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 Бележка на редактора 

 Ето че отмина март и април ни се 

усмихна. Март е изпълнен с много 

български празници, които мнозина 

празнуват и тук, далеч от Родината.  

Имах удоволствието да присъствам на 

тържествата за националния празник на 

България 3-ти март, организирани от 

училище “България” в Трой и Плимут.  

Цвета тончева показа на децата в Трой как 

се правят мартенички и те неусетно  я 

нарекоха баба Марта. След учебните 

занятия децата представиха стихове и 

песни, посветени на празниците. Много от 

родителите подкрепиха малчуганите и 

запяха заедно с тях “Де я България” и 

“Мила моя мамо”. Празникът завърши с 

почерпка, осигурена от родителите. 

 Тържеството в Плимут беше изключително добре подготвено. Децата показаха какво знаят 

за георгафията на България с тяхната учителка Калина Атанасова. Много от тях бяха научили 

наизуст (с помощта и на тяхната учителка Ваня Георгиева)  стихотворения за 3 март. Ванеса Митев 

смая всички с дългата поема “От Батак съм чичо” на Иван Вазов, а двете сестри Яна и Калина 

Томпсон изпяха всички куплети на песента “Тих бял Дунав”! Родителите на децата бяха 

използвали въображението си в подреждането на празничната маса, където имаше и 

трибагреник и мартенички. Йорданка Стойкова беше направила сувенир - карта на България, с 

който децата позираха за снимка. На гости дойде и Баба Марта (в ролята - Мария Иванова, учител 

на подготвителната група).  

 Ето в такива моменти се радвам, че създадохме Българския център и училище “България”. 

Призивът ми към българите от Деройт е да подкрепят изявите на Центъра и да присъстват на 

тържествата. Децата са нашето бъдеще! 

ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

Деца от училище “България”, филиал Плимут  

Деца от 

училище 

«България», 

филиал Трой 
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Лазаровден в пиринския край 

 - Какъв празник беше, какво чудо! – 

споделя баба Магда Замфирова за онзи щастлив 

ден от моминството й, когато е лазарувала. За нас 

момите нямаше по-хубав ден от Лазаровден! 

Лазар играехме винаги в съботата преди 

Връбница, една седмица преди Великден. На 

Лазаровден играеха само моми. Почвахме да се 

приготвяме за него още от Сирни заговезни. Ние 

се сбирахме по махленски – ходихме в къщата на 

баба Злата, тя ни учеше на старите лазарски песни 

и какво трябва да правим. Там всяка от нас си 

дотъкмяваше лазарската премяна. А премяната 

ни беше за чудо и приказ. Отгоре обличахме 

везана кошуля, а върху й слагахме сая и двете ги 

превързвахме с тънка престилка. Върху вървите на престилката слагахме пояс. Този пояс е 

лазарски и специално се тъчеше за празника. Всяка мома го тъче с майка си, в нощна тъма и 

докато тъчем не проронваме и дума. Този пояс след моето лазаруване го дарих на моята щерка, а 

тя на своята. Така знам аз от майка си—лазарският пояс се предава на първо женско чедо. 

Лазарският пояс закопчавахме отпред със сребърни тежки пафти. Главата си увивахме в алени, 

копринени шамии, отстрани украсени с нанизи от мъниста. Най-богата беше украсата на гърдите 

– кичихме ги с много накити. На краката си обувахме шарени вълнени чорапи и цървули.  

 Та така като се сбирахме да се приготвим за празника и ще изберем помежду си някоя, 

която да ни е водачка. Водачката трябва да бъде някоя по-гласовита мома, по-лична, която вече е 

ходила на Лазар, не е срамежлива и умее да води лазарското хоро. Само водачката се обличаше в 

булченска носия.  

 На Лазаров ден, рано-рано всички лазарки от махалата се събирахме в дома на водачката. 

