кадри представят явление, което не може
да бъде адекватно обяснено на чуждия зрител, а трети се чувстват лично обидени
от факта, че елемент на донякъде срамната българска действителност е излязъл на
показ пред света. Малко обаче са тези, които отчитат обективната предпоставка за
репортажа на Би Би Си, а именно, че той показва горчива доза нередактирана
реалност.
Във времена на икономическа и ценностна криза, както и липса на
политическа стабилност, нуждата на българите от национална идентичност е посилна от всякога. Вместо обаче да бъде формиран върху основите на изконни
духовни ценности и толерантност, фокусът на тази идентичност продължава да
бъде изместван върху псевдо ценности, създавани и налагани от псевдо творци.
Липсата на реално работеща българска интелигенция се
компенсира от “творчеството” на чалга изпълнители и
гологлави шоумени, а нуждата от национални герои бива
замествана от политици със съмнителен интелект и още
по-съмнителен морал.
Колкото и парадоксално да звучи, попфолк
музиката действително е музиката, която се доближава
максимално до бита на съвременния българин.
Днешното повърхностно отношение на българите към
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битието сякаш е излязло от попфолк песен. Мизерията, несигурността в утрешния
ден и спадналото самочувствие на българина като потребител карат голяма част от
сънародниците ни да търсят утеха в чалга музиката. Слушането на чалга е един от
най-елементарните начини за намиране на отдушник от натрупания емоционален
заряд на феновете, които – също като идолите си - мечтаят не за книги и
образование, например, а за лъскави коли, силиконови жени и лесни пари.
В коментара си за попфолк музиката Елена Паришева неволно се доближава
и до друга истина: чалгата “не ангажира психически българина.” Реално
погледнато, чалга музиката не ангажира слушателя не само психически, но и
емоционално и интелектуално. В много отношения, чалгата всъщност е музика на
ниските страсти. Залагащи на евтина визия, пошло поведение и агресивна
сексуалност, чалга изпълнителите са емблема на вулгарност и порнография в поширокия смисъл на думата.
Достъпа до пошлостта на чалгата е практически неограничен. Българинът се
сблъсква ежедневно с нея по претъпканите автобуси и таксита. Фолк “дивите” са
неизменна част от страниците както на жълтите, така и на сериозните медии.
Техните лица надничат от билбордове и екрани, приканвайки народа да опита
поредната алкохолна напитка или продукт за отслабване. По някаква необяснима
причина, те се изявяват и като капацитети в най-различни области на битието,
давайки мнения и съвети по въпроси от най-разнороден характер. Така например,
най-продаваното българско списание за всички времена представя популярна
фолк звезда на корицата си, а рекордът за най-продаван албум в историята на
българската музика също се държи от чалга певица.
Най-страшното в тази ситуация обаче е достъпа на децата до кича на чалгата.
Вместо с ликове на народни будители и исторически личности, тетрадките на
учениците са украсени с оскъдно облечени фолк изпълнителки. В момент, когато
българското образование е обхванато от тотална криза, възпитателните функции
на училището са заменени от уроците на улицата.
Ученическите купони минават рядко без чалга музика,
а тийнеджърите са най-честите посетели на попфолк
концертите. Голяма част от учениците мечтаят да се
превърнат в поредната звезда на Пайнер, а
абитуриентските балове са не само визуален, но и
музикален празник на чалгата. Ролевите модели на
подрастващото поколение са все по-рядко учени и
общественици; вместо това, децата намират модел за
подражание в лесната слава на чалга певците.
През последните години, чалга явлението успя да излезе от
тесните
музикални рамки и да се наложи като субкултура в съвременното общество.
Понятия като “чалга визия”, “чалга поведение” и “чалга език” се превръщат в често
срещани термини при обяснения на чалга явлението. Ако обаче се опитаме да
потърсим предпоставките за голямото влияние на чалгата у нас, ще трябва да си
отговорим на въпроса кой има интерес от маргинализирането на този вид музика?
Всеизвестна истина е, че на беден народ му трябват зрелища. Както и, че беден
народ се управлява лесно. Във времена на бедност, висока престъпност и липса на
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ясна политическа и икономическа перспектива, алтернативният свят на чалгата се
превръща в своебразна реалност за немалко българи. Жизнената философия, която
попофолка популяризира е колкото утопична, толкова и елементарна: според чалга
текстовете, житейските ценности се свеждат до материалните блага, лъскаво
лустро и сексуални подвизи. Разпространяването – и съответно абсорбирането – на
тази жизнена философия са сред основните причини за духовното оскотяване на
нацията ни, което пък води до атрофия на гражданското общество, социална
апатия и нравствена деградация.
Това от своя страна улеснява задачата на българските политици, които
разчитат на лесен популизъм с помощта на попфолка. Чалга изпълнителите са
неизменна част от предизборните кампании на родните партии, а партийните
банкети рядко минават без оскъдно облечени представителки на “музиката на
народа”. Нещо повече, същите онези политици, които в недалечното минало
обвиняваха Би Би Си в организиране на “антибългарски кампании” и липса на
“любов към България”, не се свенят да използват чалга музиката като предизборен
инструмент. Други техни колеги пък, включително самият премиер на републиката,
демонстрират завидна близост с пищни чалга хубавици.
Ръководният принцип при тези изяви е, че когато няма хляб, народът се
залъгва със зрелища. Изглежда, че управниците на най-бедната, корумпирана и
престъпна държава в Европейския Съюз добре осъзнават силата на чалга
феномена, използвайки го за промиване на мозъка на нацията до степен, до която
тя да не може да се замисли какво (не) правят същите тези управници за нейното
бъдеще. Вместо реални действия, българските политици предлагат фалшивите
ценности на чалгата, които да служат за залъгалка на фона на мизерното битие на
българина със скритото послание, че в бедни времена разюзданите страсти са найдоброто бягство от реалността. Така масовата пропаганда на държавната чалга
машина премазва опитите за игнориране на чалгата чрез налагане на презумпция,
според която всеки опит да се отхвърли влиянието на чалгата е предварително
обречен на неуспех.
В края на репортажа си за чалгата Джанет Бари заявява, че слушането на
чалга е “виновно удоволствие” в България. В действителност обаче, явно не всички
чалга фенове у нас се чувстват виновни. В резултат на точно тази липса на вина
съпроводена с непукизъм и масова лумпенизация, цяло едно поколение остава в
историята като чалга поколение. Закърмено с кича, простащината и имагинерните
ценности на чалгата, това поколение е изгубено в опитите си да различи
стойностното от повърхностното, истинското от фалшивото. Остава само да си
представим какво ще е поколението на техните деца.

