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Spencer Park, Rochester Hills. На много езера в Мичиган
можете да наемете водно колело или лодка за разходка.

Български пикник на 29 август

Български пикник
на 29 август
Raintree Park, Troy

Търси се приемно семейство за студенти

4:00 - 10:00 p.m.

Нова инициатива на фондация «Митра»

спортни игри за малки и големи,
вкусна храна, бира,
музика и танци

Български автори
Реклами
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Бележка на редактора
Ако някои ми беше казал, че и през
лятото няма да ми стига времето за всички
задачи, сигурно нямаше да му повярвам. Не се
оплаквам. Успявам да намеря време и за плаж,
и за уроците на децата, и за работа и
обществени изяви. Научих се да се радвам на
малките почивки - два дни къмпинг, ден на
воден парк, един следобед на фестивал. Но
ваканция от 30 дни (15 на село и 15 на море),

На остров Макинак, Мичиган

която помня от детството си, маи не се
очертава на хоризонта.
На 29 август е традиционният български

Зоологическата градина в Толедо предлага
безкрайни забавления за децата

пикник, на които се събираме, за да споделим спомени от лятото и се подготвим за есенния
сезон. И този път ще бъдем в сенчестия Raintree park в Трои от 4 часа до мрак.
С пожелание за още топли, слънчеви дни.
Даниела Начева, редактор на в-к «Българите в Детройт»

Заповядайте на годишния пикник,
организиран от Българския културен център в Детройт
на 29 август (събота) oт 4:00 до 10:00 вечерта
Raintree Park, Troy (17 mile and John R.)
Спортни игри (футбол за възрастни и деца, плажен волейбол, народна топка)
състезания (дърпане на въже, скачане с чували)

томбола, награди, български сувенири, много музика и народни танци, Щ е се предлагат
бира, безалкохолни напитки и храна за закупуване. Ще се приемат заявки за регистрация на
ученици в училище "България".
Турнирът по футбол за мъже започва в 14:00 часа на поляната в парка.
Таксата за участие е $10.
Събраните средства ще бъдат дарени на училище «България». Велеслав: 586-219-8710
Допълнителна информация за събитието ще бъде публикувана на
www.BulgariansinDetroit.com и facebook.com/BulgariansinDetroit
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Търси се приемно семейство за български студенти
Host an Exchange Student
US Department of State Scholarship!
These high school students will be with the host family for two semesters beginning in August, 2015.
They have earned their scholarships in a competitive process. They must maintain a “B” average in
their host high school, complete 30 hours of volunteer service, and join a leadership club or activity.
They receive a monthly stipend for spending money and some funds for school-related expenses.
They come will full health coverage.
Host families must provide three meals per day, a place to sleep, a place to study, a comfortable home
environment, and transportation to and from school and school activities (school bus is fine.) Host
families must be US citizens and English needs to be the primary language used in the home.
Who can host? Couples with or without children, singles, and empty nesters.
Who to contact? James E. Kerr, Local Coordinator, American Councils for International Education.
American Councils places only State Department Scholarship winners.
Please contact: James E. Kerr 618-667-9858 jekerr@charter.net

