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КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР В ДЕТРОЙТ 

ВИ КАНИ НА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

на децата от училище “България”

на 18 декември (събота), 2010 г. oт 18:00 часа

В програмата:
народни танци,

пиеса за българските Коледни традиции, 

любими Коледни песни и стихотворения

Специален гост на концерта ще бъде 

фолклорен клуб “Приятели на българския танц”   с 

ръководител Николай Аличев

Вход: 
възрастни - $10.00

деца до 18 г. - безплатно

Храна и безалкохолни напитки ще се предлагат  за закупуване след програмата.

Място: Балкано-Американски център 

1451 E. Big Beaver Rd, Troy, 48083

Вратите ще отворят в 17:30 ч. 

Концертът започва в 18:00.

Тон-режисьор: Митко Алексиев

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ ПО БЪЛГАРСКИ!

        Весели Коледни и 

Новогодишни празници

от редакцията на  вестник 

“Българите в Детройт“



 Нели и Васко ви канят на поредния 

луд купон за посрещането на Новата 

2011 г! 

 На 31 декември 2010 г. от 19:30 ч. в 

залата на:

Multi – Lakes Conservation Association 

3860 Newton Rd, Commerce Township, MI 

48382                                

 Ако сте се затъжили за вкусна 

българска кухня, ако ви се танцува и 

лудува до зори, моля заповядайте на 

нашето парти!

Меню: 

Салата: руска, овчарска, катък, хайвер 

от патладжан

Предястие: луканка, пушено филе

Основно ястие: мешана скара 

(пържола, кюфте, кебапче, кърначе, шишче и гарнитура), филе миньон с гарнитура, пиле 

изненада с гарнитура, свинска каварма с гарнитура, сърма кебап от агнешко месо и 

ориз, рибна фиеста (сьомга, пърч, скумрия, картофена салата)

Десерт: торта „Гараш“, медена торта

Детско меню: зелена салата, скара (кюфте, кебапче, кърначе) и десерт.

 По масите ще има безалкохолни напитки, кафе, шампанско, плодове и ядки. 

Погрижили сме се и за новогодишната баница с късмети. Тази година големият късмет 

ще бъде безплатен новогодишен куверт.

 Вход за възрастни: $40 

 За деца над 10 години: $20

 Новогодишната програма ще бъде следната: подаръци от Дядо Мраз (подаръците 

са от организаторите), новогодишна томбола, конкурс за най-добра танцуваща двойка, 

караоки.

 Подгответе се добре защото наградите ще са големи. Много музика от всеки жанр 

(хора, ръченица, поп-фолк, диско, естрада, R&B music) обещава нашият нов DJ.      

 Заповядайте, ако искате да станете част от нашия купон за милион!!!

Нека всички заедно да посрещнем Новата 2011 година с добро настроение и приятна 
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НОВОГОДИШНО ПАРТИ С DJ EММО

Валя и Емо ви канят да посрещнем заедно 
Новата 2011 година на 31-ви декември от 

20.00 часа на адрес:  

23900 W. Warren St, 
Dearborn Heights, MI 48127 

в изисканата атмосфера, която можете да 
намерите само в STEFAN’S HALL, една от най-
стилните банкетни зали на Detroit Metro Area 

(вижте снимки от залата тук). 

Очаквайте както винаги най-добрата, 

професионално подбрана и миксирана 

музика за всеки вкус и за всяка възрастова 

група, която  няма да ви остави да слезете от 

дансинга цяла нощ. Професионално клубно 

осветление и лазерно шоу. Богата програма, 

включваща конкурс за най-добре танцуващи 

двойки, томбола с над 20 награди, подаръци 

за малките гости лично от Дядо Коледа и 

много други изненади в Новогодишната нощ. 

Неограничено количество международни и 

български вкусотии, приготвени в момента. 

Вход за възрастни $ 40, 
 за деца над 12 години - $ 20. 

За резервации: Валя 734-355-7716, 
Емо 734-274-1102.

Адрес за изпращане на чекове: 

Valentina Kamberov
3089 Tuscany Ct

Ann Arbor, MI 48103

Резервации се приемат до 20 декември

Менюто включва: 
Неограничено количество (all you can eat):

Гръцка салата, 
Картофена салата, 
Италианска салата, 

California Vegetable Mix, 
Fettuccine Alfredo, 

Печено пиле по Панагюрски, 
Печено прасе,  

Татарски кюфтета, 
Плодова салата, 

Сладолед.  

          Оpen Bar (all you can drink)

          12 вида маркови питиета,

          2 вида вино, 3 вида бира,

          6 вида mixed drinks (Margaritas, Mojitos, 

Pina Colada, Bloody Mary, Gin-Tonic, Cranberry-

Vodka),  4 вида soft drinks,

          кафе.
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ГЕОРГИ ЦЕНОВ, ХУДОЖНИК -  ДЕКОРАТОР ОТ ВРАЦА, 

РИСУВА ПЕЙЗАЖИ В СЕВЕРЕН МИЧИГЪН

 Българската 

общност в Хоутън 

(Houghton), Мичигън 

се сдоби и с художник. 

Георги Ценов е 

художник – декоратор. 

Той прави стенописи, 

от които помещенията 

се преобразяват 

фантастично. 

Например, ако искате 

да си имате стая в стил 

рококо или барок или 

готика – няма проблем - от тавана до подовата настилка ще 

имате триизмерна илюзия за предпочитаната епоха. Това 

е уникален художествен знаят, който преобразява всеки 

интериор като машина на времето.

 Георги е от Враца и вече три поколения в рода му се 

занимават с изкуство. 

Баща му, Цено Ценов, е скулптор, чиито каменни, бронзови 

и керамични пластики могат да се видят почти навсякъде 

във врачанския район. Георги пристигна в Мичигън със 

съпругата си Tатяна, която се занимава с растителна 

генетика в Michigan Tech University. 

 Докато Георги учи английски, изрисува стената на 

детската стая на учителката си Линда Дреш със забавни 

приказни сюжети. Половината град мина през къщата 

на Линда да цъка с език, а местният вестик тутакси 

пусна новината на първа страница. В последно време 

съгражданите ни свикнаха да виждат палитрата и 

триножника на нашия художник навсякъде – край езерото, 

по улиците, особено рано сутрин, когато всичко наоколо 

е розово, оранжево и зелено. Неговият Хоутън е като че 

ли излязъл от детството на тукашните прадеди, които 

през дългите зими са сънували това, което Георги Ценов 

интуитивно е уцелил в пейзажите си.  