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА
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български художници в чужбина
Вчера във великолепния, в
ослепително-бляскавия от светлина пролетен
ден си направих голяма разходка – за
раздвижване, за впечатления и за четене на
някоя пейка, разходка, която, както
обикновено става, завърши в Стария град
на Пловдив. Хубавото на такива разходки е
– разбира се, истинското удоволствие от
разходката е когато човек се разхожда сам,
а пък свободата му е ненакърнена от нечие
присъствие – че можеш до насита да се
отдадеш на впечатления, на размисли, на
удоволствието от движението и
съзерцанието. Нищо не може да замени
една такова разходка сред блесналия от
красота Божи и човешки свят – нито
интернет, нито пък, с извинение, гледането на телевизия или каквото и да било
друго от заниманията на съвременния човек.
В Стария град срещнах познат човек, художник, с който си поговорихме за
това-онова, а след това се разделихме поживо-поздраво, всеки останал с
нерадостните си мисли. Нерадостни, защото, както обикновено става, когато се
срещнат в днешно време познати хора у нас, те не правят друго, освен да се
оплакват от житието си, от трудностите на "себереализацията". Та от този човек
чух неща, ставащи у нас в т.н. "сфера на изкуството", за които съм предполагал, но
за които не съм си давал сметка колко са жестоки и несправедливи. Неща, които
са съвсем същите по същината си от това, което се случва и в всички останали
сфери, в частност, и във философията. Какво толкова ми каза тоя човек ли? Ето
какво: Някаква свирепа, алчна и лакома мафия изцяло се разпореждала с пазара
на художествени произведения, по-специално на картини, у нас. Да просперираш
без благоволението на тази мафия било изключено, даже и да си особено талантлив
– всъщност, най-трудно тъкмо на талантливия художник било да просперира. Тази
мафия била разположила пипалата си и владеела и всички контакти с
международните средища за размяна на произведения на изкуството, т.е. без
благоволението на нашите "художествени мафиоти" било невъзможно някой да се
изяви и да бъде оценен дори в чужбина. Както разбрах нещата международните
посредници за търговия с произведения на изкуството били под монополното
разпореждане на нашите мафиоти и сам човек да установи контакт с тях било
изключено. Което означава: никакви изложби, никакви продажби, никакви
средства за съществуване - ако не си довереник на художествената мафия. Туйто:
мри ако не си човек на "художествените мутри" и на техните слуги – и си загубен
ако не им правиш мили очи, ако си с човек с характер и ако, най-вече, си
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талантлив.
Ето такива неща ми изповяда тоя мой познат,
пловдивски художник. Аз пък му се оплаках с
трудностите около списание ИДЕИ, за това, че то
няма подкрепа отникъде, за това, че в отчаянието си
съм писал писмо даже до Ахмед Доган с молба да го
спонсорира, от тия 1.5 милиона лева, дето взе за
консултация, понеже и Доган е с философско
образование. Моя познат ме погледна със съжаление,
като му изповядах болката си. Но когато му казах, че
имам и блог, в който дневно влизат хиляди българи,
живеещи и работещи по цял свят, той се позамисли,
а след това сподели с мен идеята, която за миг се
роди в трескаво търсещото някакъв изход негово
съзнание.
На човека му хрумна, че след като така или
иначе имам някакъв, пък макар и задочен контакт с много хора, с българи,
живеещи по целия свят, да ги помоля чрез блога си за следното: ония от тях, които
имат някакъв контакт, било пряк, било индиректен, с чужденци, намиращи се в
някакъв контакт или в някакво отношение към търговията с произведения на
изкуството, към галерии, към конкурсите за художници, каквито се организират в
западните страни, да реагират някак, примерно като пишат на имейла ми. А пък
аз съответно ще ги свържа с този художник, който работи много, не се щади, ала
няма никакъв начин да пробие тежката стена на изолацията, зад която изнемогват
толкова български художници. Приех да напиша за това, да апелирам от негово
име, да сторя нещо, и то най-вече от човешка гледна точка, пък и защото и
двамата с него отдавна орем, подобно на самотни волове, във все една и съща
нива: нивата на българската духовност и култура. Не вярвам че може кой знае
какво да произлезе от всичко това, но защо да не опитаме – знайно е, давещите се
хващат и за сламка. Ще каже някой: добре де, а на теб какъв ти е интереса от
цялата тази работа? Не се преструвай, че нямаш някакъв интерес. Ето какъв ми е
интереса: Аз добре познавам тоя човек и художник. Знам, че ако по някакъв
чудодеен начин той успее да пробие на Запад, той непременно ще се утвърди, ще
бъде признат и оценен, ще успее. И също така знам, че ако успее той с картините
си на Запад, ще помогне, ще даде лептата си за списание ИДЕИ, понеже като
духовен човек той има отношение към философията, много философски книги е
чел, много философски разговори сме провели навремето, когато бяхме по-млади.
Те, художниците, впрочем, винаги са "сетивни философи", а това означава много
за оня, който разбира. За никой друг не съм сигурен, че ще помогне на списанието,
ала за него съм сигурен. Та затова нищо не ми пречи да направя този жест за него
чрез блога, пък да видим дали нещо ще произлезе от цялата работа.
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И ето сега нашият общ апел: дами и господа, наши любезни сънародници,
които идвате в този блог, а иначе живеете в Западна Европа, в Америка, в Русия,
къде ли не по света, позволете ни да ви призовем за подкрепа и съдействие,
касаещи българската култура и духовност! Ако обичате, помогнете, запитайте се
дали познавате хора, било българи, било чужденци, които работят в сферата на
разпространение на изобразителното изкуство, имат връзки с мениджъри на
художници, с посредници в търговията с картини, с хора, организиращи конкурси
за художници, или пък познаващи собственици на галерии, които могат да дадат
информация за проспекти и адреси, понеже у нас мафията ги крие от
художниците, а пък ако изобщо допусне някаква информация, то тя е неактуална,
остаряла. Ако можете с нещо да помогнете в тази област на нашите талантливи
художници, изтерзани от своеволията на "художествената мафия", сторете го, и то
със съзнанието, че подпомагате българската култура и духовност. С това ще
направите един неоценим жест, който може да спаси много талантливи наши
художници – защото тоя мой познат художник познава много други, които са
кажи-речи в същото незавидно положение: работят всеотдайно, рисуват, творят,
ала едва оцеляват, понеже "художествената мафия" ги обявява за "бездарници", за