СТРАНИЦА 3

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 8, 2015

Нова инициатива на фондация «МИТРА»
Международна фондация “Митра” е
основана от Димитрина Колева в щата Мичиган с
цел развитие на талантите на български деца в
неравностоино положение, както и
популяризиране на българските културни
традиции в Северна Америка.
Наи-новата изява на фондацията беше
представянето в Детроит на книгата - сборник от
детски приказки "Завръщане във времето".
Книжката е уникална, защото е изцяло създадена
от деца. Тя ни връща към любимите приказки от
детството, интерпретирани от малките творци.
Включва 6 приказки на български и англииски
език и 30 илюстрации към тях. Избраните
приказки са получили награди на Националния
конкурс "Завръщане във времето" за деца между
7 и 14 години. Илюстрациите са направени по
време на лятната школа за изкуство за деца в
неравностоино положение в гр. Банско, организирана от фондацията със съдеиствието на
Детско-юношеския отдел на Столична библиотека.
След уводните думи на Димитрина Колева, присъстващите се насладиха на песните на
Лиа Фее с акомпанент на пиано от Стефан Кукарука. Истинска изненада за всички беше
изпълнението на г-н Кукарука на любимата българска песен „Облаче ле бяло“, която разплака
някои от публиката. Участниците в представянето подкрепиха начинанието на фондация
„Митра“ и си купиха детската книжка или направиха дарение. Събраните средства ще се
използват за провеждане на нов арт семинар с български деца в неравностоино положение
през есента.
Голямата задача на
“Митра” е създаването на
училище-пансионат за деца в
неравностоино положение в
България. Ако искате да
подкрепите инициативите на
фондацията посетете
интернет страницата им
www.mithrainternational.org.
Даниела Начева
Децата - победители в
конкурса за приказка
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Кампания за популяризиране на народните танци
Здравеите,
пишем ви от Richmart Vintage. Ние сме
организаторите на световната кампания за
популяризиране на българските танци, която се
състоя на 24 маи. Хиляди българи се включиха в
кампанията и изпратиха видео клипове в подкрепа
на българските танци, които имаха над 10 милиона
гледания от българи и чужденци от над 60
държави.
Ние продължаваме! Нашата цел е да се
популяризира България в световен мащаб българският фолклор, туризъм и индустрия. Да се
направи реклама на България, без да се харчат за
това пари от бюджета.
България е там, където са българите!
Нека отпразнуваме и 6 септември и 22
септември отново с български танци.
Можете да ни изпращате информация за всички ваши събития, които организирате - новини,
снимки, видео. Ние ще ги публикуваме в richmart-vintage.com и във Facebook.
Ще се радваме да ни съдеиствате за популяризиране на България и българското в
държавата, в която живеете. Ще се радваме да ни изпратите контакти и на други организации,
които биха подкрепили нашите инициативи. Всички български организации в чужбина ще
популяризираме в нашия саит richmart-vintage.com
Поздрави
Екип на Richmart Vintage
Веселка Петрова

Зов за помощ
Християн Колчаков е на 24 години и страда от коварната
болест детска церебрална парализа от рождение и не може да
ходи. От пет години живее в Детроит с маика си и брат си Антон.
Сега се появи възможност, тои да проходи и да се изправи на
крака, след толкова дълго време прикован към инвалидната
количка.
За целта са нужни средства за няколко операции в
България и много рехабилитации, които са непосилни за
семеиството.
Банковата сметка е: Comerica bank, routing number: 072000096
Account number: 6824949454 име на титуляра Hristian Kolchakov
Телефон: 248-820-0032, hristian.kolchakov@abv.bg
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Проект за филм за Първата световна война
Амбициозен проект за ролята на България в Първата световна война
приканва всички родолюбци да се включат в него
Специално заснетият документален филм ще бъде безвъзмездно предоставен на училищата в
