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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2013 

 Бележка на редактора 

 Наближава Коледа и от 2013 година остават броени дни. Децата ни с вълнение украсиха 

елхата и всяка сутрин търсят къде се е скрило Елфчето. Писмата до добрия старец са изпратени, 

но за тях е малко странно, че има Дядо Коледа във всеки мол, хотел или празненство. Опитвам се 

да превърна в традиция, цялото семейство да отиде на коледна постановка. Тази година гледахме 

“The Best Christmas Peasant Ever” в Warren Community Center. Купихме билети от томболата и 

обясних на децата си, че ако спечелим паричната награда ще я дарим на малките участници в 

театралната постановка. Съдбата си играе странни шеги и взехме, че спечелихме. С помощта на 6 

годишната си дъщеря Мария направих това, което им бях казала преди това. Хората, около нас се 

обърнаха да ни благодарят за жестта. Мария продължи да ме пита защо дадохме всички пари. 

Дали ще успеем да научим децата си на благотворителност? Може ли да го направим без да 

нараним някого? Как да обясним, че да даваш и правиш хората 

радостни е също толкова хубаво колкото да получаваш 

подаръци?  

              За трета поредна година под патронажа на Българския 

културен център и активното участие на Севие Хърлева се 

организират акции за събиране на финансови средства. 

Първите две години се продаваха пица комплекти, а сега - 

чаши на спортни отбори. Севи беше движещата сила и се зае с 

организацията – от поръчването, писмата, събиране на 

поръчките и разнасянето им. Миналата година изпратихме 

1,200 лева на дом за деца с увреждания в село Васил Друмев, 

Шуменско. Тазгодишната акция ще завърши на коледното 

тържество на 14 декември, където ще се продават Spirit 

продукти.  

               На всички наши читатели пожелавам весело изпращане 

на старата и посрещане на новата 2014 година. Нели и Васко Ви канят да празнувате с тях в 

Commerce Тwp, а Даниела и Весела организират парти в Rochester. Очакваме вашите 

новогодишни снимки и пожелания! 

           Даниела Начева                                                

 

 Декември е уют, кори от портокали, пукащи дърва, запалени свещи, червено вино, понякога 

розе, тихо пиано, вълнен шал и дебели чорапи, първи сняг.  

Декември е грижа, внимание и мисъл към най-любимите ти хора. Подаръци, изненади. 

Срещи. Топло мляко с канела. Писма и картички, очакване.  

Декември е искри и фойерверки. Блясък по улиците и в очите. Светлини.  

Декември е (равно на) сметки. Разплащаме се с 365 дни случвания и пропускания. Всичко 

онова, което сме можели да бъдем, а не сме. Всяка неказана дума и закъснял жест. Онзи 

телефонен разговор, който пропусна. Пътуването, което не направи. Работата, която не 

прие. Думите, които не каза.  

Декември е обещания. Наравно стари и нови. Да бъдем по-добри, по-щедри, по-благодарни, 

да мечтаем повече.  

Декември е поглед навътре. Носталгия по детството. По това какви бяхме, какво търсихме, в 

какво вярвахме. По приказки с щастливи начала, не краища. По онова утре, което все търсим 

и все не стигаме.  

Декември е всичко в едно. Най-студения и най-топлия месец. Най-пълния с хора и най-

самотния. Едновременно край и ново начало. Прошка.  

Декември идва и си отива като сън. Всяка година се питаш кога пак стана декември?! 

                                                                                                                          От социалната мрежа 



 

 СТРАНИЦА 3 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2013 

Покана за Коледен концерт 

        

∗ на тържеството ще дойде Дядо Коледа с чувал, пълен с 

подаръци 

∗ може да закупите вкусни домашно приготвени баници 

и сладкиши  

∗ томбола с награди 

∗ благотворителна акция за събиране на пари за дом в 

България с продажба на чаши Spirit 

∗ изпълнение на танцов ансамбъл «Извор» 

∗ българска народна и естрадна музика след програмата 
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2013 

Покана за Новогодишно парти 
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2013 

Покана за Новогодишно парти 

            



 

 СТРАНИЦА 6 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2013 

Народният календар 

 Латински е произходът на имената на месеците в 

годишния цикъл. Най-старият календар на древните 

римляни първоначално има 304 дни, разпределени в 10 

месеца. Преданието приписва заслугата за организирането 

на религиозния живот в Рим на цар Нума (Помпилий), 

сабинянин, управлявал вероятно от 7171 до 673 г. пр.н.е. 