"некадърници" – и по този начин ги игнорира, толерирайки само ония, които са
готови да й се продадат и да понасят всякакви унижения.
Публикувам този текст с надеждата, че стават понякога и чудеса:
публичността, гласността е голяма сила. Пък това е и един човешки жест: хора сме,
и трябва да си помагаме с каквото можем, човешко е да помогнеш когато и с
каквото можеш, а не глупаво да си вириш носа и да се правиш на "велик". Ако
почнем да залагаме тъкмо на тия същностни човешки неща, ако почнем да ги
ценим и ако преодолеем снобското и парвенюшкото си пренебрежение към тях,
нищо чудно и да помръднем от мъртвата точка, в която сякаш се намираме. Нищо
чудно и да започнем да се цивилизоваме, да се модернизираме, да почнем да се
очовечаваме, и то на една адекватна спрямо същинската човечност почва.
АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ, ПЛОВДИВ, angeligdb@abv.bg
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НИЧИИ БЪЛГАРИ
Наскоро попаднах на вестник “Корени” и с интерес се
зачетох в материалите на интернет страницата
www.vestnik-koreni.com. Заинтригувана потърсих главния
редактор Татяна Танасова. Отговори ми веднага и се
зарадва, че българите в Детройт също ще научат за
нейното начинание. В първия брой тя казва “Темата за
българите извън България не е нова, теренът не е целина,
но не е и благодатна почва, на която може да се посее зрънце и то благополучно да
поникне. Периодично нейната актуалност се засилва под влиянието на едни или
други процеси и събития. И тогава се говори малко повече за „българитечужденци”. Понякога се провеждат различни форуми, създават се организации,
които обикновено така и не могат да развият дейност. Изводът е, че за да има
резултати е необходимо постоянство.” Представяме ви интервю с г-жа Танасова,
направено от Максим Димитров от информационния портал на българите в
Украйна.
- Г-жо Танасова, първо да Ви попитам какво е вестник „Корени”, каква е
визитната му картичка?
- Названието „Корени” до голяма степен говори за целта и предназначението на
вестника. Обръщането към корените не е просто поглед назад, към миналото. То е
опит да научим повече за своето минало. Минало, без което – както знаем – няма
бъдеще. Корените са нещо, което не можем да игнорираме. Те са източник на
нашия живот, на нашето развитие. Можем да се правим за момента, че те нямат
значение за нас, че сме граждани на света и е все едно откъде идваме. Но всеки
следващ момент животът може да ни поднесе изпитание, да ни тества, да ни върне
в миналото, да ни обърне с лице към произхода ни. (И той го прави непрекъснато).
И тогава коренът ни като една опъната струна ще зазвучи жално и носталгично в
закоравелите ни души. По-добре е да не стигаме до там.
- Вестник „Корени” се появи неочаквано. Но продължава да излиза редовно
вече месеци наред. Как всъщност се създаде той?
- През 1992-1995 години издавахме в Болград със съпруга ми, Николай Тодоров
вестник „Камбана”. Той – в качеството си на председател на Дружеството на
бесарабските българи „Св.св. Кирил и Методий”, чийто орган беше вестника. И аз –
в качеството си на редактор. Всъщност вестникът се казваше първо „Светлина”,
после „Българин” и чак тогава в търсенето как по-звучно да събуждаме съзнанието
на българите, стигнахме до „Камбана”. Колко сме успели – ще покаже времето. Но
през 1995 г. се преместихме в България. И „Камбаната „ спря да „бие”. Още тогава
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си мислех, че ако този „камбанен звън” се „разнася” от митрополията към
диаспорите, може да има повече полза и успех. Минаха години. Тази мисъл не ме е
напускала. Адаптирайки се в България, все повече усещах, че българското
общество има нужда от информация, от правилната интерпретация на такава за
живота и проблемите на българите извън пределите на страната. Че вследствие на
неправилно водена държавна политика в тази насока, представите на хората за
сънародниците в чужбина са изкривени или просто липсват. И българите от
диаспорите също често не знаят как да се държат, как да коментират това, което
след дълго мълчание им се преоткрива. Какво да търсят и какво да очакват от прародината. Как да възприемат и как да си обясняват някои недоразумения. След
няколко години живот в България вече можах да разсъждавам и като тукашна, и
като тамошна. Разбирах и едните, и другите. Горещото ми желание е България да
хареса дошлите българи и те да харесат България. Но, за съжаление, то не винаги
се сбъдва. И тогава… го изживявам дълбоко. Усещам, че има нужда от
информация, от разяснения, от диалог, от един постоянен разговор. И такъв
разговор може да се води чрез един – напълно посветил се на това – вестник.
- За кого е предназначен вестникът?
- За кого ли? За всички
българи. В него пише, че
е вестник за родолюбиви
българи. Иска ми се
всички българи да бъдат
родолюбиви. Всички
имат основание да са
такива.
И тези, които не са напускали страната, имат нужда от доза патриотизъм, от
напомняне за дълбоките ни корени, за това, че трябва да се гордеем с тях. Можеш
да чуеш какво ли не по улиците на България, по опашките, по телефонните жици.
„Тази наша скапана България”, „Ние сме една долна нация”, „Добре съм, защото не
съм в България” и пр., и пр. Ще ми се на всички тях и на всеки поотделно да кажа:
«Хора, недейте така! Какво ви е виновна България? Тя е една хубава страна! Има
богата и красива природа и славно минало. Останалото зависи от нас. Вашата
родина съвпада с вашето отечество. Вашият роден език съвпада с езика на вашата
държава. Знаете ли, хора, какво богатство е това? Знаете ли как е, когато не е
така? Не знаете. Мъчно е! Знаете ли, какво е да се родиш българин, но след като
започнеш да се осъзнаваш, да разбереш, че си се родил чужд. Че земята, на която
живееш, се нарича другояче. Че там ти ту си желан, ту нежелан, ту си гост, ту
натрапник…»
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А на всеки имигрант иска ми се да стисна ръка и да го попитам: «Не забрави ли,
че си българин?». Да му кажа: «Не се заблуждавай, че си добре. Освен ако
добруването за теб е само обилно да си нахранен и хубаво да си облечен. Ако не е
така, ти имаш нужда от България! И тя има нужда от теб!»
Една читателка, бесарабска българка от Молдова, в писмото си пита
риторично: „Кои сме ние и на кого ли трябваме? В България ни наричат руснаци.
В Русия – молдовци. А Молдова е такава родина, от която се срамуваме. Думата
патриотизъм за мене не е ясна, а децата ми изобщо не знаят какво е това…”
Колко ли такива българи има – разпръснати по света, разочаровани, ничии.
На тях, на всеки от тях иска ми се да кажа: Може и никога да не сте виждали
България, но тя не ви е забравила. Тя ви припознава, тя ви обича!
Българийо, помогни ми това да бъде истина!