страната и чужбина
За да отбележи 100-годишнината от включването на България в Първата световна война,
екипът на списание „Българска наука“ се е нагърбил с нелеката задача да заснеме филм, с който да
почете този повратен за историята на страната исторически момент, както и да припомни на
българите за възобновените надежди и усилията за националното ни обединение.
Документалният филм, за който ще бъдат подготвени и субтитри на английски език, ще
изследва общия ход на събитията и военните действия с помощта на най-бележитите съвременни
български историци, богат архив от снимки, документи и видео кадри от епохата, а бойните
действия ще бъдат онагледени от интерактивни карти.
„Няма да позволим тази емблематична годишнина да бъде отбелязана про форма подобно
на други ключови събития, защото това ще е поредният национален позор за всички нас. Трябва да
си припомним обективния ход на събитията и да си направим нужните изводи. Също така ще
представим нашата, българска гледна точка за случилото се пред чуждестранната аудитория,
която познава предимно гледната точка на държавите-победителки, а тя рядко показва
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Проект за филм за Първата световна война
страната ни в добра светлина“, коментира Росен Теодосиев, организатор.
Проектът ще бъде разделен на 3 части с продължителност от по 1 час всяка. Първият
документален филм ще е посветен на включването на България във войната и разгрома на Сърбия
през 1915 г., като организаторите планират да го представят официално през октомври тази година.
Втората част ще разкаже за поражението на Румъния от 1916 г. и битките на северния фронт, а
третият филм ще представи тежките боеве по Солунския фронт срещу войските на Антантата, края
на сраженията и последиците от войната. В края на проекта филмът ще бъде записан на диск и
предоставен на всички училища в страната и чужбина с цел да предизвика интереса на българските
ученици към ролята на нашата държава на международната сцена, както и да им помогне при
усвояването на учебния материал, свързан с участието на България в Първата световна война.
„За съжаление, държавата пари за подобни начинания не дава. Затова се обръщаме към
всички българи, които не са забравили завета на своите прадядовци отпреди 100 години, да ни
помогнат да реализираме този проект, защото няма нищо по-важно от националното ни
достойнство“, допълни Петър Теодосиев.
Всеки, който иска да бъде съпричастен към инициативата, може да дари средства за
реализирането й чрез онлайн платформата GoFundMe на адрес http://www.gofundme.com/yf7f7f7g
или по сметка в левове:
Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG86UBBS80021047720930
BIC: UBBSBGSF
Сдружение "Форум Наука" - за Българска Наука
БЛАГОДАРИМ ВИ!
За списание „Българска наука“
Списание „Българска наука“ се издава от „Българска наука ООД“ и сдружение „Форум наука“
по инициатива на братята Петър и Росен Теодосиеви, известни на широката публика
като едни от основните комуникатори на науката в България. Изданието стартира през
2005 г. и вече 10 години предлага задълбочени научнопопулярни изложения и статии,
разработени от българската академична общност. Сп. „Българска наука“ излиза всеки месец и
се разпространява безплатно в интернет, защото знанието трябва да е достъпно за всички. По
случаи годишнините от Балканските воини братя Теодосиеви заснемат документалните
филми „На нож!“ (2012) и „Трагедия и слава“ (2013), които можете да видите на адрес
http://1912.nauka.bg/ и http://1913.nauka.bg/bg. Следете как се развива новата им инициатива
във Феисбук страницата на изданието, която се намира на https://www.facebook.com/bgnauka.
Контакти: admin@nauka.bg, Росен Теодосиев, +359 885435938;
Петър Теодосиев - +359 885811386
Елица Винярчек (връзки с медиите), elitsa@arunapr.com, +359 899030362
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Зов за помощ