Той добавя като 11-ти и 12-ти месец януари и февруари. .. 

        Десет на латински е десет. В най-стария календар 

продължителността му е 29 дни, Юлий Цезар ги прави 30, 

по-късно стават сегашните 31 дни. Декември месец е 

посветен на бог Сатурн, покровител на земеделието. В 

народните представи бива отъждествяван с Кронос 

(изяждащия своите деца), оттук – с неумолимото време, 

поглъщащо това, което е породило, или пък – със семето, 

възрвъщащо се в породилата го земя. Сатурн научава 

хората на земеделие и лозарство; празниците в негова 

чест се наричат сатурналии (17 декември). Те са своеобразни карнавали, при които 

господари и слуги сменят местата си, цари неудържимо веселие и свобода в отношенията, 

разменят се подаръци, прекаляването с ядене, пиене и плътски наслади се смята за нещо 

нормално. Тези традиции на “преобръщане” на света се запазват в голяма степен и в 

българския народен календар.  

 Особеност на календара ни са и самите дати. Юлиянският календар (година с 365 

дни) преминава заедно с римското езичество в християнския календар. Така е в най-стария 

списък на празниците (359 г. пр. н.е.) рождението на Христос за пръв път е отбелязано на 

25 декември, а Нова годнина – на 1 януари. През ХVI папа Григорий XIII реформира 

календара, въвеждайки правилна слънчева година. Тази реформа е въведена в България 

през 1916 г., когато слънчевата година само по себе си вече изостава с 13 дни. Затова 

нашите празници се чествали със закъснение от 13 дни, но само до 1969 г., когато се 

възстановява практически “старият” стил. Така сега, в началото на 21 век, празниците ни 

пак съвпадат с онези в края на миналия век. 

           В схващанията на българина празникът е неделим от трапезата. В много случаи 

самото празненство е “сядане на трапеза”. Тя обаче има своеобразни обредни функции. 

Не е свързана само с процесите на хранене и пиене, а по-скоро осъществява 

интензивността на социалните контакти. Трапезата е зона на единение на рода (изискваща 

и специална подредба), в която живите са заедно с предците си, за които си спомнят и 

говорят, в чиято чест и памет пият и заради които оставят “нераздигната” храната от 

трапезата. Така че трапезата сакрализира в някакъв смисъл празничното пространство и 

осъществява жертвоприносителната връзка между света на хората и отвъдното. “ 

    

 

Откъс от книгата на Томислав Дянков “Народният календар” 
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Анкета: Каква беше 2013 година за Вас?  

 Тази година беше добра за мен. Много неща направих за пръв път-сама пътувах до 

Канада, бях на концерти на рок групи (българска и американска), бях на джаз фестивал, на 

симфоничен концерт,на театър, на опера, на балет. (Някои неща съм направила за пръв път в 

живота си, а други-за пръв път в Америка).За пръв път имам дете в колеж. И кой знае още 

колко неща съм направила тази година за пръв път. Хубава година! Дано да завърши добре,а 

следващата - да е още по-богата! 

Кристина Стоянова 

 

 2013 - фатална или не и тя остана в нашето 

битие. Измина много бързо, не я усетихме дори. Най–

важното е, че бяхме здрави, заобиколени от деца и 

внуци. Посрещахме заедно празници и рожденни дни. 

Имахме два юбилея в семейството тази година: 30 

години на голямата ни дъщеря – Ивелина, а аз 

направих своите 50. Изненадата, която ми бяха 

подготвили Митко и децата, беше истинска и пълна! 

Това ще остане за мен събитието на годината!  

 Готови сме да посрещнем Новата 2014, която 

желаем да донесе на всички много здраве, късмет и 

топлина в домашните огнища!  

Илияна Георгиева 

 

Годината беше добра. Сблъскахме се с много нови неща. Посетихме Денвър, беше 

страхотно. Там също има много българи, но си нямат училище като нас. Не успяхме да 

отидем до България заедно. Дано следващата година ни донесе много повече приятни 

емоции.   

Калина Атанасова 

 

2013 беше година, изпълнена с много изненади от добра и лоша страна. Добрата е, че се 

роди нашият втори син Мейсон, а лошата е, че загубихме двама много добри приятели - 

Дидо и Пепи! 