От там, водени от нея, първо обикаляхме нивите край селото и пеехме лазарски песни. Като 

обиколим нивите се връщаме в селото и тръгваме по къщята. Във всеки двор играем лазарско 

хоро и пеем лазарски песни. А, че са хубави тези песни! За какво ли не се говори в тях. За 

плодородие по ниви и стада, за здраве и най-вече за моминската любов и предстоящата женитба 

на момата. Като влезем в двора и ни посрещнат стопаните и за всеки от домочадието пеем песен 

– за млада невеста, за орач, ако стопанина е орач, за ерген, ако синовете му са за женене. А ако в 

къщата има малко дете, водачката го взема от майка му, залюлява го няколко пъти, за да бъде 

здраво и да порастне, а ние пеем песен: 

 Нани, нани мило детенце 

 мило детенце, мъжко момченце… 

 

 Докато обикаляме из селото ергените ни срещат по пътя, оглеждат ни и току някой по- 

ербап ще поиска на някоя китката. А това е знак, че момата много му харесва. Но китка от главата 

на лазарката ергенът може да получи само от водачката на лазарките. Ех, мене така ме вземе моят 
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дядо. Водачката подава китката в кърпа и 

върху тая кърпа ергенът слага откуп, някоя 

пара. Като мине Лазаров ден, с тази кърпа 

момъкът отива при бащата на момата и я иска. 

Когато водачката дава лазарска китка на 

някой ерген, останалите моми пеят: 

 Руса мома росен брала, 

 та набрала три товара, 

 три товара и три китки! 

 Срещнало я лудо младо 

 - Дай ми моме, една китка 

 от главата, от страната …. 

Във всяка къща, където пеехме и играехме стопаните ни даряваха кой с пари, кой с яйца, кой с 

каквото обича.  

 Това са спомените на 80-годишната баба Магда от село Габрене, Благоевградско, мили 

спомени по младостта, която отново и отново се преражда в лазарската игра на нейните внучки. 

Българинът пази своите обичаи, в които гори живецът на древната традиция, традиция жива и 

днес.          

 

      Материалът е от златния фонд на българската радио програмата, 

иззлъчвана в Детройт от 1971 до 1989 г. И е предоставен от Цвета и Желчо Тончеви.  

Лазаровден в пиринския край 

 Neterra TV съвместно с BulgariansinDetroit.com  имат специално предложение за Вас:  с 

промо код  DETROIT  получавате 10% отстъпка от всички абонаментни планове на Neterra TV.  

Кодът за отстъпка е валиден за период от една година и може да се ползва няколко пъти.  

Нетера ТВ пуска канала bTV на живо изместен във времето с 8 часа назад спрямо часовата зона в 

България (GMT +2). Гледайте bTV на живо в по-удобната за Вас часова зона на своя компютър или 

телевизор. А на смартфона или таблета, се забавлявайте с изместени във времето 5 канала:  

 

 

 

 

http://www.neterra.tv
http://www.neterra.tv
http://www.bulgariansindetroit.com/
http://www.neterra.tv


 

 СТРАНИЦА 5 

 Брой 4, 2012 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

  Пица, пица …… 

 Благотворителната кампания за набиране на 
средства за училище " България" завърши с голям 
успех. Продажбите на пици и други продукти на Little 
Caesars във филиала в Трой донесе $550 за училището и 
също получихме $340.50 от дарения на хора, които 
предпочетоха да не си купят пици, но пак ни 
подкрепиха. Общо $890.50. Родителите на децата от 
филиала в Плимут направиха дарение в размер на $160 
и така сумата се увеличи на 1,050.50! Благодаря на 
всички. 
 Успехът на това начинание има голямо значение 
за бъдещето на децата ни. Възпитаниците на училището 
в Трой и Плимут получиха каталог с продуктите на Little 
Caesars и цените им. Инициативата беше обявена като 
игра с цел да мотивира децата да продават и да 