Click here to support Let's help a young father in need by Ivan Lazarov

http://www.gofundme.com/dimitar

Фестивал на щата Мичиган
По традиция, през уикенда на Деня на труда се провежда традиционния фестивал
на Мичиган. Тази година панаирът започва на 4 септември в 10:00 и завършва в
понеделник, 7 септември. За първи път тази година, освен изложението на
селскостопански животни ще има състезания с коне. В програмата са включени различни
демонстрации като доене на крава и състезания (ядене на сладолед, царевица, пай и други).
Циркови артисти ще радват посетителите с представления в 12:00 pm, 2:30 pm, 5:00 pm и
7:00 pm. Ще има и павилион, където ще се предлага селскостопанска продукция,
произведена в Мичиган.
За повече информация и закупуване на билети посетете www.michiganstatefairllc.com.

СТРАНИЦА 8

Брой 8, 2015

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Български автори: Диляна Иванова
Автор на книгата „Memory of Everyday Life during Socialism in
the Town of Rousse, Bulgaria“ („Спомени от социалистическото
всекидневие в Русе, България“) е д-р Диляна Иванова. Завършила
е магистратура по Балканистика във Великотърновския
университет през 2001 година, а докторатът си по Етнология
прави по-късно през 2012 година в Института по етнология и
фолклористика с етнографски музеи към БАН. Работила е като
уредник в Регионалния исторически музеи в Русе. Сега живее в
Чикаго и работи за Американския научен център в София.
Паралелно с работата си за Американския център д-р Иванова е и
научен сътрудник към Музея „Фиилд“ в Чикаго (The Field
Museum).
В основата на изследването са визуални материали
(снимки, албуми) и интервюта с русенци. Текстът се фокусира върху неразработвани проблеми,
каквито са темите за всекидневието и празниците през социализма в индустриалния град.
Изданието е на англииски език. Разпространява се от Американския научен център http://
www.arcsofia.org/ в София. Можете да поръчате книгата и от авторката като и пишете
на usadmin@arcsofia.org. Свързахме се с г-жа Иванова, за да ни разкаже повече за идеята за
книгата и неината реализация.
„Накратко книгата е на основата на докторската ми дисертация “Житейски разкази за
всекидневието в социалистическия град. По примера на Русе”, която е написана на български и
защитих през 2012 година. Работих около 12 години по нея. Първите интервюта направих през
1999 година още като студентка, а вече в емиграция завърших дисертацията си като задочен
докторант към Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН,
секция “Етнология на социализма и постсоциализма”. За реализацията на дисертацията много
ми помогнаха доц. д-р Ана Лулева, ръководител на секцията и проф. д-р Николай Ненов, научен
ръководител на дисертацията ми и директор на Русенския музей, където работих като уредник
между 2002-2006 г. По време на завършването на дисертацията си вече работех в музея "Фийлд"
в Чикаго като програмен асистент на една българска археологическа програма. В музея много
ме насърчи да направя дисертацията си д-р Уилям Паркинсън, уредник, мой супервайзор и
директор на програмата, за която работех. Помогнаха ми и други колеги и специалисти в
областта на етнологията и културната антропология.
Една от най-любимите части в книгата ми е последната глава, в която разглеждам
паметта за социализма в два автобиографични разказа, представени чрез средствата и на
словото и на визията. Единият от разказите принадлежи на Крум Хорозов, който е прекарал
единадесет години като политически затворник, а другият е на Юсну Асанов, който развива
кариера като комунистически лидер сред турското население през 50-те и 60-те години на ХХ в.
Независимо от категоричните различия в отношението към режима, внимателният прочит
на житейските истории на “комуниста” и “дисидента” извежда на преден план общата
структура, интериоризираната социалистическа стилистика и, в крайна сметка - общите
смислови ядра в двата разказа. Общ е стремежът и на двамата автори да впишат личната си
история в превратностите на ХХ век и отговорността към поколенията, която
демонстрират, разказвайки за миналото.
По стечение на обстоятелствата успях да публикувам книгата си за първи път на
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Български автори: Диляна Иванова
английски език. Това се случи, защото през 2013
година спечелих финансиране от Американския
научен център в София с подкрепата на
фондация Америка за България, за което съм
изключително благодарна. През юли 2014 години
книгата ми видя бял свят. Беше представена в
София и в Русе, а през юни 2015 успях да я
представя и пред българска публика в Чикаго.
Очаквам публикацията да излезе до средата на
2016 година и на български език. Книгата
предизвиква интереса не само на академичния
свят, а и на по-широка публика и най-вече на
поколенията, които помнят добре периода на
социализма в България. Освен теоретичната
част, която извежда на преден план основите
теми на разказване за социалистическото минало, книгата съдържа и голям дял от теренен
материал – интервюта, снимки и албуми, което дава възможност на читателите да
съпреживеят близкото минало и да се докоснат до разнообразни и дори противоречиви гледни
точки в отношението на разказвачите към този период.»
През 2014 година д-р Диляна Иванова
публикува в съавторство с проф. Николаи
Ненов още една книга - „Албумът на КОХУ.
1967“. Книгата представя публичния градски
живот в Русе от времето на социализма и
начините на организация на забавления и
тържества. Абревиатурата КОХУ означава
„Културен отдих и художествена украса”.
Градското предприятие КОХУ в Русе е основано
през 1960 г., за да организира почивките,
културните развлечения и увеселения на
трудещите се като по този начин прокарва и
налага новите идеологически модели на
всекидневен живот у нас през социализма.
Освен с книги, името на д-р Диляна Иванова е свързано и с няколко уеб саита. Тя е
инициатор на „Куфарът на имигранта. Виртуален музеи на българската имиграция в Северна
Америка” (http://immigrant.bg), които Американският научен център в София стартира като
научен проект наскоро. Посетителите на саита ще могат да се запознаят с историите на
българските имигранти и дори да напишат сами своите преживявания. Проектът има за цел да
очертае профила, ценностите и идентичността на българската общност в Северна Америка,
както и да представи различни перспективи и екзистенциален опит в областта на имиграцията.
Д-р Иванова е участник и в още един виртуален проект, а именно
уебсаита: www.victimsofcommunism.bg, които тепърва предстои да се модернизира.
Уебсаитът съдържа имена и биографична информация за хора от различен етнически
произход, които са били убити или репресирани на българска територия през периода 19441989 г. и представлява един обширен изследователски проект, чиято цел е да се съберат всички
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Български автори: Диляна Иванова
запазени данни за пострадалите от
политически репресии в Югоизточна
Европа в резултат на тоталитарни
режими. Страницата е в непрекъснат
процес на допълване. Публикуваната
информация е извлечена от архивни
документи, официални публикации,
мемориали и лични свидетелства.
Пожелавам успех на младата и
талантлива българка, която се е заела с
нелеката задача за популяризиране на България в САЩ, както и изследване на наи-новата
история на Родината ни.
Първа страница на www.immigrant.bg
Даниела Начева