 Догодина, през април, културният център в Хенкок 

(Hancock), Мичигън ще представи самостоятелна изложба 

на талантливия българин. Да му пожелаем успех и още 

много платна с цветни сънища, зимни приказки и поле за 

размисъл.

МАРИАНА ТОНЧЕВА

БЕЛ. РЕД. През януари очаквайте материал за пистите в 

Хоутън.
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БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ АНСАМБЪЛ “КИТКА”

 Винаги съм се възхищавала от хора, които играят народни танци като че ли не стъпват по 

земята. Носят се плавно и леко, следвайки 

мелодията на поредната народна песен. За 

българите е ясно, но какво кара толкова 

американци и хора от други националности да 

обичат нашата фолклорна музика? 

 Наскоро се запознах с Пандо Папас

(на 82 години) от Орегон, Метро Толидо, щат 

Охайо. Въпреки годините и няколкото кила в повече, танцуваше 

под звуците на народната музика като професионалист. Нямаше 

как да не го попитам къде е учил български хора. Разговорът ни 

продължаваше, прекъсван от време на време, за да се хванем на 

хорото. Музикантите бяха от група “Веселба” от Ан Арбър. 

 В началото (1961 г.) са само Пандо и още няколко души, събират се да танцуват и понякога правят представления 

за местните жители. През май 1963 г. малка група от деца, най-големите на 9 години, очароват с танците си 

присъстващите в църквата “Свети Георги” в Толидо. Изпълнителите и изявите се увеличават, когато ръководител 

става Пандо Папас. Пандо е роден в Егейска Македония. Фамилията му е била Попов, но когато гърците вземат тези 

територии, името е променено на Папас.  

 Софи Тимофеев е дизайнер на първите костюми, а след това успяват да издействат и получат костюми от 

България. Групата сменя името си от Българо-македонски млади танцьори на танцов ансамбъл “Китка”. Ансамбълът 

сменя седем вида костюми, сред които шопски, тракийски, представящи Пиринска Македония, Азиатска Македония 

(село Черешница) и други. Поканени са хореографи от България и Македония и репортоарът на ансамбъла се 

увеличава значително. Канени са на празници из цялата страна - Ню Йорк, Милуоки, Писбърг, Толидо, Акрон, Кливланд, 

Торонто.  Чест гост са на веселите срещи в Детройт, организирани от българската радио програма.  

 През 1981 г. Пандо Папас се пенсионира и предава ръководството. Цели 38 години ансамбъл “Китка” весели 

събирания в района на Охайо. През това време повече от 40 танцьори от различни националности се запалват от 

магията на танца, създават културен център със зала за тенировки, закупуват озвучително оборудване и костюми. 

Чрез обучение и постоянство почти достигат нивото на професионалистите. Тяхната цел е била да предадат обичаите, 

традициите и езика на българите и македонците, така че те да живеят завинаги. 

 Днес няма ансамбъл “Китка”. Някъде дълбоко в шкафовете се пазят народните носии, но децата са заети с 

дейности в училище или извънкласни форми. Тъжно му е на Пандо, но няма какво да направи - годините си вървят, 

сърцето му играе, ама краката не са толкова бързи. Времето е на младите.  

ДАНИЕЛА НАЧЕВА                            

На снимката: Пандо Папас
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КАК ПОМОГНАХ НА ДЕТЕТО СИ ДА СЕ НАУЧИ ДА ЧЕТЕ?

 Как моята малка дъщеря – Биляна се научи да чете на 

английски, аз почти не разбрах. Тя не беше ходила в детски 

градини и подготвителни класове. Започна направо първи 

клас. Директорката на училището беше доста скептично 

настроена, най–вече за това, че детето идва от семейство, в 

което се говорят два езика и нейните опасения бяха, че Биляна 

няма да може да се справи с материала за първи клас и да 

бъде на нивото на другите деца, та сигурно ще се наложи да я 

върнат в предучилищната група. Но аз реших, че ще опитаме 

и така започнахме училище. Детето не можеше да чете и пише, 

но говореше английски без проблем. Азбуката и буквите 

научихме бързо. Всеки ден тя четеше в училище по половин 

час със специална учителка. Вечер преговаряхме текста, който се състоеше от няколко думи, свързани в изречения, 

които ставаха все повече и повече. Проявявах много търпение, разбиране и внимание към моето малко момиче, което 

беше много упорито и затова бързо стигна нивото на четене в 1-ви клас, а в края на годината получи голяма награда за 

положените усилия и успех в четенето. Сега, тя е в 3-ти клас. Чете хубаво и изразително на английски език и се справя 

отлично с книгите, спелинг тестовете и всички домашни. Обича книгите, ходим в библиотеката всяка седмица, където й 

помагам да си избере подходящи книги и след това ги четем вкъщи с интерес. Лесно анализира прочетеното и с лекота 

разказва текста. Трябва да сме търпеливи с нашите деца и да ги разбираме, да не забравяме колко трудно ни беше и на 

нас в първи клас, как сричахме и ние, и как полека лека „очите ни се отвориха към света“. Да бъдем внимателни с тях, 

да ги поощряваме, а не да ги нагрубяваме и наказваме, затова, че са направили грешка или не могат толкова бързо да 

научат нещо. Да не забравяме, че за да четат на английски трябва да знаят не само азбуката, както в българския език, а 

думите -  и то много, много думи, които се пишат така различно, от това, което се чува. 

 Сега се учим да четем и пишем на български. Не е лесно, но не я карам насила да прави това. Детето трябва само 

да има желание, за да има  добри резултати. Чета й много български книжки и приказки. Имаме богата колекция от 

български детски книги, тук, в Америка. Показвам й как се свързват буквите в срички и после в думи, изречения... и 

колко по-лесно се чете на български, отколкото на английски.  

 Труден е периодът, в който децата се учат да четат, но ние затова сме до тях – да им помагаме и да ги подкрепяме, 

да им предадем любовта към книгата и да разберат колко по–хубаво е да прочетат една книга, отколкото да изгледат 

един филм. Колко по-хубаво е сами да си представаят как изглеждат героите и в каква обстановка се развива 

действието в книгата, отколкото да приемат готовите образи и събития на нечие друго въображение, претворили ги на 

екрана.