допринесат сами за своето образование и благополучие. Обявихме награда за победителя и 
почерпка с пица за всички. Изискването беше всяко дете да продате поне пет пакета, за да 
направим общо 200 продажби и съберем сумата от $1,000. Много от децата, заедно с техните 
родители, приеха идеята сериозно и продаваха много активно. Поздравления за Нина Енчева, 
която продаде 21 пакета. Тя е нашия победител, който получи два билета за кино. Браво, Нина! 
Всички се възхищаваме на твоята всеотдайност. 
 За нашето семейство не беше никак трудно да продаваме продуктите на известната пица. 
Ние имаме 28 поръчки. За мен беше 
достатъчно да нося брошурата в ръка и 
хората сами ме питаха дали продавам 
пици. Аз с лекота продадох 9 пакета на 
колегите от работа, 2 на съседката, 1 на 
учителката от клуба, където водя децата, 1 
на друга майка от там, 4 на нашето 
семейство, съпругът ми има 5 поръчки от 
колеги и 1 от приятел и сестра ми Хати има 
2, които самата тя избра за нас и 3 за двама 
нейни приятели! 
 Не мога да не спомена големите 
поръчки на Велеслав Начев - 15, Нора 
Барбов - 11, Мая Георгиева - 8, Атанаска 
Генчева - 8, Виолета Александрова –3, 
както и тези, които поръчаха за 
семействата си по една или две бройки - 
Веселина Харизанова, Азиз Узунов,Таня 
Недева, Даниела Дончева, Георги Янев, 
Милко Макнев, Йорданка Байдова, Росица Любенова, Нуша Михайлова, д-р Невин Чаушева, Елена 
Йорданова и Татяна Йорданова. Родителите в Плимут дариха събраните $50 за закуска на децата, 
а няколко семейства направиха допълнителни парични дарения - Антония Попова, Соня 
Георгиева, Маргарита Томпсон, Весела Обесе-Джекти. Благодаря на всички за подкрепата. 
 Искрени благодарности също за нашите спонсори, които изпратиха дарения: д-р 
Теменужка Михайлова и д-р Красимир Денчев, Кристина Стоянова, Николай и Юлия Колеви, 

25 март: разпределяне на поръчките от Вили Начев, Севи 

Харлева, Георги Янев.   

 

Децата на Севи Харлева пред камиона с 

пиците на 23 март 2012 г. 
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Огняна Димитрова, Кичка Цурова, Никола Алексиев и Милаим Стойковски. 
 Благодаря ви от сърце, че направихте тази добра кауза едно незабравимо изживяване за 
мен като организатор на събитието. 
 
СЕВИ ХАРЛЕВА  

Пица, пица …. 

 

 Искам да изкажа на Севи Харлева своята лична благодарност, както и от името на 

Българския културен център и училище «България» за тази чудесно организирана кампания.  

Севи положи много свои и на семейството си усилия, размени работните си смени, за да може да 

присъства на учебните занятия в събота в Трой и да събира поръчки, написа е-майли и 

съобщения на Facebook, обади се на редица наши сънародници. Резултатът е  $1,050.50! Това е 

страхотно!  

 Севи доказа още веднъж, че с труд и ентусиазъм всичко се постига.  Нейната 

инициатива е пример за похвала.   

 Преди две години беше създадено училището и Българския културен център от група 

доброволци. Радвам се да видя писмото на Нина Енчева, която е на 10 години.  Думите й “да 

правиш добро за нашето училище» ме карат да се гордея.  

Велеслав Начев, Председател на Български културен център, Детройт 
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На училище е интересно  

 
Учебният ден на 31 март в училище «България» в Трой започна с «Ода на радостта» в 

изпълнение на Елена Йорданова, цигуларка, работила в Софийската филхармония. 

Елена и Стефан са в Детройт от шест месеца. Дъщеря им Ана е ученичка в 1-ви клас 

на училище «България». Благодарим за прекрасната изненада!    

Празничен концерт на 26 май 

 Учителите и учениците от училище «България» вече започнаха подготовка по 

концерта за завършването на учебната година и празника 24 май — Ден на славянската 

писменост и култура. 

 Тази година тържеството ще бъде на 26 май от 6:30 p.m. в залата на Балканския 

център в Трой.  

 Предвиждат се изпълнения на децата от филиалите в Плимут и Трой и връчване на 

свидетелства. В програмата ще има и изпълнение на фолклорен танцов състав «Извор» към 

Българския културен център, както и оркестър, който ще се погрижи за доброто 

настроение на всички присъстващи.  

 Очаквайте подробности в следващия брой на вестника. 

 

  

 

 

Запишете тази дата в календара си: 26 май от 6:30 p.m.    

На снимката: Кристина Кръстева опитва 

струните на цигулката  
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Данъчен статус на Българския  център 

Покана за концерт на трио «Веселба» 

На 13 април фолклорната група в Ann Arbor  

ви кани на International Folk Dancing с участието на трио "Веселба".  

Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, Аnn Arbor) 

 

Време: 8 p.m. - 11 p.m., Вход: $10 възрастни, $5 студенти 

 

Трио "Веселба" се състои от Chris Rietz, Bruce Sagan и Nan Nelson. Те специализират в българска и 

скандинавска музика, но свирят и много друга балканска фолклорна музика.  