Опитайте се да прегледате този вестник. Сигурна съм, че има какво да се
научи.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

ДЕТРОЙТ ТЪРСИ ТАЛАНТИ
Във връзка със сформирането на група за Български народни песни, бихме
искали да поканим всички, които имат
певчески данни и имат желание да пеят
да дойдат на прослушване. Това можете да
направите всяка събота от 10.00 до 13.00 часа
в Балкано-Американския център в Трой
(където се водят и уроците по български език и
народни танци за деца). Адресът е 1451 E. Big
Beaver Rd, Troy, 48083 (между John R. и Rochester).
Тези от вас, които проявяват интерес към народните танци, са също добре
дошли. Имаме желание да създадем Ансамбъл за български народни песни и
танци, който да има участия и изяви, представящи прекрасния ни български
фолклор. Нека заедно се потопим в онова, от което има нужда всяка българска
душа и сърце! Очакваме ви!
ЛЮБА ИВАНОВА И НИКОЛАЙ АЛИЧЕВ, С ПОДКРЕПАТА НА
WWW.BULGARIANSINDETROIT.COM
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ПОРЕДИЦА „100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ”
21. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (1872 – 1903) – български
революционер, водач на македонското
революционно движение и на ВМОРО. От 1894 г.
заедно с Даме Груев работи по създаването на
революционни комитети, а от 1897 г. е
ръководител на въстаническите чети в
Македония, поддържащ и контактите с Одринско.
Целта е подготовка на успешно въстание за
освобождението на Македония. По време на
Илинденско-Преображенското въстание четата
му взривява моста над река Ангиста, по
железопътната линия Солун-Ордрин. На 21
април 1903 г. е убит в сражение с турска войска
край с. Баница, Серско.
22. ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК (неизв. – 1450) –
български книжовник и църковен деец, роден в
Търново, принадлежащ към кръга на учениците
на патриарх Евтимий Търновски, виден
представител на Търновската книжовна школа.
Известно време живее в Атон, заема различни
църковни длъжности в Константинопол, Сърбия,
Молдова, Литва и Русия. През 1414 г. е избран за
митрополит на Киев. Автор е на жития и похвални
слова.
23. ДАМЯН (ДАМЕ) ГРУЕВ (1871-1906) – един от
водачите на македонското освободително
движение, основател на ВМОРО. Участва в
създаването на революционната организация в
Солун на 23 октомври 1893 г. и заедно с Гоце
Делчев изгражда комитетската мрежа в