 Тихо и спокойно, с много търпение, внимание и разбиране, аз помагам на моето дете да се учи да чете и да обича 

книгите така, както ги обичам аз.

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА

Анкета: Как помогнахте на детето си да се научи да чете?

Пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.

На снимката: Биляна Георгиева, септември 2010 г.

mailto:info@bulgariansindetroit.com
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НОВА КНИГА

Симеон Гаспаров, журналист, живеещ в Чикаго, представи книгата си “Врати от небеса или когато Джими Хендрикс 

беше българин”  

Пред очите  ми комунизмът умря, когато чух рокендрол за пръв път, 

разказва за Frognews.bg авторът на „Врати от небеса или когато 

Джими Хендрикс беше българин“.

 - Мони, ти си написал една много позитивна книга, история, която е 

твърде различна от всичко, което се създава с адрес „България”. 

Фактът, че ти всъщност живееш на хиляди км от тук ли е дал 

отражение, или обяснението е друго?

- Честно казано и аз не знам. Идеята да напиша “Врати от небеса или 

когато Джими Хендрикс беше българин” се роди спонтанно, някъде около 2000-та година, когато се завърнах за пръв 

път след близо 3-годишно отсъствие от България. По това време страната изпитваше трудности, не се знаеше накъде 

ще поеме, хората страдаха, имаше известно отчаяние, но най-много от всичко изпъкваше надеждата сред хората 

на България. Надеждата, че ще дойде по-доброто време, за нас и за нашите деца. Че трудностите ще отминат и ще 

заживеем по-добър, по-спокоен, по-нормален живот. По това време учех вечерно в Чикагският университет. През деня 

работех, за да си плащам образованието и сметките. Със съпругата ми очаквахме първо дете и не ни бе лесно. Гледах 

да помагам на родителите ми в София, които са пенсионери, и на майка ми, която е инвалид. Но това, което ме крепеше 

освен съпругата ми, която винаги заставаше до мен и в най-тежките моменти, бе надеждата. Надеждата, която видях в 

очите на обикновените хора на България, надеждата, която видях в очите на обикновените хора на Америка и нейните 

емигранти, надеждата, която караше този свят да върви напред и към по-добро. Просто това ме вдъхнови и реших да я 

пресътворя в тази книга, която всъщност е и дипломната ми работа от Чикагския Университет, от който се дипломирах 

през 2003-та година като “мастер” в сферата на свободните изкуства. Естествено, аз не подходих по най-традиционния 

начин в създаването на тази книга, а реших със средствата на любимата ми музика – рокендрола да пресъздам едни 

от най-скъпите за мен неща – ъндърграунд движенията на София от 80-те и началото на 90-те години на ХХ век, които 

караха младите хора на България да се бунтуват срещу догмите и конформизма в живота, пътищата на България, които 

съм пресичал на автостоп и Чикаго, градът който приюти освен мен и толкова много наши сънародници.

- Кой всъщност е Том? И кой би могъл да се припознае в неговия очевидно събирателен образ?

- Този образ всъщност е обобщение нашето поколение – на 20- и няколко годишните, които промените завариха 

на прага на живота и които трябваше да продължат по житейския си път в една непозната дотогава обществено-

политическа ситуация – ситуацията на прехода. Поколение, пред което стоеше огромното предизвикателство на 

несигурността за утрешния ден и то трябваше да се оправя само. Една част от това поколение емигрира, друга 

остана. Една част успя, друга се провали. Но напук на всичко продължи и не се предаде. И въпреки че знаеше своята 

обреченост, продължи напред. Това ме окуражи да направя този комбиниран образ, който е базиран не на шанса, а на 

избора, който правиш със сърцето си и който ще определи един ден съдбата ти и като човек, и като народ. А пък и в 

този образ са събрани два от любимите ми символи в световната литература – Том Сойер и Данте.

 - Идваш си насам що-годе ритмично; какво установяваш като тенденция на промяната през всичките тези 

години?

- Установявам колко много България е станала неразривна част от големия свят. Колко успешно се е вплела в 

пъстротата на този свят, със своя собствен образ и душевност. И как прави този свят да бъде още по-привлекателен, по 

магичен и по-красив.

- Какви са спомените ти за 10-ти ноември, за твоя 10-ти ноември?

- „Моят 10-ти ноември” бе дошъл много преди 10-ти ноември. И това стана, когато бях на 10 години и чух 

“Стормбрингер” на Дийп Пърпъл, чух Джими Хендрикс, Лед Цепелин и Ролинг Стоунс. Тогава видях как пред очите ми 

комунизмът умря. По същото време нашите купиха апартамент в Красно село. Записаха ме в ново училище: 36-то – 
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“Максим Горки” и попаднах в един клас с моя стар приятел Веско Митов или както го знаят из цяла България – Весо 

Киса, (държи хеви метъл магазина на ъгъла на Пиротска и Самуил). Той също като мене беше нов ученик и първото, за 

което започнахме да си говорим бе… рок музиката, футбола и свободата. Свободата да бъдеш различен от масата и да 

бъдеш ти. После се намерихме с останалите софийски хлапета като нас, които слушаха нашите банди и се събираха на 

панаирджийското стрелбище, край стария цирк, който изгоря и така заживяхме в някакъв друг паралелен на сивата ни 

реалност свят. Аз съм и от хърватски произход, (баба ми и дядо ми по бащина линия са хървати) и по онова време ни 

разрешваха да излизаме няколко пъти от България в тогавашна Югославия, която си беше направо запад в сравнение с 

останалата част на Балканския регион. Ние нямахме много пари за екскурзии, но понякога имахме шанса да излизаме 

с баща ми навън, да се видим с някой роднина. Аз виждах, как е там, какво се слушаше, четеше и естествено си купувах 

касета или плоча на някоя рок банда, след което се събирахме с тайфата от 13-14 годишни хлапета и ги слушахме. 

Едни от най-хубавите ми спомени от детството ми са от времето когато се събирахме зад новопостроените блокове 

на пейките в градинките из Красно село и спорехме за разни групи като Джудас Прийст, Блек Сабат, Цепелин, Пърпъл. 