 

 

 

 

 

 

 Българският културен център е одобрен за tax exempt статус от IRS, което означава, че 

даренията за организацията са данъчно признат разход.  

Това решение влиза в сила със задна дата – от регистрацията на Центъра - 19 април 2010.  

Екип в състав Емилия Каназирева, Георги Янев, Даниела Начева, Ралица Минчева, Велеслав Начев 

и Бистра Макнев подготвиха документите и работиха няколко месеца по проекта (през 2011 и 

2012) за да се реализира идеята. Таксата за регистрация беше платена  от д-р Денчев. 

Благодарност към екипа за добрата работа! 

В резултат на новата регистрация в училището стана реалност и още една наша програма – за 

подпомагане на семействата в затруднено финансово състояние. 

Програмата ще бъде отворена от месец април. За квалифициралите се таксата през оставащите 

месеци на 2012 ще бъде изцяло отменена, а догодина ще бъде намалена или отменена в 

зависимост от финансовото състояние на Центъра. Кандидатите трябва да попълнят молба и 

отговарят на: 

• условията за доходи по приложената таблицата. 

• трябва да предоставят копия от последните два чека за заплати и/или ако родителят е 

безработен форма 1040 от предходната година. 

• представят банково извлечение. 
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Концерт на Белла Христова 

 Българската цигуларка ще има концерт в Detroit 

Institute of Arts (5200 Woodward Avenue) на 6 април от 7:00 

p.m. и от 8:00 p.m.  Музикантката ще изпълни композиции 

за соло цигулка от Й.С. Бах, Астор Пиазола, Николо 

Паганини и Джон Короляно. Белла Христова е спечелила  

първо място  на конкурса за Млади Изпълнители през 2008-

09 г. и е първият получател на стипендията за цигулари на 

Хелън Армстронг. 

Можете да видите нейно изпълнение тук:  

http://www.youtube.com/watch?v=MsiHEMe6gug 

 Белла Христова ще има и изпълнение и на 8 април, 

неделя в 11:00 a.m. и в 1:30 p.m. като част от програмата Brunch with Bach. Билети само за 

концерта са $15, със закуска $20 и с обяд $35. Билети могат да се купят от интернет страницата 

www.dia.org или по телефона 313-833-4005 (9 а.m. – 4 p.m. Wednesday  and Thursday, Friday – 

Sunday 9 a.m. – 5 p.m.)    

 

Покана за концерт с турска музика  

 Turkish American Society of Michigan (TASM) ви кани на “Турска вечер”  
на 21 април от 6 p.m. в Балканския център (1451 E. Big Beaver, Troy, 48032).  

 
Tемата този път е “Традиционна турска музика”. Ще има кратко представяне на турската музика 

преди и сега. Жива музика от "Group Heritage". Ще се предлага турска храна и кафе.  
 

Заповядайте да научите за турската музика и да се запознаете с хора от различни националности.  
 

Tolga Celik  
Президент на TASM  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MsiHEMe6gug
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Уважаеми сънародници, 

Международна фондация “Митра” най-учтиво Ви кани да се присъедините към благотворителната 

акция за набиране на средства за деца в неравностoйно социално положение в България. 

Събитието ще се състои в събота, 5 май 2012 г. от 18:00 часа в Birmingham Unitarian Church, 

Bloomfield Hills.  Програмата включва изложба на българския художник Иво Кирков с таен търг, 

последвана от концерт камерна музика в изпълнение на клавирно трио. Празничната вечер ще 

приключи с елегантен коктейл, на който ще имате възможност да се срещнете с артистите ИвоК, 

Ангелина Пашмакова (пиано), Киоко Кашиуаги (цигулка) и Сузън Джул (чело). 
 

Родом от Пловдив, Иво Кирков завършва Националната художествена академия през 1996. 

Участвал е многократно в изложби в най-големите европейски градове. Най-големият му успех е 

самостоятелната му изложба във Франкфурт на Майн под заглавието “Изречения в цветове”. 

Негови творби са притежание на частни и обществени колекции. 

Настоящата изложба на ИвоК е наречена “Като децата” и е част от международния му проект в 

помощ на децата в неравностойно социално положние. Представени са 11 графики в смесена 

техника (пигментно мастило, китайски туш, перо), които ще бъдат разиграни на таен търг. 