Мими и Алин Пуста 
 

 

        

BG Trans, LLC BG Trans, LLC BG Trans, LLC BG Trans, LLC набира шофьори със собствени камиони или без, с набира шофьори със собствени камиони или без, с набира шофьори със собствени камиони или без, с набира шофьори със собствени камиони или без, с 

практика ипрактика ипрактика ипрактика и    чист полицейски рекорд.чист полицейски рекорд.чист полицейски рекорд.чист полицейски рекорд. 

Антоанета (Антоанета (Антоанета (Антоанета (586) 804586) 804586) 804586) 804----0756075607560756    
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Анкета: Каква беше 2013 година за Вас?  

 Аз свързвам 2013 година с бебета и България. На 8-ми март се роди втория ни син 

Мартин. Посетихме България и видяхме роднини и приятели, които не бяхме виждали от 6 

години. Станахме леля и чичо за първи път - сестра ми роди момченце докато си бяхме в 

България. Научихме, че кумувете ни чакат второ бебе, което се роди в края на ноември. С 

една дума плодотворна година. 

Ани Джогова 

 

Изключително успешна във финансово, здравословно и професионално отношение 

година. Една от най-щастливите ми години. Следващата няма да е такава - сигурен съм. 

Затова няма да празнуваме посрещането на Новата година, а ще траурим за старата в 

къщи!  

Николай Начев 

 

Ползотворна, успешна. И най-щастливата с раждането на сина 

ни! 

Татяна Ваклинова 

 

Годината за нашето семейство беше добра. За първи от много 

години лятото не си бяхме в България, но имахме гости от там.  

Надя Василева 

 

Горе долу добра година. Лично за мен най-скъпите моменти 

бяха, когато се събирахме заедно с моята фамилия.  

Amal El-Maouche 

 

Всички членове на семейството ми бяха отдадени на работа с изключение на малкия ми 

внук Димитър. Той се забавляваше да прави разграничение между двата езика, с които 

осъзна, че ще се сблъсква в живота си! И всички посетиха България с изключение на мен! 

Семейството на дъщеря ми влезе в нов дом и ни убеди заедно да създадем интересни 

интериорни решения. През цялото време следях политическите събития в България чрез 

телевизия Нетера БГ. Понякога се чувствах самотна, но преодолявах това си състояние, 

грижейки се за моите прекрасни домашни любимци котетата Жужи и Чочо, за къщата, 

двора, дърветата, храстите и цветята. Най -важното е, че всички сме здрави и щастливи в 

очакване на Коледните празници и Новата година. 

Петя Кирова 
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Тема с продължение - църквата «Свети Климент» 

      Църквата “Свети Климент Охридски” в Диарборн ОСТАВА на сегашното си място. Това е 

решението на членовете й, които додоха своя глас на специално събрание на 8 декември. 

Резултатът 165 гласа в полза да не се продава и мести църквата срещу 121 показва раздвоението 

на еноряшите. Малко след като членовете на църквата получиха писма с бюлетина за гласуване, 

Майкъл и Марияна Илич изпратиха отворено писмо до всички. В него те изразяват 

разочарованието си от Борда на директорите, които са взели решение да се продаде “скъпата им 

църква”, въпреки започналите преговори за финансова помощ. Семейство Илич също уведомява 

за новите си предложения: 

- през януари 2014 г. ще преведат по сметката на църквата 1 000 000 долара за ремонт на покрива, 

поправки на сградата от вън и от вътре, възстановяване на иконите, преасфалтиране на паркинга, 

закупуване на бойлер и климатик, обновяване на оборудването в кухнята. 

- ще депозират още 1 000 000 долара за плащане на текущи сметки и други разходи според 

решенията на Борда на директорите 

- в края на 2014 г. ще депозират 1 000 000 долара във фонд за бъдещи нужди или първоначални 

средства за преместване на “Свети Климент”, ако се наложи такова. 

 Щедрите дарители изрично посочват, че не искат преведените пари да се връщат. Тяхното 

желание е “красивата 

църква” да се възстанови 

и остане за бъдещите 

поколения. Те разбират, 

че може да се наложи 

преместване, но такова 

решение не е най-

доброто в този момент. 

Семейство Илич са 

готови да работят с 

новия Борд на 

директорите за 

успешното бъдеще на 

църквата. 