КИСС, обаче, оказа най-огромно въздействие, над много от нас. През 1979-та година, когато бяхме 13-14 годишни 

излезе албумът им „Династи“ и даже по нашето радио, по онова време пускаха песента им „I was made for loving you 

babe“. Бяхме толкова откачили по КИСС, че си носехме портативни транзистори в училище и само чакахме да ги 

повторят по Музикална Стълбица, за да чуем. Ако ли пък бяхме в класната стая по време на урок, правехме се че ни е 

лошо или ни се ходи до тоалетната, само и само да излезнем да я чуем отново. Веднъж, дори, по руски език, учителката 

искаше да ни пусне плоча с маршове, но зад гърба й ние подменихме плочата с КИСС и вместо „Ставай Страна 

Огромная“ прозвучаха акордите на „Детройт Рок Сити“. После пораснахме. През 80-те си спомням как всяка вечер с 

баща ми или със състудентите от факултета по Българска Филология слушахме емисиите на “Дойче Веле”, “Гласът на 

Америка”, Би Би Си – Лондон. Промяната вече се усещаше във въздуха. Идваше ново време. Това всички го чувствахме. 

Но не знаехме какво ще бъде то. Спомням си също един много интересен пример на тази промяна, предвещаваща 

падането на системата, когато през 1986-та или 87-ма година в България пристигна една блус група от щата Индиана – 

“Big Daddy“ Kinsey” и направиха страшен концерт в зала 1 на НДК. Този концерт се споменава бегло дори и в некролога 

на лидера на бандата Лестер Кинси – http://www.blues.co.nz/news/article.php?id=449. Та тогава, в препълнената зала 

хората станаха на крака и започнаха да танцуват между редовете. Не чупеха нищо, не скачаха по столовете, просто 

се радваха на музиката, която ги караше да се чувстват свободни и изведнъж, милиционерите обезумяха. Започнаха 

да удрят с палки, кой където свари, да влачат някакви кротки хипита за косите и да ги изхвърлят от залата, ей така без 

никаква причина. Тогава, обаче се случи нещо, което никой не очакваше – в залата запалиха осветлението и всички 

видяха идиотщините, които се вършеха в тъмното над невинните хора. Залата настръхна. Чернокожите музикани 

спряха да свирят, ставаше политически скандал. Изведнъж загасиха лампите, народът пощуря, започнаха битка между 

зрители и полицаи между редовете и изведнъж Васко Кръпката се изплъзна от ръцете на милиционерите, скочи на 

сцената и запя с музикантите парчето на Мъди Уотърс – “Хоочи Коочи Мен”. Близо час и половина свириха музикантите 

това парче само и само да се укроти напрежението в залата и да не успеят ченгетата да арестуват Кръпката, който им 

лазеше здраво по нервите. И който след това успя да им избяга. Естествено спомням си и стачките, спомням си как 

Петър Младенов искаше да вика танковете срещу нас и как хората, на които се доверихме и повярвахме, че можеха да 

извършат промяната, не проявиха достатъчно решителност и се залюляхме в някакво дългогодишно безвремие.

- Остана ли нещо от онази енергия днес?

- Остана разбира се, но като че ли нейната чистота и невинност са повече в миналото. Дано да не съм прав, разбира се.

- Повече или по-малко ти разказваш и за кръга, който добре познаваш от началото на 90-те  младите, които 

се събираха на „Кравай”. Какво стана с тях, разпиляха ли се, смаза ли ги времето или обратното - запазиха 

духа на своята младост, своя „Кравай”?

- Ами животът и годините не прощават. Ние като че ли бяхме аутсайдери и си останахме такива до края. Не паснахме 

на тези от преди 10-ти ноември, не паснахме и на тези, които дойдоха след падането на системата. А времената бяха 

тежки. Живеехме като емигранти в собствената си родина. Тези от нас, които се ожениха по-рано, трябваше да мислят, 

НОВА КНИГА
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не за музика, за рокендрол или улични движения, а как да нахранят децата си, как да им купят топли обувки за зимата, 

учебници, как да си платят парното и въпреки всичко да научат децата си как да бъдат добри хора. Времето бе тъжно. 

Но оцеляхме все пак. И ако мога да го обобщя, ще използвам думите на моя приятел, музиканта Васил Гюров, който каза 

веднъж, че независимо какви бяхме, живяхме така, че децата ни да не се срамуват днес от нас. А това е най-важното. 

Бих искал да добавя, че тези, които докараха най-големите злини на след десетоноемврийска България, не бяха хората 

от “Кравай”, а тези, които се събираха на около 700 метра от другата страна на градинката на НДК – пред “Магурата”. От 

тях тръгнаха и рекетът и мутрите и всичката тази гадост, покровителствана от тайните ченгета.

- Смяташ ли, че днес е възможно „Кравай” да се възроди; нямам предвид дори само като топус, което не е лоша 

идея, но се съмнявам, че някой би го разрешил на толкова апетитно място в центъра на София?

- О, не, разбира се. И не трябва. Всяко поколение си има своите пътища на развитие и всяко поколение намира начин 

да остави следата си върху историята. Младите хора на България са свободни, необременени. Много от тях имат кауза, 

знаят какво искат от живота и как да го постигнат. Жалко е, че много от тях са принудени да емигрират, за да постигнат 

нещо, но скоро нещата ще се нормализират, а пък и кризата се надявам да отмине догодина.

- Променя ли се българинът в чужбина? Как?

- За всеки това е различен процес. Има хора, които след като емигрират, се опитват да забравят миналото си, за да се 

адаптират по-леко, други пък, за да превъзмогнат трудностите, романтизират всичко от родината си. Но както и да се 

погледне, емиграцията е един много, много сложен процес.

- Къде българинът е по-смислен навън или в България? Питам, защото мнозина твърдят, че, когато 

нашенецът излезе извън страната, се дисциплинира, започва да спазва правилата.

- И това е условно и изключително индивидуално за всеки. Аз на един мой съсед от София, току що дошъл в САЩ, и 

незнащ езика, без квалификация и кой знае какви професионални умения, му намерих пет различни работи и нито 

една не му хареса. И за капак, на последното място, където го заведох, да му попълвам документите за работа, той 

отказа да ме изслуша докато му ги превеждах, защото в молбата за работа трябвало да се попълват … много страници. 

Такъв не в Америка, а и на луната да отиде, ще си остане все същият лигльо. Истината е, че ако искаме да бъдем 

обществото, към което се стремим, трябва да направим така, че да се дава равноправен шанс на всеки човек да намери 

мястото си в живота. Да намери мечтата си и да я постигне.