Авторските работи са отпечатани на ръчно изработена хартия. 
 

Ангелина, Киоко и Сузън са известни и обичани музиканти от Метро Детройт, които обединяват 

таланта си в полза на благородната мисия на “Митра”. Концертът камерна музика включва 

Клавирно трио в ре минор на Менделсон, Елегия на Габриел Форе, Румънски танци на Бела Барток 

и Сюита за пиано на Веселин Стоянов. 
 

Не пропускайте да си закупите и билети за участие в томболата. Наградите са предоствени с 

любезното спонсортво на Vita Center-Henry Ford West Bloomfield, Ocean Prime, Café Cortina и др. 
 

Билети: $20, $12 (ученици под 18 г.). При предварително закупуване се ползва 10% отстъпка. 

Билети за томболата: $10 / 1 билет; $18 / 2 билета; $25 – 3 билета. Купете повече билети за 

томболата и увеличете шанса си да спечелите Голямата награда! 

 

ВСИЧКИ НАБРАНИ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ 

БЪЛГАРСКИ ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

 Международна фондация “Митра” е регистрирана от IRS като 501(с)(3) организация и в 

Регистъра с нестопанска цел на българското Министерство на правосъдието. Вашите дарения са 

освободени от данък в пълния размер, позволен от закона. 

 Покана от фондация «Митра» 
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Покана от фондация «Митра» 
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Млади приятели, 

 

През 2012г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе единадесетото издание на 

летния стаж (4-26 юли 2012)  

 

Инициативата има за цел да запознае младите хора с дейността на специализираната 

администрация за развитието на контактите и взаимодействието със сънародниците ни по света 

и създадените от тях сдружения, които предлагат форуми и прояви за съхраняването на 

българската идентичност. 

Специален акцент в програмата са инициативите на българските студенти по света, които 

основават свои сдружения, осъществяват контакти с неправителствени организации и 

популяризират България и българската култура. 

Стажът е нашето предложение към българските студенти, специализанти, които учат в 

чуждестранни висши училища. В стажа могат да се включат и български студенти, които 

проявяват интерес към проблемите на миграцията и интеграцията. 

Предлагаме: 

• Запознаване с нормативно-правната уредба и процедурите за получаване на българско 

гражданство 

• Информация и дискусии върху състоянието и развитието на българските общности във фокусни 

държави в Европейския съюз, Северна и Южна Америка, Балканите, Украйна и Молдова 

• Сътрудничество при организиране на инициативи за съхраняването на българската идентичност 

и популяризирането на българската култура.  

• Самостоятелни задачи по проблемите на миграцията и интеграцията  

• Сертификат за проведения стаж 

Очакваме млади хора, които: 

• проявяват интерес към работата на държавната администрация 

• изучават политология, международни отношения, икономика, право и др.  

• владеят чужди езици 

• имат умения в информационните технологии 

Условия и документи за кандидатстване: 

• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или специализанти в чуждестранен или 

български университет  

• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо по e-mail, факс или 

да се представят лично в ДАБЧ. 

Краен срок за изпращане: 15 юни 

Време на провеждане: 

Стажът ще се проведе в дните 4 – 26 юли 2012 година. 

Контакт:  

Димитър Карарусинов, координатор за летните стажове в ДАБЧ,  

Телефон: +35929350662, е-mail: d.kararussinov@aba.government.bg 

Летен стаж в България  

mailto:d.kararussinov@aba.government.bg
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Конкурси за деца 

 До 30 април е срокът на няколко конкурса, организирани от Държавната Агенция за българите в 

чужбина: 

Детско-юношески литературен конкурс "Стефан Гечев" 2012 г.  

Международен детско-юношески конкурс по пеене "Прехвръкна птичка" 

Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българскитe общности в чужбина “България в 

моите мечти” 

За повече информация посетете  www.aba.government.bg. 

 Blue Tone е компания, която специализира в телефонни услуги за хората от ралични 

етнически групи, живеещи в САЩ. Blue Tone знае колко е важно да се говорите с хората, които 

обичате зад граница. Нашата мисия е да ви осигурим безпроблемна комуникация с вашите 

роднини и приятели извън САЩ. При въпроси и технически проблеми можете да разговаряте с 

наш служител на вашия роден език.  