Компактдиск с православни песнопения
Уважаеми Госпожи и Господа,
Ние сме професионалния камерен хор при Храма „Св. Параскева“ в София, България.
Поводът да Ви пишем е да зарадваме Българската културна общност в САЩ, с емоция и
докосване до най-новия компактдиск с трогателни църковно-славянски
песнопения “Spiritual Light”. Записан с иновативна технология директно от храма,
компактдискът носи акустиката и атмосферата на Българската Църква и съдържа радостни
и нежни, успокояващи песнопения, специално подбрани и изпълнени с много молитва и
емоция. Видяхме, че компактдискът представлява голям интерес за туристите от чужбина
и те го предпочитат като ценен сувенир. Това ни даде стимул да Ви го представим под
мотото:
За инвестиция и развитие на новото Българско хорово изкуство и неговата сърцевина
– Родното Православие!
Компактдискът “Spiritual Light” е издание на Православната духовна общност в
лицето на Професионалния хор при катедралния Храм „Св. Параскева“, София, 2015.
Дискът е лицензиран от Министерството на Културата в България и Musicautor, всички
права са запазени.
Компактдискът “Spiritual Light” е презентиран с огромен успех в Софийската
митрополия , криптата на храм паметника „Св. Ал.Невски“и храмовете в
столицата. Оценен е високо от професионалистите в областта на богословието и
многогласното пеене.
Компакт-дискът “Spiritual Light” съдържа:
Брилянтна колекция от духовни бисери: най-красивите Православни песнопения. Молитви,
благословии и духовни песни от признати в областта на духовната музика композитори от
България и Русия, от XIII век до наши дни. Вдъхновени професионални изпълнения на
хора при дву-вековната катедрала „Св. Параскева“ в София.
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Компактдиск с православни песнопения

За нас:
Над 1000 Литургии, над 100 000 очаровани гости на храма са в актива на Професионалния
камерен хор при храм „Св. Параскева“ , които представя изпълненията си всяка неделя и на
църковен празник по време на богослужение. От 2012 г. хорът представя красотата на
православната музика пред чуждестранни туристи. На нашите концерти до момента над 5000
души от Дания, Италия, Испания, Гърция, Русия, Швеицария, Франция и Германия са били
очаровани от изпълненията на хора на живо в катедралата ни в София.
2015г - Хорът бе избран и участва в снимките на наи-новия български игрален филм на
българската режисьорка с награда от Берлинале, Ралица Петрова - „Безбог“/”GODLESS”
За нашия проект – „Духовна светлина/Spiritual Light” 2015, за деиността ни в България, за
проектa ни с концерти-беседи, за хора и диригентите му, можете да следите в реално време тук:
Spiritual Light CD, St. Paraskeva choir, Хор при храм Св. Параскева
За информация, контакт и оферта, Ви очакваме на:
paraskeva.choir@gmail.com; моб. тел. + 359 0887 79 62 65
С уважение:
Нели Трошева, Димана Тодорова
Диригенти
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Сайтове за изтегляне на безплатни книги
Прогнозите за смъртта на напечатаните книги не се сбъднаха за щастие, но не можем
да отречем предимствата на електронните книги. Те не се нуждаят от място в библиотеката
ви, нито са обемисти и трудни за пренасяне когато сте на път.
Ако вече стягате багажа за лятната почивка, не забравяйте да заредите електронния
си четец с няколко хубави книги. Къде ще ги откриете? Събрахме за вас най-популярните
сайтове за безплатни електронни книги. Ето кои са те:
1. Сhitanka.info
Това е един от най-популярните сайтове за електронни книги, в който може да търсите по
азбучен ред, по автор или по творба. В една от секциите: речник, има възможност да
проверите значението на думи, които не са ви познати. А ако искате да получите подробна
информация за новите книги и инициативи, посетете форума.
2. Spiralata.net
Създателите на сайта го наричат виртуална духовна библиотека. За да теглите от тук
безплатни книги не се изисква регистрация, а колекцията на сайта е доста богата може да
откриете повече от 1800 книги, подредени по азбучен ред. Разбира се, чрез търсачка
можете да откриете желаното от вас заглавие бързо и лесно.
3. Slovo.bg
Slovo.bg е един прекрасен източник за българска литература, класиран на първо място в
категорията „Информационен сайт“, а през 2002 година печели гласовете на публиката в
категория „Онлайн библиотеки“. През 2003 година ‘Словото’ печели и награда „Христо
Г. Данов“ за принос в развитието на българската книжовна култура в категорията
„Електронно издавани и нови технологии“. Освен по автори и заглавия, тук може да
намерите разпределени заглавия и по периоди на развитие на българската литература.
4. Вooksbg.org