-  Ти живееш в Чикаго, където е най-голямата българска колония. Какви са най-впечатляващите български 

типажи в нея?

- През дома ми са минали десетки хора. На всички съм помогнал, от никого не съм взел една стотинка. Хранил съм 

ги, лишавал съм се от много неща, карал съм се с жена ми заради тях, давал съм им подслон, попълвал съм им 

документитите, правил съм какво ли не, за да им намеря работа и да им помогна да се устроят по-бързо в Америка. В 

дома ми са идвали хора, които дори не съм познавал в България, но съм помагал, не за слава и признание, а защото 

трябва да си помагаме. Защото сме хора. Защото сме българи. На тази емигранстка солидарност не ме научиха 

българите. Научиха ме другите ми близки – хърватите. Когато пристигнах в Чикаго, лидерът на хърватската общност 

в града Джо (Йосип) Косорог от Загреб, след като разбра от католическата църква в София, че съм в Чикаго, без да ме 

познава, без да сме роднини, а само заради това, че съм от хърватски произход, ме потърси и ми предложи помощ. Аз 

останах като гръмнат. Оказа се, а това го научих по-късно в университета, че това било нещо като неписан морален код 

на емигранта. Да сме заедно, да се запазим като етинческа група, да не се оставим другите да ни претопят и да успеем в 

Новия Свят. Същото са го правели емигрантските общности на Кореа, Италия, Япония, Ирландия и т.н. Иначе типажите 

в нашата общност са всякакви – и добри, и лоши. Това, което ми прави впечатление, е колко единна започва да става 

нашата общност в града. Аз не живея в гъсто населените райони с нашенци, близо съм до град Берингтън, до река Фокс 

Ривър, но знам общо взето как се развиват нещата сред нашата колония. Един пример обаче винаги е останал в моето 

съзнание като символ на емигрантското приятелство, това е историята на двама стари български емигранти от Чикаго, 

които познавам лично и за които за съжаление рядко се пише или говори. Историята се развива към края на 60-те или 

началото на 70-те години на ХХ в. Тези двама емигранти се намират в Чикаго и стават много близки приятели. Единият 

НОВА КНИГА
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имал жена и дете в България и уредил чрез тайни канали да ги изведе извън страната за Чикаго. Добре, но в деня преди 

да замине, се разболява тежко, влиза в болница и надеждата, че ще се събере със семейството си, е на път да пропадне. 

Тогава, без никой да го моли, неговият приятел се вдига, влиза тайно в България, намира семейството му и ги извежда 

нелегално. Ето това е велика и истинска история, която ни кара да не се срамуваме от емиграцията ни.

- Заклет рокаджия си. Ако трябва да охарактеризираш нашият политически пейзаж в България посредством музикален 

стил, какво ти хрумва на прима виста?

- Мисля че политиката ни е нещо средно между пънк-рок и блус. Пънк-рок защото не е важно да издаваш смислен звук 

или мелодия а шум и то колкото се може по-силен шум. И блус, защото накрая на деня, все нещо не е наред.

- Съпругата ти е американка; тя харесва ли България?

- Аз всъщност заради нея съм в Америка. След децата ми, тя е най-доброто нещо, което някога ми се е случвало някога 

в шантавия ми живот. Харесва й България, разбира се, още повече, че майка й е от Германия и има много роднини там 

и най-вече в Източна Германия. Така че тя не е притенциозна, още повече, че баща й е офицер от американската армия. 

Даже навремето, когато е била малка в Източна Германия по времето на соца, щели да вкарат майка й в затвора, защото 

моята тъща влязла в ГДР със западногерманския си паспорт. (Тя между другото все още няма щатско поданство, а 

германско.) Естествено на жена ми има неща, които не й харесват в България, но въпреки че е по-малка от мен с четири 

години, е много по-наясно с нещата от живота, отколкото аз.

- Би ли могъл да се върнеш отново тук? Има ли нещо, което може да те върне всъщност?

- Носталгията по приятелите, близките и роднините. По младостта. По софийските улици. Прекрасното време, което 

съм прекарал с колегите от медиите, с които съм работил и работя. Това са изключително мили неща, но наистина не 

знам дали на този етап това е възможно. Бих искал да заживеем в свят без граници, в който хората свободно да пътуват, 

да живеят и да стават приятели, а не врагове. Дали това някой ден ще стане? Може би, защо не.

Източник: http://frognews.bg/

Б.Р.  Книгата на издателство „Сиела“ може да бъде купена и по интернет от mobilis.bg:
 

НОВА КНИГА
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Продължение от миналия брой

61. ЛЮБОМИР ПИПКОВ (1904-1974) - виден композитор. Прави първите си музикални опити през 

1918 г. Учи в Музикалното училище в София, в класа по пиано при проф. Хенрих Визнер, после 

в Париж. Участва в дружеството “Съвременна музика” работи като хормайстор в Софийската 

народна опера. В преиода 1932-44 г. пише операта “Янините девет братя”, първата българска 

народна музикална драма. Създава симфоничната поема “Сватба” по едноименната творба 

на Никола Фурнаджиев, пресъздаваща събитията от Септемврийското въстание. Автор е на 

популярните химни “Шумете дебри и балкани” и “Химн на 9-ти септември”.

62. НАЙДЕН ГЕРОВ (1823-1900) - писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на 

едни от първите класни училища в България (в Копривщица и Пловдив). Взема активно участие 

в борбата за независима българска църква, публикува статии в подкрепа на българските 

национални интереси. След Кримската война е вицеконсул на Русия в Пловдив. По време на 

Априлското въстание (1876) развива активна публицистична дейност в защита на българската 

кауза. Автор е на първата българска поема “Стоян и Рада” и на “Речник на българския език”. 

63. НАУМ ОХРИДСКИ (ок. 830-910) - един от най-изявените ученици на Кирил и Методий, участник 

във Великоморавската им мисия, ръкоположен за свещеник от папа Адриан II. След 885 г. се 

установява в България и развива проповедническа и просветителска дейност в столицата Плиска, 

а после - в Охрид. Има изключителни заслуги за разпостраняването на славянската писменост и 

култура в християнска България. След смъртта му е канонизиран за светец. 

100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ
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64. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ (1785-1848) - родоначалник на българското движение за църковна 

независимост, учител и книжовник, монах от Хилендарския манастир в Атон. Като учител в 

Свищов започва книжовна дейност, заедно с Емануил Васкидович. Той и Иларион Макариополски 

представят официално българските искания за независима църква пред Високата порта и пред 

Цариградската патриаршия. Автор е на произведението “Плач бедная Мати Болгария” (1846).   