 Ние предлагаме различни видове услуги – традиционни международнни разговори до  

мобилни и домашни телефони, телефонни карти, както и IP (Internet Protocol) комуникации чрез 

предплащане на услугата. Нашите услуги могат да се използват чрез домашен телефон, мобифон, 

компютър, лаптоп, таблет и други. Ние можем да предложим видео и конферетни разговори чрез 

нашия BT Desktop tool.  

Blue Tone предлага ниски цени до всички кътчета на света: 

България 1.9 цента/минута / 24.9 цента/минута мобифон 

Гърция      2.0 цента/минута / 11.9 цента/минута мобифон    

Испания    2.9 цента/минута / 14.9 цента/минута мобифон     

Италия     1.9 цента/минута / 13.9 цента/минута мобифон     

Англия      1.5 цента/минута / 18.9 цента/минута мобифон     

Някои цени може да сe промeнят. Моля позвънете за подробности.  

Blue Tone предлага следните промоции: 

- 10% отстъпка на всички разговори между 1 – 15 април като подарък за Великден 

- $20 кредит за записване за нашите услуги online 

- Безплатни минути за регистриране за автоматично плащане 

- Месечен кредит от 5% от платената сметка на приятели, които вие сте препоръчали 

- Програма за по-ниски цени с три телефонни номера, които изполвате най-много 

Blue Тоne предлага на своите клиенти отлично обслужване в международните комуникации.  

За повече информация можете да се обадите на 877-897-1723 от понеделник до петък от 9 а.m. до 

10 p.m. и в събота от 10 а.m. до 4 p.m. Можете да посетите и нашата интернет страница 

www.btone.us/Bulgaria. 

                          Говори повече, плащай по-малко!    

www.btone.us/Bulgaria
https://www.btone.us/promotion.aspx?PromoCode=easter&lcode=9C72818385AA
https://www.btone.us/promotion.aspx?PromoCode=easter&lcode=9C72818385AA
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 Реклама 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com  

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния 

ъгъл на 13 миля и Southfield).   

Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)  

Обадете се и вие: (248) 569-7447  

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 е дипломиран счетовoдител, завършил магистратура по специалност 

„Данъчно право” в Walsh College.  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). 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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Общи въпроси за “Annuity” (годишна рента, анюитет) 
 В брой 3, 2010 г. (можете да го намерите в Архив на www.BulgariansinDetroit.com) описах какво е 

“Аnnuity”. Трудно е този вид инвестиция да бъде обяснена в няколко реда. Ето няколко често 

задавани въпроси по тази тема. 

Защо да закупя “Аnnuity”? 

Ако сте в период от живота си, в който можете да спестите пари, “Deferred Annuity” може: 

• Да ви помогне да спестите необходимите пари за пенсиониране – Планове като 401(к), 403(b) 
или “Keogh”, спонсорирани от работодателите са важна част от вашите пенсионни спестявания. 
От друга страна обаче, лимита на вноските в тези и в “IRA” сметки не е много висок и 
спестяванията ви може да не са достатъчно, когато се пенсионирате. Особено, ако сте започнали 
да спестявате късно или ако сте сменили работното място. “Social Security” също няма да ви е 
достатъчно, когато се пенсионирате. Поради тези причини, “Аnnuity” е много добър вид 
инвестиция. 
• Да ви помогне да разширите инвестиционните си сметки - инвестиционните консултанти 
съветват техните клиенти да инвестират в различни видове сметки, за да получат най-добрата 
печалба от спестяванията си. Фиксираните “Аnnuity”, например, предлагат уникален вид 
инвестиция, чиято лихва е гарантирана да не намалява и дори често расте според определен 
процент. 
Да ви помогне да управлявате вашите инвестиции – инвестиционните консултанти съветват 
клиенти с твърде бързо растящи инвестиции (прекалено бързо – не според изискванията на 
клиента) да преместват инвестиции, които растат прекалено бързо, от един вид инвестиция в друг 
вид, който расте по-бавно. Ако направите това чрез “mutual funds”, вие плащате такси. С “Annuity” 
плащате таксите, когато изтеглите парите от вашето “Аnnuity” (вместо, когато ги внесете, както е 
при “mutual funds”). По този начин вашите инвестиции няма да намалят. 
Ако сте в период от живота си, в които имате нужда от пари, “Immediate Annuity” може: 

• Да ви помогне да се предпазите от надживяване на вашите спестявания – “Social Security” и 
“defined-benefit” пенсионни сметки плащат пенсионни доходи докато сте живи. Единственият друг 
вид сметки, които плащат доживотно са “Immediate Annuity”. 
Да ви помогне да защитите авоари от кредитори – обикновено, максималната сума, която 
кредиторите ви могат да вземат е сума равна на плащанията, които получавате от вашето 
“Immediate Annuity”. Те не могат да вземат цялата инвестиция от вашето “Annuity” понеже е в 
сметка с вашата застрахователна компания. 
 