Македония. Организира четнически отряди. Член е
на Главния щаб на Илинденско-Преображенското
въстание (1903). Основна фигура по време на
Рилския конгрес (1905), където полага усилия да
спаси ВМОРО от разцепление. Убит е в сражение
на 10 декември 1906 г.
24. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ (1852-1942) – български
генерал и патриот. Участва в Сръбско-турската
война (1876). По време на Руско-турската
освободителна война (1877-78) е командир на рота.
При обявяването на Съединението (1885) ръководи
военните части в Пловдив. По-късно в председател
на Върховния македонски комитет (ВМК) и
организира четнически акции в Македония.
Подготвя проект за реформи в областта и става
инициатор на Горноджумайското въстание (1902).
Назначаван е два пъти за военен министър на
България.
25. ДИМИТЪР ДИМОВ (1909-1966) – писател и
драматург, ветеринарен лекар, професор по
анатомия на гръбначните животни. Председател на
Съюза на българските писатели (1964-1966). Автор
е на повече от 20 научноизследователски трудове.
От 1942 г. сътрудничи с разкази, пътеписи, откъси
от романи и драми в редица български издания
като: „Литературен глас”, „Народна култура”,
„Септември”, „Театър” и др. Творбите му го
представят предимно като майстор на
психологическия и социалния роман, сред които
най-значимата е „Тютюн”.

ПЪТЕПИСЪТ “ТРИПТИХ ЗА ОБИЧ” УЧАСТВА В КОНКУРС
В три поредни броя на вестника (брой 9, 10 и 11, 2009 г.) публикувахме
пътеписа от Димитринка Ненова „Триптих за обич”, в който тя разказва за
пътешествието си в Рила, Пирин и Родопите. Лично мен, написаното много ме
впечатли и си пожелах наум следващия път, когато съм в България да отида и да
видя тези места. Чрез пътеписа на Димитринка без даже и да обуваш
туристически обувки може да пребродиш три планини само за час! Толкова
красиво и толкова талантливо е написано, че току си нарамил раницата, за да се
насладиш и ти на тази прекрасна гледка.
Ако не сте прочели този пътепис, може да го направите ако отидете на първа
страница на сайта и от Архив на вестника изберете последните три броя на 2009 г.
С този пътепис Димитринка участва в конкурс „Непознатата България”,
организиран от www.vizit.bg (от главната страница избери икона „Пътеписи”).
Приканвам всички, на които този материал е харесал да гласуват на посочения
сайт и така да помогнем на авторката да получи заслужената награда.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
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ШКОЛАТА „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ” НА 2 ГОДИНИ
Скъпи деца и родители,
заповядайте на училище и рожден ден добро съчетание, за да поучим малко и да
се позабавляваме!
Нашата Школа за български език, традиции
и изкуство "Аз съм българче", става на две
години.
Елате да бъдем заедно, на 11 април (неделя)
от 13.00 до 15.00 часа в библиотеката в
Wixom.
Благодаря ви за това, че бяхме заедно през
тези две години! Благодаря, че ми вярвахте
и че желаете да учите за традициите, за да
пазим България в сърцата си!
Сърдечно ви благодаря!
Диана Чолакова, ръководител на Школата
"Аз съм българче"

ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Гарантиран професионализъм и пълна дискретност!
Професионални услуги:
- Оформяне на лични и бизнес данъчни
декларации
- Данъчен съвет
- Данъчно планиране
- Защита при данъчен одит
- Консултации при бизнес стартиране
ИВАН САРАФОВ – ДИПЛОМИРАН
СЧЕТОВOДИТЕЛ
Завършил Walsh College специалност „Счетоводство”. Работил за Liberty Tax Service
и спечелил доверието на много клиенти. Успешно защитил четирите части на
щатския изпит за лицензиран счетоводител – CPA (Certified Public Accountant).
Понастоящем защитава магистратура по специалност „Данъчно право” (Masters in
Taxation) в Walsh College.
Гарантира максимална възвращаемост на вашите данъчни вземания и
оптимизиране на вашите задължения!
За повече информация:Cell: 248-787-0036, Fax: 248-926-3812
e-mail: ivansarafov@yahoo.com, 47934 Fernwood, Wixom MI 48393
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ЛЯТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КУЛТУРА И ИСТОРИЯ
Американският университет в България, град Благоевград, организира
триседмична Програма по български език, култура и история от 25
юли до 14 август 2010 г. Тя е отворена за участие на курсисти от цял
свят, които се интересуват от България, нейните хора, език и култура.
Програмата предлага курсове по български език и литература на три
нива с включено изучаване на важни моменти от българската история,
както и посещения на забележителности, свързани с историята,
културата и народните традиции.