65. НЕОФИТ РИЛСКИ (1793 - 1881) - духовен водач и учител, радетел за образование на говорим 

български език. Игумен на Рилския манастир. Автор е на редица педагогически съчинения сред 

които: “Българска граматика”, “Христоматия на славянския език” и “Словар на българския език”. 
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КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА? - ЕВРОМОНЕТАТА

ДАНЪЦИ 2011

 До 31 декември 2010 г. можете да откриете сметка на името на вашето дете и внесете пари за образование към 

програмата на щата Мичигън - Michigan Education Savings Program (MESP) на тяхната интернет страница www.misaves.com. 

Обикновено такива вноски не ви дават данъчно облекчение, тъй като парите, изтеглени за обучение, са необлагаеми. 

 Ако обаче внесете пари по програмата MESP, можете да получите намаление на вашите облагаеми доходи на 

данъчна декларация за Мичигън. По този начин ще платите по-малко щатски данъци за 2010 г. Ако имате вноски в други 

планове за образование (наречени Section 529 College Savings Plan) и ги прехвърлите в MESP, те не могат да се ползват за 

данъчно облекчение.     

 Можете да отворите сметка само с $25. Предлагат се седем различни инвестиционни плана, според възрастта 

на детето и желанието ви да рискуване. Годишната такса за поддържането на сметката е 0.35%, която е сравнително 

ниска в сравнение с други подобни 529 планове. Парите може да се прехвърлят от едно дете на друго, ако са от същото 

семейство.     

 Michigan Education Savings Program включва много държавни и частни училища в САЩ и чужбина, включително и 

Американския университет в Благоевград. Това е една от разликите между MESP и Мichigan Education Trust (MET), който 

също е 529 план, но средствата може да се използват за обучение само в държавни училища в Мичигън. Освен това, 

докато със средства от MESP могат да се платят училищните такси, учебници и общежитие, МЕТ плановете покриват само 

училищните такси. 

 За повече подробности потърсете вашия счетоводител или данъчен съветник. 

ДАНИЕЛА НАЧЕВА, Certi& ed Public Accountant

Автори на проекта на немските евромонети от 1 и 2 евро са: 

Хайнц Хойер и Снежана Русева - Хойер, българка.

 През 1997 Хайнц и Снежана Хойер печелят националния конкурс за щемпел на 

евромонетите в Германия. Гърбовете на евромонетите са различни във всяка страна от 

Европейския съюз. Проектът на сънародничката ни и нейния съпруг е избран сред 30 други.  

Федералният орел е техният избор за изображението на гърба на монетата от 2 евро, а 

надписа гласи: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT или Единство, справедливост и свобода. 

 Историята започва преди 29 години, когато Снежана отива в Източен Берлин да следва графичен дизайн. Още 

през първата седмица се среща с Хайнц. Оженват се през 1976. Връщат се заедно в България, където остават 4 години, 

през които Снежана работи в издателство и си изплаща стипендията, а Хайнц вая от мрамор статуя на бога на виното 

Дионисий в Балчик.  След завръщането си в Източна Германия започват да работят по пощенски марки, медали и 

монети. В допълнение Хайнц преподава в старото си училище, а Снежана – илюстрира детски книжки. Появяват се и 

първите им монети – тогавашните дойче марки. 

След падането на Берлинската стена успеха идва бавно, но сигурно. Появяват се техните монетите за общата марка на 

обединена Германия. Последвани от техните евромонети. 

 Снежана и Хайнц Хойер имат зад гърба си 16 години успехи в дизайна на монети. Те са правили вече монети за 

три валути, правили са и възпоменателни монети и за екзотични републики, като Науру и Вануату. Тук трябва да добавя 

и юбилейните монети. Семейство Хойер работи върху юбилейната монета на България за Световното първенство по 

футбол в Германия през 2006. Силуетът на Христо Стоичков е на гърба. По проект на Снежана Хойер са и 112-те медала 

за Мондиала. 

 Талантливата българка проектира и юбилейната монета за 775-годишнината на Берлин, която ще се чества през 

2012. На гърба на момента е изобразена Берлинската стена, която рухва, а на фона й се събират разделени от нея в 

миналото брат и сестра.

АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net
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ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ

 В миналия брой разгледахме плановете, предлагани на работниците на големи корпорации. Тези планове 

в повечето случаи осигуряват, или пенсия за работника, ако той се пенсионира или изплащане на сума пари на 

семейството на работника в случай, че той почине преди да се пенсионира.

Сега ще разгледаме някои лични пенсионни планове.

Най-известните в САЩ са ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ (Individual Retirement Account (IRA)), както и 

т.нар. “ROTH” ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ (Roth IRA).

ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ (IRA)

Този вид пенсионна сметка бе официално създаден от Американското правителство за хора, които нямат друга 

опция за пенсионна сметка необлагана с данъци. Промени, направени през годините са разширили личните 

пенсионни сметки, като са позволили на почти всеки да си отвори такава сметка. 

 Както споменах, вложените в тази сметка пари не се облагат с данъци, докато парите не са изтеглени от 

сметката. Поради тази причина, като много други подобни планове, пенсионната сметка има лимит за влаганите 

пари годишно. Лимитът, който всеки човек може да влага в тяхната сметка, се равнява на 100% от доходите на този 

човек до максимум $5,000. Следователно, ако Иван печели само $4,000 годишно, той ще може да вложи цялата 

си заплата. Ако той обаче печели повече от $5,000, ще може да влага само до $5,000 годишно. Ако Иван е женен и 

жена му не работи, той може да установи спестовна сметка на нейно име. По този начин Иван ще може да влага до 

$10,000 годишно – по $5,000 във всяка сметка.

 За да може Иван да се възползва от данъчните облаги на тази сметка, той трябва да отвори пенсионната си 

сметка чрез работата си. По този начин парите влагани от него се удържат от всяка заплата преди да са обложени 

с данъци. Ако фирмата, където Иван работи не предлага такъв вид пенсионни сметки на работниците си, Иван все 

още може да се възползва от данъчните облаги. Ако той печели по-малко от $95,000 годишно, Иван ще може да 

се възползва от данъчните облаги на спестовната си сметка – той ще трябва да попълни коректните формуляри, 

когато попълва документите си за данъци в началото на всяка година, за да получи дължимите му от влаганията 

данъци. Ако Иван е женен, семейството му трябва да печели по-малко от $150,000 годишно, за да могат да се 

възползват от данъчните облаги на техните пенсионни сметки.