С какво е различно “Аnnuity” от застраховката “Живот”? 

Застраховката “Живот”, както и “Аnnuity”, трябва да са във вашите планове за след пенсиониране. 

Те правят плащания на вашите наследници, ако починете. Застраховка “Живот” обаче се закупува, 

за да ви защити, ако починете рано, а “Аnnuity” се закупува, за да ви предпази, ако починете 

късно. С други думи, застраховката “Живот” предлага финансова помощ на вашите близки, ако 

починете преди да сте успели да запишете децата си в колеж, например. От друга страна, 

“Аnnuity” предлага финансова помощ на вас, ако живеете твърде дълго и другите ви спестявания 

свършат. 

Колко трябва да инвестирам в “Аnnuity”? 
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Общи въпроси за “Annuity” (годишна рента, анюитет) 

За разлика от “401(к)” или “IRA”, “Аnnuity” няма лимити за това колко можете да инвестирате. 

Независимо от това какъв вид “Аnnuity” ще изберете, сумата която ще инвестирате зависи от: 

• Вашите текущи и потенциални финансови необходимост 
• Вашите дългосрочни финансови цели 
• Вашите текущи инвестиции 
Обхватът на алтернативите, които имате 
От горе изброените, най-важни са вашите текущи и потенциални финансови необходимост. Ако 

закупите “Deferred Аnnuity” и имате спешна нужда от пари, обикновено можете да изтеглите 

малка сума без допълнителни такси. Ако изтеглите голяма сума пари, обаче, ще бъдете таксувани 

доста силно. Ако закупите “Immediate Аnnuity”, обикновено не можете да получите пари над 

основания периодичен лимит за изплащания – без значение колко спешно ви трябват пари. Ако 

обаче имате други източници на пари, които могат да покрият непредвидени ситуации, тогава 

критерия за текуща и потенциална необходимост е задоволен и можете да преминете на 

следващите критерии. 

Какво са “surrender fees”? 

Ако изтеглите пари от “Annuity”, можете да бъдете таксувани и името на приложената такса е 

“surrender fee” или “withdrawal charge”. Тази такса е по-висока, ако изтеглите пари през първите 

години на вашето “Annuity”. Таксата намалява с всяка година. Понеже “Immediate Annuity” е 

предназначено да прави изплащания веднага след като е закупено, то не подлежи на тази такса. 

Примерна таблица със “surrender fees” за “deferred annuity” може да изглежда по следният начин: 

• 7% ако изтеглите пари през първата година, 
• 6% през втората година, 
• 5% през третата година, 
• 4% през четвъртата година, 
• 3% през петата година, 
• 2% през шестата година, 
• 1% през седмата година, 
• 0% през осмата и всяка следваща година. 

 
Целта на тази такса е да позволи достатъчно време на компанията да възстанови разходите си (от 

типа на комисионни за откриването на определеното “annuity”). Таксата също има за цел да 

обезкуражи инвеститорите от използването на “deferred annuity” като кратка инвестиция за бързи 

пари. 

Някои договори може да позволят годишно изтегляне на част от инвестицията - обикновено до 

10% без “surrender fee”. Ако тази опция е важна за вас, попитайте вашия застрахователен агент 

или компания за опцията преди да решите да инвестирате в специфично “Annuity”. Питайте също 

дали има други такси. 

Как ще получи плащанията от моето “Annuity”? 

Важно решение, когато купувате “Аnnuity” е начина, по който ще получите вашите плащания. 

Можете да изберете да получавате плащания за определен период от време или доживотно. 

Можете също да изберете наследник, който да получава плащания в случай, че вие починете. 

Имате няколко избора, които включват: 
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“Straight Life” -  Ще получавате плащания до края на живота си – дори след като вашата 

инвестиция в това “Аnnuity” е изчерпана. Обаче, ако починете преди да получите сума поне равна 

на инвестицията ви, плащанията ще спрат (дори наследниците ви няма да получат плащания). 