  

Даниела Начева 

 

Празничните служби в Македоно-българската православна църква „Свети Климент Охридски” в 

Диарборн (19600 Ford Rd, Dearborn, MI 48128) са както следва:  

24 декември (вторник) 17:00 Бъдни вечер  

25 декември (неделя) 10:30 Рождество Христово  

14 декември (събота) - 10:00 - 16:00 и 15 декември (неделя) на продажба на сладкиши и баници  
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 Music Authority School в Dearborn Heights e частно 

музикално училище с над 220 ученици. Освен традиционните 

класове по флейта, пиано, барабани, цигулка, пеене и китара, 

тук се предлага и обучение по акордеон. Причината, този 

непопулярен инструмент за Северна Америка, да се изучава 

в Music Authority е, че директор на училището е Павел 

Василев. Работният ден за 30-сет годишния директор започва 

сутрин рано и свършва в 10 вечерта. До обед е времето за 

бизнес срещи, кореспонденция и фитнес, а следобедите са за 

преподаване. Събота е най-натоварения ден, когато във 

всичките седем зали репетират ученици. В неделя е зает по 

време на литургията в полската църква в Dearborn Heights. 

Като всеки млад човек и Павел обича да излиза с приятели, 

но времето е проблем, тъй като през седмицата свършва 

работа по тъмно и единственото свободно време е неделя 

следобед.        

            Павел е родом от Пловдив и има множество международни награди от конкурси за 

акордеон. Бил е само на 5 години, когато в детската градина силно впечатление му прави учителя 

по музика, който свирил на баян. Семейството му живеело в Коми, Русия. Малкото момче не 

спряло да говори на родителите си за чудния инструмент, докато не му купили малък зелен баян 

(акордеон с копчета от двете страни). Павел не можел да ходи на уроци, тъй като не отговарял на 

изискването за навършени шест години. Упоритото и талантливо дете обаче се научило да свири 

по слух. На един от концертите в детската градина, учителка от музикална школа го чула и така 

започнал частни уроци. Вече в България, докато учи в Средното музикалното училище в Пловдив, 

Павел участва в много национални музикални фестивали. През 2000 година той се класира в топ 

десет на световния конкурс по акордеон в Тросинген, Германия. През 2002 г. получава пълна 

стипендия за следване в Wayne State University в Детройт. Негов учител е Lana Gore, професор по 

музика. Завършва с отличие и започва своята преподавателска кариера. Павел е работил в United 

Methodist Church в Inkster, Мичиган в периода 

2003-2010 , където е бил отговорен за подбора 

на музиката за неделните служби и 

координиране на музикални програми за 

специални събития. От есента на 2010 г. е 

директор на хора към Polish National Catholic 

Church в Dearborn Heights. 

 Наред с добрите постижения, Павел 

преминава и през редица проблеми. Когато 

има около 40 ученика, студиото, към което 

работи затваря врати. Така преди пет години, 

Павел взема три различни парични заема и 

отваря свое собствено студио Music Authority 

Къде да се научим да свирим на акордеон в Детройт? 
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 Къде да се научим да свирим на акордеон в Детройт? 

School. Кани учители, с които е 

работил и така сега има девет 

души, които работят за него. 

Обикаля училищата в района, 

разговаря с ръководителите на 

оркестрите и успява да увеличи 

броя на студентите на 60. Все 

повече родители и ученици 

препоръчват младия българин и 

неговото училище. На Коледния 

концерт на школата 148 деца 

представят своите таланти! 

Залата на Civic Center в Dearborn 

е препълнена. На успеха на Павел 

се радват майка му и сестра му, 

които са дошли наскоро от България.  

 Павел държи цените на уроците достъпни за желаещите да научат повече за света на 

музиката. Отделя специално внимание на новите ученици по време на първите един-два урока, 

когато се разбира какъв интерес имат децата. Школата предлага класове в малки групи за 3-4 

годишните, а частните индивидуални уроци започват на 5 години. Над 80% от учениците са деца, 

но има и възрастни, като са представени най-различни 

националности. Мисията на Music Authority е да 

предоставя на  възпитаниците си качествени уроци по 

музика и по този начин да се създаде любов към 

музиката. Music Authority е като едно семейство, което 

насърчава, подкрепя и вдъхновява учениците си да се 

отличат. Повече от половината възпитаници всяка 

година участват в регионалното състезание American 

Guilde of Music и се класират на първите места. Това им 

дава право да продължат в надпреварата на 

национално ниво.      