 След като споменах, че Иван няма да плаща данъци на вложените от него пари в пенсионната му 

сметка,докато не изтегли парите, трябва също да спомена обстоятелствата, при които Иван има право да тегли тези 

пари. Тези обстоятелства са:

• Смърт – хората, вписани в сметката на Иван като получатели на парите в случай на смърт ще получат всяко 

едно пени.

• Инвалидност – ако Иван стане инвалид и има нужда от спестяванията си, той може да ги изтегли незабавно. 

Парите също могат да бъдат оставени в сметката за по-дълго.

• Пенсиониране – при нормални обстоятелства, Иван може да тегли спестяванията си не по-рано от 

навършване на 59 ½ години и не по-късно от навършване на 70 ½ години. Ако Иван изтегли парите в рамките 

на тези години, изтеглените пари ще са таксувани като нормални доходи понеже никога не са таксувани до този 

момент. Ако Иван изтегли пари от спестовната си сметка преди да навърши 59 ½, парите му ще са таксувани с 

наказателни 10% допълнителни данъци. Иван също може да спре да влага пари в пенсионната си сметка, като 

парите натрупани до момента, просто ще печелят лихва, докато той реши да ги изтегли.

• Ранни изтегляния на пари от пенсионната сметка могат да бъдат правени без допълнително таксуване от 10%, 

ако Иван ги използва за закупуването на първи дом (максимум $10,000) или за обучение (без лимит). Иван също 

може да тегли средства, ако има много големи медицински разходи в случай на инцидент. В този случай парите 

отново ще са таксувани като обикновени доходи без допълнителните наказателни 10% данъци.
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Във всяка една от тези ситуации, парите изтеглени от Иван, ще бъдат облагани с данъци като обикновени доходи. 

Причината е, че те не са били таксувани, когато са били вложени в сметката.

 Някои от вас биха запитали обаче, какво ще стане, ако Иван отвори пенсионна сметка с план установен 

от компанията, за която работи и след 20 години напусне тази компания (когато напуска Иван е на 50 години). 

Отговорът е много лесен. Нека предположим, че Иван е натрупал $200,000 в пенсионната си сметка, установена от 

компанията му. Когато Иван напусне, компанията ще му даде тези пари и той ще дължи огромни данъци и такси на 

тях. За да избегне таксуването в този момент и да запази парите до пенсионна възраст (или 59 ½) Иван има право 

да вложи парите си в собствена пенсионна сметка в рамките на 60 дни от получаването на тези пари. По този начин 

той запазва парите си необлагаеми с данъци.

“ROTH” ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ (Roth IRA)

 “Roth” пенсионната сметка се различава от обикновената пенсионна сметка по няколко начина. Най-важният 

е, че парите вложени от Иван в “Roth” сметка се облагат с данъци преди да се вложат. Поради тази причина парите, 

които Иван ще тегли по-късно, няма да се облагат с данъци. Максимумът, който Иван може да влага в “Roth” 

сметката си отново е $5,000 годишно, ако той не е семеен и печели по-малко от $95,000 годишно. Ако Иван е женен 

и той и жена му печелят по-малко от $150,000 годишно, те отново ще могат да влагат $10,000 годишно.

 Обикновените пенсионни сметки могат да се променят в “Roth” пенсионни сметки без никакви санкции. 

Парите, които ще бъдат прехвърляни ще бъдат обложени само с нормалните данъци за доходи.

 Ако Иван има “Roth” сметка, той няма право да тегли пари от нея преди да са изминали пет години от 

откриването на сметката му. Иван може да тегли парите си без да е облаган с данъци в следните ситуации:

• Смърт – хората, вписани в сметката на Иван като получатели на парите в случай на смърт ще получат всяко 

едно пени.

• Инвалидност – ако Иван стане инвалид и има нужда от спестяванията си, той може да ги изтегли незабавно. 

Парите също могат да бъдат оставени в сметката за по-дълго.

• Пенсиониране – при нормални обстоятелства, Иван може да тегли спестяванията си не по-рано от 

навършване на 59 ½ години. За разлика от обикновената пенсионна сметка, при “ Roth” сметката, Иван може да 

изтегля пари дори и след навършване на 70 ½ години.

• Ранни изтегляния на средства от пенсионната сметка могат да бъдат правени без допълнително таксуване от 

10%, ако Иван ги използва за закупуването на първи дом.

Ако Иван изтегли пари от “ Roth” сметката си поради други, неописани тук причини, парите ще са обложени с 10% 

данъци.

В следващия брой ще разгледаме някои планове за малки фирми.

ДЕЯН КОЖУХАРОВ

Kozhuharov Insurance Agency 

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

Toll Free: (877) 205-0051

Fax: (269) 441-5163

Cell: (269) 274-8076

deyan@kozhuharovagency.com

www.kozhuharovagency.com

ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ

http://www.kozhuharovagency.com/
mailto:deyan@kozhuharovagency.com
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ИЗЯВИ НА БЪЛГАРИ В ДЕТРОЙТ

 Браво казваме на Стефан Чардаков и Златко Недев, които представиха България на състезание по тенис 

на маса, организарано от Балкано-Американския център в Трой. В турнира на 4 декември взеха участие 16-сет 

представители на Албания, Босна и Турция. Нашите момчета се представиха много добре. Стефан Чардаков стигна 

до малкия финал, но отстъпи срещу два пъти по-младия противник и остана на 4-то място.

 Браво момчета!

 ЧЕСТИТО на Марина и Azar Afnan от Трой, които 

се сдобиха не с едно, а две бебета наведнъж! Това са 

близнаците Christian (4 lbs, 2 oz, 17.5 in) и Joshua (2 lbr, 

2 oz, 13.5 in), които се родиха на 1 октомври 2010 г. 

Най-щастлив от всички е баткото Александър, на 5 

години.

Честити внуци казваме на Атанаска и Йордан Генчеви, 

родители на Марина.  