Този вид плащания може да е добър за вас ако искате да получавате най-високите възможни 

плащания от вашето “Аnnuity” и ако нямате наследници или не планирате да използвате вашето 

“Аnnuity” за наследниците си. 

“Joint and Survivor”: Този вид “Аnnuity” плаща докато сте жив. След смъртта ви, ще плаща на 

съпруга/та ви до края на техният живот. Можете да изберете сумата, която съпруга/та ви ще 

получава, но тази опция намалява плащанията, които вие ще получавате. 

“Refund Annuity”: Този вид плащания са много популярни в днешно време. Тази опция предлага 

доживотни доходи. Ако починете, преди да получите плащания, които да са поне равни на 

инвестицията ви, избран от вас наследник ще получи парите, които вие не сте успели да получите. 

 

Общи въпроси за “Annuity” (годишна рента, анюитет) 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301 

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

deyan@kozhuharovagency.com 

www.kozhuharovagency.com 

www.allenharmon.com 

Поздрав 

 Много се гордея с постиженията на моя 

съпруг Живко Тянков. Поздравявам го за 

почетната наградата, с която беше удостоен от 

University of Michigan за неговия отличен успех и 

академични постижения. Той е единствения 

награден измежду всички студенти от 

бакалавърката и магистърската програма по 

Software Engineering за 2012 година. 

 Искам също да го поздравя по случай 

предстоящия му 30 годишен юбилей и му 

пожелавам от сърце много здраве, щастие и все 

по-големи професионални успехи занапред.  Бъди 

все така упорит, борбен в живота и постигай 

всичко с лекота. 

От неговата любяща съпруга Кремена и цялото 

му семейство. 

 

На снимката: Живко Тянков с наградата 
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Покана за детски фестивал  

 Turkish American Society of Michigan (TASM) е организатор  

на 2-рия Международен детски фестивал на  

12 май 2012 г.  

Във фестивала ще участват деца от повече от 15 

различни страни.  

 Деца от училище «България» също ще участват 

във фестивала.  

Очаквайте информация за часа на тяхното 

представяне в следващия брой на вестника.  

Търсят се доброволци за масата с български сувенири.  

 

Покана за фестивал   

May 4-6 - May Camp - Christomania 

Battle Creek Outdoor Education Center at Clear Lake (about 17 mi N of Battle Creek) 

От петък 8 PM до обяд в неделя 

Класове за изучаване на гръцки танци с Christos Papakostas (от Гърция), 

Жива музика с Christos Govetas и Ruth Hunter оркестър 

 

За записвания: 

http://detroitfolkdancing.com/May%20Camp%20Reg%20form%202012.pdf 

 

Класове по фолклорни танци 

Old World Dance Club – Детройт организира класове за международни фолк танци всяка седмица: 

 Понеделник - 8 - 10 PM, Mahany Senior Center, Royal Oak (on Marais and 13 mile),  

вход: $3. Това е място, където можете да научите и практикувате различни танци. Нивото зависи 

от присъстващите 

 Петък  8:30-11:30 PМ St. James church, 241 Pearson, Ferndale, вход: $7, дървен под и 

refreshments.  

За повече информация посетете www. detroitfolkdancing.com. 

http://detroitfolkdancing.com/May%20Camp%20Reg%20form%202012.pdf


 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Даниела и Велеслав Начеви.  Авторите 

носят отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 4, 2012 

ПРАЗНИЧНИ ЛИТУРГИИ 

Служби по време на Великата седмица  

в църквата "Свети Климент Охридски" (19600 Ford Rd, Dearborn,  

 

8 април (неделя) Връбница - Цветница - 10.30 часа  

11 април (сряда) Велика сряда - 19.00 часа 

12 април (четвъртък) Велики четвъртък - 10.30 и 19.00 ч. 

13 април (петък) Велики петък - 19.00 часа 

14 април (събота) Велика събота - Възкресение Христово - 23.30 ч. 

15 април (неделя) Великден - 11.00 ч.  

 

$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING TV - RT, 

 bTV Action - RT 
16 Български Тв канала 27 Български тв канала и още нещо  

http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/biliana.html
https://www.tvriver.com/register.htm