 През април 2014 г. ще бъде следващият концерт 

на Music Authority School, когато училището ще 

отбележи 5 години от създаването си. Според Павел 

Василев наученото трябва да се показва пред публика 

и затова организира по два концерта на година. 

Пожелаваме на Павел и целия преподавателски 

колектив още много творчески успехи и 

удовлетворение за техния неуморен труд чрез 

наградите и усмивките на децата. Можете да научите 

повече за Music Authority на техния сайт: www.musicauthorityschool.com.  

 Даниела Начева 

 

 

Коледният концерт на 8 декември.  

Павел (втори от ляво) с учители от 
школата 
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    Турнир в памет на Петър Георгиев 

Турнир по спортна гимнастика в памет на 

треньора Петър Георгиев   

24-26 януари, 2014 

Eastern Michigan University - Bowen 

Fieldhouse 

Наградният фонд на Peter Gueorguiev 

Memorial Classic е $1,500. Средствата ще 

се дадат като стипендия за колеж на 

момче и момиче, показали най-добри 

резултати на турнира. 

 

За повече подробности посетете:  
http://pgmemorialclassic.wix.com/pgmc 

За читателите, които имат нужда от  нотариална заверка на 

документи, представяме информация на наши съграждани  

oт Метро Детройт, които могат да правят такива. 

 

 

Wixom 
Ирена Миланова 

(248) 219-8858 

irenam@stoykoconstruction.com 

 
Waterford 

Димитрия Начева 

(248) 622-0774 

dnatcheva@yahoo.com 

Farmington Hills 
Илияна Георгиева 

(248) 939-0401 

ilianadtw@hotmail.com 

 

Troy 
Бистра Макнев 

(248) 224-0619 

maknev@sbcglobal.net  

Нотариални заверки в Метро Детройт 

West Bloomfield 

Димитрина Колева 

dimitrinak@yahoo.co.uk  

7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322 
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Реклама 

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 

 Вече трета поредна година www.Neterra TV съвместно с 

www.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.  

 

Посетете България без да напускате Щатите!  

Насладете се на битова атмосфера, вкусни 

гозби, изискани алкохолни напитки, бира, 

Grappa и български вина!  

Само на час и половина от Детройт се намира 

Бистро "Наслада".   

Посетете страницата ни на Фейсбук: Naslada 

Bistro in Bowling Green, Оhio. 

Адресът е: Naslada Bistro, 182 S. Main St., 

Downtown BG, OH 
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За много българи в 

Америка, американското 

гражданство е цел в 

техния имиграционен път 

по следните причини. 

Американското 

гражданство им дава 

възможност да 

спонсорират свои близки 

роднини и сравнително 

бързо да кандидатстват за някои видове работни места, като например правителствени служби, 

да се възползват напълно от социални помощи, ако имат нужда от такива, както и да участват в 

политическата система на Америка с възможността да гласуват в избори на местно или 

национално ниво. В тази статия ще разгледаме условията и процеса на кандидатстване за 

американско гражданство, както и някои важни изключения от основните правила. 

 Кандидатът за американско гражданство трябва да отговаря на следните условия - да е 

най-малко на 18 години, да е живял в Америка със зелена карта през последните 5 години  без да е 

отсъствал от страната повече от 1 година без прекъсване (освен ако няма одобрена молба от 

USCIS - Form N-470, Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes), да е бил в 

Америка общо 30 месеца минимум (2 години и половина) и да е живял в един и същ щат в период 

от минимум 3 месеца непосредствено преди подаване на документите за гражданство. 

Кандидатът трябва да има добра характеристика (“good moral character”) - да е бил честен с 

имиграционните власти, да има чисто криминално досие. Някои криминални прояви могат да 

бъдат извинени, но ако има такива е добре кандидатът да се консултира с имиграционен адвокат, 

преди да кандидатства, за да прецени съответните рискове. Също така кандидатът трябва да може 

да чете, пише, говори на английски език на основно ниво, както и да има основни знания относно 

американската история и основната структура на американското правителство и управление. 

Последно, всеки кандидат от мъжки пол под 26 годишна възраст трябва да се е регистрирал в 

американската служба за задължителна военна повинност ( “Selective Service”). 