БЕБЕТА

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 (CertiB ed 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 

ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ!

mailto:ivansarafov@yahoo.com


Македоно-българската православна църква „Свети Климент Охридски” в Диарборн 

(19600 Ford Rd, Dearborn, MI 48128) ви кани на COOKIE WALK на 11 ноември (неделя) от 

10.00 до 16.00 часа. Ще се предлагат различни видове домашно приготвени курабии 

с цена $8 на паунд. Ще могат да се закупят също: сърми, баница, козунак, кекс и други 

ястия.    

На 26 декември (неделя) ще има ВЕЧЕРИНКА от 18.00 - 22.00 часа.  

Цена на билетите: възрастни $12, деца 5 - 12 г. - $5. Ще се предлагат за закупуване 

пица, hot dogs и безалкохолни напитки.   

За повече информация се обадете на 313-271-3110 Ким. 

За доброто настроение на гостите ще се погрижи оркестър O%  Beats. 
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 Нова възможност за работа в България за инициативни българи в чужбина 

 Заедно в час (Teach For Bulgaria) е нова организация, която ще работи дългосрочно за осигуряване 

на достъп на всяко дете в България до качествено образование. 

 Заедно в час е пaртньор в международната мрежа Teach for All, която работи по същия модел 

в 15 държави по света, сред които Teach for America (САЩ), Teach First (Великобритания), и Teach First 

Deutschland (Германия).

 Заедно в час дава изключителна възможност на най‐мотивираните и способни млади българи 

да дадат своя принос за подобряване на достъпа до качествено образование в България кaто 

същевременно развият лидерските си умения и професионалните си

качества. 

 Заедно в час подбира специалисти със завършено висше  образование от разнообразни сфери 

и ги подготвя да бъдат успешни мотивиращи учители. Осигурява им се работно място за две години в 

български училища, чиито ученици имат най‐голяма нужда от подкрепа при развитието на потенциала 

си.

 Учителите на Заедно в час пoлучават пълна подкрепа по време на двегодишната програма в 

развитието си като ефективни преподаватели и успешни професионалисти чрез бизнес и академични 

партньори. 

 Заедно в час има сформирани партньорства с магистърски програми в Harvard, Stanford, Princeton 

и Columbia, както и с най‐ пeрспективните работодатели в България, сред които Coca‐Cola HBC, Motorolla, 

Unicredit Bulbank, AstraZeneca и други. В чужбина компании като McKinsey & Co., Deloitte,

Citigroup, Goldman Sachs са ключови поддръжници на  организациите‐партньори в мрежата Teach for All.

 Предложението на Заедно в час е отворено за всички активни, амбициозни и позитивни хора, които 

имат диплома за висше образование, придобита преди септември 2011 г. и които искат да постигнат 

значима обществена промяна, кaто дoпринесат за подобряването на образователната система в 

България и се отличат с ценен лидерски

опит.

 За повече информация и за да кандидатствате, моля посетете : www.zaednovchas.bg

ПОКАНА

http://www.zaednovchas.bg/
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Застахователна агенция

 КОЖУХАРОВ 
Ph: (269) 441-5158 или (248) 481-8301 

Надеждна застраховка за вашето бъдеще

Фирма “Биляна” 
(248) 939 0401 - Резервации за самолетни билети, ваканционни пакети, 

хотел, наемане на кола. Преводи и легализация на документи. 

Фирма Kubisch 
Sausage Co. 

предлага на едро и дребно:

    * Български кебапчета

    * Луканки

    * Селски Суджук

    * Бабек

    * Свинска рибица сушена и пушена

    * Ребра - сушени и пушени

    * Шунка

    * Сушени и пушени меса (телешки и свински)

    * Пушени телешки и свински колбаси с подправки от Европа

    * Пушен бекон

    * Унгарски салами

    * Long John customized gift basket - по всякакъв повод и по ваш избор на асортимента. Пратката може да бъде 

доставена навсякаде с Fedex

Румяна Георгиева, D.V.M.      9/TEL ANIMAL HOSPITAL

24070 West Nine Mile Road (at Telegraph Rd.)

South! eld, MI 48033

Tel. (248) 352-4560

Fax (248) 352-3059  

rumianag@yahoo.com

http://www.kozhuharovagency.com/
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/biliana.html
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/longJohn.html
mailto:rumianag@yahoo.com
https://www.tvriver.com/register.htm
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

Вестник на ббъъъъллггааарррриииитттеее в ДДееетройййттт
PhPhPhonone: 5 5 5868686-2-2-2-21919-8-8-8710

E-mailil: : inininfofo@b@b@bulgagagagariananansindetetrororoitit.com

БрБрБрБрояояоя п п подододгоготвихихиха:а: 

    АнАнАнелелелелияияия Петроророва  - жужужужурнрнрналисисисттт

РоРоРоРосисисицаца Димимимититроровававава  - коререректктктор, 

   К Кейейейтлънънън К Кожухухухарарарарова - - дидидидизазайнйнереререр, , 

   Дананиеиеиела Н Начачачачевева - реререредададактороророр,,

  ВеВеВелеславававав Н Начевев - - и издздатателелел

  АвАвтотототориритетете нососососят о о отговорорнононост за съсъсъдъдъдържаниеиеиетотото на маматететеририалите.е. И И Изкзкзказанитите е мнмнмненения е  

въвъзмзмзмзможожожноно да сесе р различачавававават от статанононовивищетото н на а редакцкциоиоионннната коколелелегигия. 

ПоПоПосесетететететете а а архрхива нанана всички и бъбъбъбългарскски и изизиздания я в в ДеДетройт т слследед 1999 гогогодидидинана на сасайтйта.а.

За да бъде и вашият бизнес успешен - 

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Цените за реклама са НАРОДНИ! 

За български фирми: $10 за един месец на сайта и $10 за един брой на вестника.  

За американски фирми: $20 на месец за сайта и $20 за вестника. Предлагат се 

отстъпки по договаряне.

Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, 

получавате комисионна в размер на 20% от цената на рекламата, ако пък не 

намерите, ще се разберем.

Стоматологичен кабинет 
Д-р Je; rey and William Stutman

www.smilesbystutman.com 

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Ниски цени и отстъпки при големи поръчки 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Само за 2 посещения Ви обещаваме ослепителна усмивка. 

• 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 SouthK eld). 

 Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски). 

ОБАДЕТЕ СЕ И ВИЕ: (248) 569-7447 

http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882
http://www.smilesbystutman.com/
http://www.bulgariansindetroit.com/Index.html
http://www.bulgariansindetroit.com/Index.html