www.aubg.bg
Спорт, фолклорни танци, вечери на българското кино, българска кухня, традиционни
занаяти и други дейности включени в програмата я правят интензивна и същевременно
занимателна. Предвидените екскурзии ще заведат курсистите на вълнуващи места като
Мелник - най-малкия град в България; Рилския манастир, включен в списъка на ЮНЕСКО за
Световното културно наследство; Казанлък, намиращ се в Долината на розите и на
тракийските царе; Велико Търново - столицата на Второто българско царство; и София столицата на България.
Програмата по български език, култура и история дава възможност на курсисти, които не
говорят български и/или не са посещавали България да научат лесно основни разговорни
форми и да добият непосредствена представа за природата, културата и някои от традициите
на страната. Курсисти, които владеят български на средно или по-високо ниво, ще могат да
подобрят уменията си по четене и писане, както и да запълнят някои от пропуските си по
българска история и култура.

Изживейте едно незабравимо лято в България!
Таксата за участие е 720 EURO и включва:

•

Обучение и всички необходими материали

•

Настаняване за 16 дни в общежитията на Американския университет

•

Настаняване в хотели в Пловдив, Велико Търново и София

•

Закуска, обяд и вечеря за 16 дни в Благоевград

•

Закуска и вечеря през 3-те дни екскурзия

•

Участие в избрани културни и спортни дейности

•

Участие във всички екскурзии и посещения на забележителности

Входни такси за спортните съоръжения, музеи и други забележителности
Срок за записване: 25 юни 2010 г.
За въпроси и допълнителна информация: г-жа Надежда Афендова - координатор на
програмата, тел: 00359-73-888212; мобилен: 00359-889-629273; email: Nadia@aubg.bg;
www.aubg.bg/BLCH
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ПОЗДРАВИ
На 3 февруари 2010 г. в семейството на
Бина и Румен Будеви се роди Кристофър Румен
Будев (6 lb 3 oz, 18 inches).
За радост на родителите бебето е послушно
и бързо наддава килограми. Пожелаваме му да
бъде красив като мама и талантив художник като
тате.
Честито!

На снимката: малкият Кристофър

С радост съобщаваме, че на 15 март 2010 г. се роди вторият ни внук Paul William
Krajewski с размери 9 lb 1 oz и дължина 21 inches. Бебето дойде само 3 дни, след като
щастливите родители Лора и Франк се преместиха в нова къща в Washington DC.
Д-р Невена и George Михайлов

КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?
Преди някой и друг месец, един англичанин ме попита: Какво Вие, българите, сте
дали на Света? Подразнена от въпроса, аз се хванах да защитавам Родината си. Но уви не
стигнах много далеч. Оказа се, че хич не знам толкоз много. Това ме амбицира. Разрових
се из нета и книжките. Събрах не едно или две значими постижения.
Какво сме дали на Света? е въпросът.
А това е първият Отговор: КИСЕЛОТО МЛЯКО.
Върху опаковката на всеки млечно-кисел продукт, произведен в
Япония, се изписва името на откривателя на млечно-киселата бактерия:
Д-р Стамен Григоров, българин. Д-р Григоров е роден в село Студен
извор, Трънско през 1878. През 1905 за пръв път описва млечнокиселия микроорганизъм, който предизвиква ферментацията, необходима за получаване
на българско кисело мляко. По-късно микроорганизмът е наречен: Lactobacillus bulgaricus, в чест на родината на неговия първо-откривател. Днес официалното име на този
микроорганизъм е: Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905.
Има един куп теории за произхода на КИСЕЛОТО МЛЯКО. Турците казват, че е
тяхно. Гърците направо си го рекламират като тяхно. Иранци и какви ли не още се борят
за тази слава. Траките, обаче, са първите, които са хапвали кисело мляко. На мен това ми
се вижда достатъчно и спорът е излишен. Помни само, че българин е открил млечнокиселата бактерия. Нещо интересно:
Българското кисело мляко и надписа Lactobacillus bulgaricus са патентовани в
България. Българското кисело мляко се произвежда само от 2 съставки: мляко и закваска.
Продуктите, съдържащи и друго, например сухо мляко, соя, нишесте, консерванти за
спиране на ферментацията, не са българско кисело мляко.
АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net
БЕЛ. РЕД. Любопитна информация за киселото мляко можете да прочете в статията на
Анелия Петрова, публикувана в бр. 8, 2008 г. на нашия вестник.
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БИЗНЕС ЗАСТРАХОВКИ
Както всеки от нас може да бъде осъден за
щети, нанесени на трето лице, така и различните
компании могат да бъдат осъдени. Всъщност,
компаниите са съдени за много по-големи суми
отколкото индивидуалните хора. Причината е
проста – компаниите имат повече пари. За това е
много важно, ако сте собственик на какъвто и да е
бизнес, да имате застраховка за бизнес гражданска
отговорност. В следващите няколко броя ще
разгледаме основната застраховка за отговорност,
наречена “Commercial General Liability Insurance”
както и няколко по-специфични застраховки за
бизнес гражданска отговорност. Днес ще разгледаме
Основната Застраховка за Бизнес Отговорност.
Основна застраховка за бизнес отговорност
(Commercial General Liability Insurance)
Ако направим лист с различни рискове и причини,
поради които една компания може да бъде осъдена,
този лист ще изглежда по следния начин:
•