 Ако кандидатът получи зелена карта на базата на брак с Американски гражданин, 

условията са облекчени по следния начин. Вместо 5 години, кандидатът трябва да е живял в 

Америка минимум 3 години и да е пребивавал в страната общо 18 месеца минимум (година и 

половина). Всички останали условия са същите. 

 Както писах по-горе, кандидатът не може да е отсъствал от страната повече от 30 месеца 

общо (или 18 месеца ако е получил зелена карта на базата на брак с американски гражданин). Тук 

е важно да се отбележат изключенията на това правило:  

1) ако кандидатът е бил  на превозно средство регистрирано в Америка 

2) ако е бил назначен на работа от американското правителство  

3) ако отсъствието му е било свързано с религиозна мисия на Американска религиозна 

организация. 

 Съществуват няколко изключения на изискването кандидатът да може да чете, пише и 

Американското гражданство 
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говори на английски език. Те са следните:  

1) ако кандидатът е над 50 години, да е живял в Америка със зелена карта минимум 20 години  

2) ако е над 55 години да е живял в Америка със зелена карта минимум 15 години 

3) да има основателна медицинска причина (медицински служител попълва формуляр N-648, 

“Medical Certification for Disability Exceptions” и прилага съответните медицински доказателства). 

Същите медицински причини могат да бъдат използвани от кандидата, за да се освободи от 

изискването да има основни познания по американска история. 

 Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени най-рано три месеца преди 

навършване на 5-те задължителни години на постоянно местожителство в Америка (или трите 

години в случай на случаен брак с американски гражданин). Те се състоят от молба за 

гражданство (форма N-400), две паспортни снимки, копие на зелена карта, чек издаден от 

американска банка за $680 (или $595 за кандидат над 75 годишна възраст), както и други 

допълнителни документи в зависимост от съответния случай. Пълен списък може да бъде 

намерен тук http://www.uscis.gov/forms/citizenship-and-naturalization-based-forms/document-

checklist-form-n-400-application-naturalization. Добре е да се знае, че ако кандидатът не може да си 

позволи да плати такса от $680, може да кандидатства за опрощаване на таксата с подаване на 

формуляр I-920 на базата на ниски доходи.  

 След като получи документите, USCIS прави проверка на криминалното досие на 

кандидата, която включва отпечатъците на пръстите. Тази проверка продължава няколко 

седмици. Ако молбата е одобрена, USCIS назначава ден и час за интервю. На интервюто трябва да 

се занесат всички стари паспорти на кандидата, както и документи издадени от USCIS, във връзка 

с пътувания на кандидата извън страната (ако има такива разрешителни), всички документи 

свързани с криминални случаи (арести, обвинения, съдебни решения и други такива), съдебни 

решения за развод (ако има такива), както и заверени 

данъчни декларации от последните пет години. 

 След кратък разговор затова дали кандидатът 

отговаря на условията за гражданство, се провежда тест за 

неговата способност да чете, пише или говори на 

английски език както и тест за по-основните събития в 

американската история и структура на американското 

правителство (освен, ако кандидатът не е успял да се 

освободи от тези изпити). За да мине успешно изпита за 

езикова способност, кандидатът трябва да прочете и да 

напише правилно поне едно от общо три изречения. За да 

мине успешно изпита по история, кандидатът трябва да 

отговори правилно на най-малко 6 от 10 въпроса.  

 Ако интервюто мине успешно  кандидатът получава официално писмо покана да присъства 

на церемония, където да положи клетва за вярност. По време на церемонията му се връчва 

сертификат за гражданство, официален документ,който доказва, че той е вече американски 

гражданин. С помощта на този документ, кандидатът може да си изкара американски паспорт, с 

който да пътува извън страната. 

Американското гражданство 
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 Тук бих искала да спомен на кратко, че 

съществуват големи облекчения, свързани с 

процедурата за американско гражданство на 

кандидати, които са членове на американските 

военни служби. Те не плащат за кандидатстване, а и 

изискванията към тях са по-леки. В мирно време 

единственото условие е кандидатът да има зелена 

карта и да е служил поне 1 година във военните 

служби. Условието да е живял в Америка поне 5 

години, да е присъствал в страната поне 30 месеца 

от тях не важат, ако кандидатът все още е военен или са минали по-малко от 6 месеца от края на 

службата му. Ако кандидатът е служил по време на военни действия, дори само за един ден, той 

има право веднага да кандидатства за гражданство, стига да е бил в Америка по време на 

записването във военните служби. Не е задължително да има зелена карта. Например, от 11 

септември 2001 г., Америка е в период на  военни действия, което означава, че тези облекчени 

условия се прилагат дори днес. При всички случаи, кандидатът трябва да докаже, че чете, пише и 

говори английски език поне на основно ниво. 