Сайтът предлага добра навигация и възможност за намиране на това което търсите.
Книгите са разпределени по категории, като всяка книга е придружена с описание, рейтинг и
коментари. Сайтът изисква регистрация за някои от книгите, други може да изтеглите без да
се регистрирате.
Източник: www.digital.bg
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Реклама

Адвокатски услуги
Тони Вълчанов, JD, MBA
Attorney & Counselor at Law
Bankruptcy
Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate
Immigration & Naturalization
Taxation
Business Planning & Entity Formation
Landlord - Tenant Disputes
Loan Modifications & Real Estate Transactions
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Рекламa

Шивашкото ателие на Галя Кожухарова отвори врати на 1 юни.
Работното време е всеки ден от 10:00 – 7:00 с почивни дни сряда и неделя.
Адресът е: 2045 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310 (на север от Dequindre)

Телефон: (248) 818-7108
http://www.facebook.com/galiasalterations
Галя може да поправи всяка дреха и да ушие красива рокля, риза, панталон или
костюм. Поръчката ще бъде изработена качествено и в определения срок.
Като дългогодишен учител по математика, Галя също ще предлага
индивидуални уроци по математика за ученици от първи до дванайсти клас, както и
за студенти.
Нейните уроци са гаранция за отличен успех в училище!
Заповядайте в шивашкото ателие на Галя!
Подкрепете най-новият български бизнес в Детройт!

Neterra.tv вече е на 10 години и
летните изненади не спират!
Традицията повелява рожденикът да
черпи, затова ние ще почерпим всички вас,
които ни се доверихте и ни помогнахте да
пораснем през тези 10 години. Започнахме
с раздаването на безплатни месеци. От 15
Юни в продължение на 10 седмици (до 31
Август), ако се абонираш за Neterra TV, ще получиш:
7 месеца на цената за 6 - 1 месец подарък;
15 месеца на цената за 12 - 3 месеца подарък;
30 месеца на цената за 24 - 6 месеца подарък;
Но защо да спираме дотук?

До 16-ти август въвеждайки промо код „Лято с Neterra.tv” получаваш 10% отстъпка при закупуване
на 6, 12 и 24 месечен абонамент. Комбинирайки двете летни промоции получаваш повече

месеци на още по-ниска цена! Наслаждавай се на лятото и празнувай с нас!
Гледай качествена българска телевизия на всички твои устройства от целия свят и бъди поблизко до родината! Вземи своя подарък СЕГА!
www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите съграждани
допълнителна отстъпка от 10% с промоционален код BGINDETROIT.
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Реклама
Адвокат Иван Груйкин – вашият
представител по въпроси,
свързани с българското право с
офиси в САЩ и София.
Разрешаване на имуществени,
административни и документни
въпроси в България.
За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика.
Автор на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси
на съдебната система и върховенството на закона. Учредител и председател
на Гражданска инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от найуспешните съдебни дела в България срещу незаконните такси, както и множество
колективни искове на засегнати граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми
по правни и политически въпроси.

Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@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: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски)
Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300

СТРАНИЦА 16

Брой 8, 2015

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Предлагам работа
4 Ways LLC търси за работа OWNER
OPERATORS и CDL-Drivers.
Компанията прави офис за диспечери в
България. Целта е един диспечер да обслужва
по-качествено и по-малко камиони.
Предлагаме карта за горивото и изготвяне на
IFTA тах.

Застрахователна агенция „Кожухаров“ на 5 години
Застрахователна Агенция „Кожухаров“ предлага
всички видове застраховки за физически и юридически
лица: автомобилни, имуществени, карго и други.
В продължение на пет години, под ръководството на
Деян Кожухаров, Агенцията печели доверието на
потребителите с компетентност и качество на услугите.
В офисът работят също Кейтлън Кожухарова застрахователен агент и Кичка Цурова – обслужване на
клиенти.
През последните три години, Агенцията е
удостоявана с най-високото отличие на Fremont Insurance.
Агенция „Кожухаров“ гарантира бързо сключване на полици и
навременно изплащане на застрахователните обезщетения.

За вашето спокойствие и сигурност, обадете се сега.
Офисът работи от понеделник до петък от 8:00 до 5:00 часа.
Адрес: 919 W. University Dr., Ste 300, Rochester, MI 48307
Tелефон: 877-205-0051
http://www.kozhuharovagency.com/
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Phone: 586-202-4605
E-mail:
info@BulgariansinDetroit.com

Aбонирайте се тук

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета
Бейм, 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.

С промо код BGDETROIT получавате 10% отстъпка от
всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$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