Premises

•

Operations

•

Products

•

Completed Operations

•

Independent Contractors

•

Contractual

OPERATIONS LIABILITY – Компании, предлагащи
обслужване като инсталиране на покриви, косене на
трева и пр., не приемат клиенти в офис сградите си,
защото извършват услугите си на зададено от клиента
място. Например, компанията на Иван доставя
храната за парти и голяма тенджера с гореща супа се
разлива и изгаря няколко от гостите. Иван ще е
отговорен за заплащане на медицинските разходи на
тези гости и покритието за operations liability ще плати
тези разходи.

PRODUCTS LIABILITY – Ако произвеждате или
продавате продукти, ще имате потенциален риск за
•
Personal Injury
отговорност за наранявания, причинени от вашите
продукти. Запомнете, че не трябва да произвеждате
•
Advertising Injury
продукта, за да имате отговорност за наранявания.
Тези девет риска са обикновено класифицирани като Всеки, който доставя или продава продукти може да
основните за бизнес гражданска отговорност и могат бъде отговорен за загуби.
да са застраховани от една голяма полица наречена
Някои от вас може да попитат обаче кое
Commercial General Liability (CGL). Някои от
покритие ще плати щетите на клиент, наранен от ваш
термините, използвани да опишат рисковете, може
продукт докато е в магазина ви (дали ще е “premises
да са непознати, за това ще ги обясня на кратко.
liability” или “products liability”?). Правилото е
PREMISES LIABILITY – Ако притежавате, или
следното: “premises liability” спира и “products liabilдори ако наемате сграда за вашия бизнес, вие сте
ity” започва, когато клиентът напусне магазина ви с
изложен на риск някой да бъде наранен във вашата
продукта. Докато клиентът е в магазина, “premises liсграда и да ви осъди за нараняванията си. Магазини, ability” заплаща.
офиси, публични сгради и дори градски стадиони са
Единственото изключение от това правило са
изложени на този риск. Ако например, имате
ресторантите.
Според друго правило, щети от храната
ресторант и някой се препъне в кабел на пода, този
консумирана в ресторант са покрити от “products liчовек е ранен и най-вероятно ще ви съди за
ability” веднага щом храната е сервирана на
нанесените телесни щети. Ако съдът реши, че сте
клиентите.
виновен за ситуацията, при която човекът е ранен,
вашата CGL застраховка ще плати за всичко до
COMPLETED OPERATIONS LIABILITY – Това
лимита на застраховката.
покритие предлага защита за работа, която сте
направили за вашите клиенти. Operations liability ви
•

Fire Legal
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БИЗНЕС ЗАСТРАХОВКИ
покрива докато работите над даден проект. Completed operations liability ви покрива след като сте
завършили проекта. Например, Иван се занимава с
инсталиране на абажури. Ако Иван изпусне чук
върху клиента си, докато инсталира абажур в дома
на клиента, operations liability ще заплати за щетите.
Ако обаче абажурът падне върху клиента, след като
вече е бил инсталиран, completed operations liability
ще заплати за щетите.
Следователно “operations liability” спира и
“completed operations liability” започва, когато:
•

Проектът, върху който сте работили е
завършен, или

•

Вашата част от проекта е завършена (ако
работите над проект с няколко други компании),
или

•

Проектът е частично завършен и завършената
част се използва от клиента ви. Например,
работите върху търговски комплекс.
Половината е завършен и магазините са
отворени и приемат клиенти. Ако нещо, което
вие сте инсталирали в завършените магазини
нарани някого, “completed operations” ще
плати за щетите.

тези трети лица са в ресторанта.
FIRE LEGAL LIABILITY – Това покритие заплаща
за щети причинени на наета под наем сграда
причинени от пожар. Ако наетата под наем сграда от
Иван изгори, това покритие ще заплати за щетите на
сградата, за които Иван е отговорен.
PERSONAL INJURY PROTECTION LIABILITY –
Това покритие заплаща за накърняване на нечия
репутация или нараняване на нечие психическо
състояние. Загубите, за които това покритие ще
заплати, са следните: погрешен арест; погрешно
претърсване на някого; злонамерено преследване на
някого; писмена и устна клевета; нарушение на
граждански права; погрешно навлизане в нечии имот;
и посегателство към нечие лично пространство.
ADVERTISING INJURY LIABILITY – Това
покритие наподобява покритието за “personal injury
protection”, но вместо индивид, наранената страна е
фирма. Това покритие ще заплати ако в своята
реклама Иван неправилно представи качеството на
храната в конкурентен ресторант. Това покритите
също ще плати ако Иван открадне логото, търговската
емблема или рекламната фраза на друга компания.