 С това нашият преглед на условията и процедурата на кандидатстване за американско 

гражданство приключи. Надявам се, да съм успяла да представя накратко необходимата 

информация. Със съжаление искам да ви съобщя, че това е последната ми статия на тема 

имиграция в Америка. Ако имате въпроси, не се колебайте, да се обърнете към нашата кантора, 

Ensley & Associates, LLC във Washington D.C. Ние провеждаме безплатни консултации и правим 

големи отстъпки на български граждани. Ще се радвам, ако можем да Ви помогнем. Желаем на 

всички успехи и весело изкарване на празниците!   

           

Ваша Доряна Ензли 

Immigration and International Attorney 
Ensley & Associates, LLC 
Тел. 202-600-7843 
1629 K Street NW Suite 300, Washington, DC 20006   
office@ensleylaw.com 
www.ensleylaw.com  
 

Американското гражданство 
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Можете да пишете на Георги Бербенков, кореспондент oт Варна на:  

facebook.com/gberbenkov 

 МИГЪТ 

За всеки човек е отреден миг, 

когато може да стане велик. 

Една малка трудност се явява - 

не винаги мигът се доживява. 

 ОБРАТИ 

Каниш ли ги на софрата, 

всички ти се пишат братя. 

Но потърсиш ли ги в нужда, 

стават ти веднага чужди. 

МНЕНИЕ 

Щом го казва 

хубавица, 

винаги е 

хубав вица. 

Епиграми от Георги Бербенков  

 Детската интернет телевизия „Аз мога, Аз знам” за трета поредна година обявява 

конкурс „Коледа с нас”. Отново с нетърпение очакваме Коледа, защото всяка Коледа е 

специална, eдинствена и неповторима като всяко дете по света. Тя носи радост, ражда 

усмивки, хората сякаш отварят сърцата си за доброто. Коледа е очакване и надежда, и 

песни, и цвят. 

Снимайте КОЛЕДНОТО ТЪРЖЕСТВО на деца от детските градини или на ученици от първи 

до четвърти клас и по-големи и изпратете до 30 януари 2014 година вашия диск в 

Националния дворец на децата, на адрес: София -1309, бул. Ал.Стамболийски № 191 – За 

конкурса „Коледа с нас” или линкове, от които да се изтеглят на еmail: az-

moga_az_znam@abv.bg. 

 Ще се радваме да видим празници по оригинални сценарии на преподаватели, 

пресъздаване на местни зимни обичаи и талантливи детски изпълнения! 

В конкурса могат да се представят и коледни тържества на децата от българските общности 

по света - вярваме, че чрез тези филми децата на България ще бъдат заедно! 

Ще има награди и голям концерт с победителите. Очакваме ви! 

д-р Росица Младенова - Моб.0888621261 

Красимира Султанова - Моб.0884207790 

 

Георги Бербенков 

КНИЖЕН ЧОВЕК 

Под меката шапка 

вместо глава 

имаше папка 

от...мукава. 

 ПОНЕ ВЕДНЪЖ 

Всеки женен мъж 

има слабост мъжка - 

седмично поне веднъж 

да кръшка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След като го свалиха 

по гръб на тепиха, 

разбра, че тежи 

и по гръб да се лежи. 

Конкурс «Коледа е с нас» 
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Поздрав 

  

 Нашият съгражданин Боян Димитров, преподавател 

по математика в Kettering University, отпразнува 70 годишен 

юбилей. Боян е доктор на математическите науки от 

Московския държавен университет и от Софийския 

университет, с опит в теорията на вероятностите и 

статистиката, верижните модели, статистически методи за 

контрол на качеството. Има 25 научни публикации. Боян 

обича да пътува и да се среща с интересни хора.  

Честит празник!  

 

 



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 
3542 Marc Dr, Sterling Heights, MI 48310 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, 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 12, 2013 
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