Всички изброени до момента покрития са
включени в така наречената Commercial General LiINDEPENDENT CONTRACTORS LIABILITY –
ability (CGL) застраховка. В следващия брой ще
Най-лесно е това покритие да се обясни с пример.
разгледаме няколко по-специални покрития, които
Иван има ресторант. Иван и неговите работници са
могат да бъдат закупени срещу допълнително
покрити за гражданска отговорност от застраховката
заплащане.
на Иван. Коя застраховка обаче ще покрие щети
нанесени от дърводелеца, който е нает от Иван да
облицова стените на ресторанта с дървен панел? По ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AIS, AAI, ARM
KOZHUHAROV INSURANCE AGENCY
принцип дърводелецът би трябвало да има
Е-mail: deyan@kozhuharovagency.com
собствена застраховка за бизнес гражданска
Телефони: (269) 441-5158, (877) 205-0051
отговорност. Ако някой бъде наранен в ресторанта
на Иван поради дейността на дърводелеца, жертвата
МЯСТО ЗА РЕКЛАМА
ще осъди дърводелеца и Иван (Американското
правило – да осъдим всички). Независимо от факта,
Цени за реклама на сайта
че дърводелецът има застраховка, Иван ще има
www.BulgariansInDetroit.com:
нужда от “independent contractors liability”, за да бъде
покрит за този инцидент.
За български фирми: $10 за един месец на
сайта и $10 за един брой на вестника. За
CONTRACTUAL LIABILITY – Това покритие е
необходимо ако доброволно приемете бизнес
американски фирми: $20 на месец за
гражданската отговорност на някой друг чрез
сайта и $20 за вестника. Предлагат се
договор. Има няколко основни ситуации, при които
отстъпки по договаряне.
компании са почти насилени от закона да сключват
договори за приемане на нечия отговорност. Една от
Ако намерите рекламодател за интернеттези ситуации е следната: ако Иван е наел сградата
страницата или вестника, получавате
за ресторанта си под наем, собственикът на сградата,
комисионна в размер на 20% от цената на
ще накара Иван да подпише договор, с който приема
рекламата.
отговорност за всички загуби на трети лица, докато
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Уважаеми сънародници
Balkan American Community Center
И

Folk Dance Club “Friends of Bulgarian Dance”
Ви канят на

Благотворителен концерт
с участието на звездата на телевизия Планета – Фолк

Поли Паскова
Дата: Събота, 24 април 2010
Време: 7:00 p.m. до12:00 p.m.
Място: Balkan American Community Center
E. Big Beaver Rd. Troy, MI 48083 (на 16 mile между John R и
Rochester Rd. от северната страна)
Цена на билета – $25
Деца (10 – 16 г.) - $15
Деца под 10 г. – безплатно
Приходите от концерта ще бъдат дарени на новосформираното Българско училище за роден език и
български народни танци към Балкано–Американския център в Трой.
Скъпи Българи, нека да подпомогнем нашите наследници да не забравят своя роден език, бит и култура.
Елате да се позабавляваме и наслушаме на хубавата българска музика и песен.
Цената на билета включва: залата, хонорари, безалкохолни напитки и леки мезета.
За повече подробности и информация: 586-873-1739
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Здравейте Българи !!!
Ако сте се затъжили за български фолк певици на живо,
ако сте се затъжили за вкусна българска скара сега е момента да побързате!
На 15 май (събота) от 20:00 часа
ще ни гостува нашата известна фолк певица Таня Боева.
Концертът ще бъде в залата на:
American Legion, 2652 Loon Lake Rd, Wixom, MI 48393
Билети за концерта:
За възрастни: $30
за деца (от 10 до 16г.):$15
за деца под 10 безплатно
Ако искате да купонясвате, заповядайте!
Ще се предлага и вкусна българска скара.

Меню:
шопска салата - $4
салата букет - $6
мешена скара -$12
кърначе, кебабче, кюфте - 1 бр. $2
торта Гараш - $4

Който иска да си поръча от вкусната кухня трябва да се обади
предварително!
Нека всички желаещи за концерта да се обадят до 1 май 2010,
за да можем да поканим певицата.
Заповядайте да се насладите на една весела българска вечер,
изпълнена с много песни и танци до зори!
За въпроси и контакти: Нели 248-802-6947
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В
ДЕТРОЙТ

Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com

Можете да коментирате статиите от вестника на нашия форум
тук.
Броя подготвиха: Анелия Петрова, Росица Димитрова,
Даниела и Велеслав Начеви
Авторите носят отговорност за съдържанието на материалите.
Изказаните мнения е възможно да се различават от
становището на редакционната колегия.

Ръководителят на Мати Болгария в Детройт д-р Невена Михайлова ни уведоми, че
с а п о д а д е н и д о к у м е н т и з а з а к р и в а н е н а о р г а н и з а ц и я т а . Д - р М и х а й л о в а б л а го д а р и
на всички българи, съдействали на Мати Болгария—Детройт през годините.

Фирма "Биляна" (248) 939 0401 - Резервации за самолетни билети,
ваканционни пакети, хотел, наемане на кола. Преводи и легализация на
документи.

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

Шоколадови Великденски яйца
Продукти: 1 пакет бисквити, 125 гр. Масло, 2 с.л. какао или кокос, 125гр. пудра
захар, 1купа смлени орехи, 1с.л. ром, шоколадов ковертюр.
Приготвяне: Сместта се разделя на малки топки и
се оформят яйца (зайчета, пиленца). Заливат се с
бял или кафяв шоколад.
За украсата: кристална захар и всичко според
вкуса ви.
АТАНАСКА БОНЕВА

