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      От запустяла воденица край Букурещ, 
ръка за ръка, двама души влизат в 
истoрията, изпълвайки я с величие и 
красота. Двама бедни, гладни младежи, 
двама мечтатели, които с делата си 
издигат не само себе си, но и цял един 
народ. За първи път смаяният свят вижда 
достойнствата, които този народ от 
векове е таил. Величието на 
саможертвата и духовната сила, 
българският народ показва чрез тия двама 
души- тъй приказни и едновременно тъй 
осезателно реални. 
            Малко хора знаят истинското име 
на единия от тях. Наричаха го Левски, 
Дякона, Апостола, Афъз ага, 
Драгойчо...  а той е роден в Карлово през 
лятото на 1837г. като Васил Иванов 
Кунчев. На 25 години приема 
монашеството под името Игнатий, става 
дякон, но три години по-късно захвърля 
расото, за да постъпи в Първата 
българска легия в Белград. Тук получава 
прозвището Левски. След разтурянето на 
легията се завръща в България и  става 
учител. Откликва на призивите за 
организиране на чети и ето го знаменосец 
в дружината на Панайот Хитов. След 
разгрома на четата,  преминава в Сърбия 
и се включва във Втора българска легия, 
а след нейното скорошно разтуряне 
Левски заминава за Румъния, където 
окончателно оформя своите идеи за това 
как да продължи борбата срещу 
душманите. Скоро след това Дякона 
предприема първите обиколки из 
страната  и поставя началото на първите 
революционни комитети (1868-1869). 
При тези обиколки той най-накрая 
осъществява своята мечта - да разговаря с 
народа. През 1870-1872 ВЕЧЕ КАТО 
ГЛАВЕН АПОСТОЛ НА СЪЗДАДЕНИЯ 
В БУКУРЕЩ БРЦК, изгражда стройна 
организация. Не след дълго големият 
българин става жертва на предателство. 
Осъден от турския съд, той е обесен в 
София на 18 февруари 1873 година.  

ЖИВОТ САМОЖЕРТВА 

            Днес едно стихотворение и една 
картина от христоматиите ни разказват за 
оня паметен ден край София, където се е 
издигало черно бесило. Зимната хала 
танцувала край оня, който се раждал  в 
този ден за вековете. 
           Един демон за поробителите, едно 
слънце на поробените, умряло завинаги. 
Сам сред три обръча - оня на робския 
мрак, който обгръщал и задушавал земята 
на дедите му; на зеещите пушечни дула в 
ръцете на аскерите; и оня на конопеното 
въже на шията му. После дошъл краят и 
там, където краката му разровили 
белотата на снега, земята се нагърчила от 
болка. И станало тъмно - като в рог. 
Мъката на цял един народ затворила 
клепачите на мъртвия Апостол. Нямало 
ги вече сините очите, в които с 
надежда се оглеждала цяла една 
България. 
           И остана една незатворена 
портичка и една калдъръмена пътечка в 
Карлово, които и до днес чакат стъпките 
му в мрака. И остана една лоза край 
Сопотския манастир, която още търси с 
листата си горещото му чело и мълчи и не 
смее да пита защо не се връща. И 

Българският емигрант 
д-р Гаджев 
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останаха тревясалите камъни по рилския път, от 
къщата на Латинеца в Ловеч до плетищата на ханчето 
край Къкрина - последната пътечка на Дякона - които 
и днес чакат забързаните му стъпки. 

Левски бе вихърът, знамето, силата на онова 
изригване, което разтърси полетата край Балкана и 
короняса народа за саможертва. Без Левски България 
не би била същата. Той може да бъде второто имена 
на отечеството. Защото делото му и безпримерният му 
подвиг са се срастнали с народната памет и са 
станали мерило за безсмъртие. И народът го нарече - 
Апостолът. Около образът му той не постави ореола 
на светец, не го изписа в черкви и манастири, но 
отивайки на смърт се кълне в него. Той няма гроб. 
Това обърква и поразява. Левски няма гроб и ние го 
търсим навсякъде, където има следи от кръв и белеят 
кости, където има паметници и червени цветя. Така 
той се слива със земята, която го откърми и с народа, 
който го съхрани во веки веков. 

                                                                                                   
АТАНАСКА БОНЕВА, SHELBY TOWNSHIP 

"Обесването на Васил Левски" е последната 

песен на Ботев. Създадена е вероятно към края 

на 1875 г., защото не е включена в по-ранната 

стихосбирка "Песни и стихотворения". 

Напечатана е в "Календар за 1876 година" под 

образа на Васил Левски.  
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Обесването на Васил Левски 

О, майко моя, родино мила, 
защо тъй жално, тъй милно плачеш? 
Гарване, и ти, птицо проклета, 
на чий гроб там тъй грозно грачеш? 

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, 
затуй, че ти си черна робиня, 
затуй, че твоят свещен глас, майко, 
е глас без помощ, глас във пустиня. 

Плачи! Там близо край град София 
стърчи, аз видях, черно бесило, 
и твой един син, Българийо, 
виси на него със страшна сила. 

Гарванът грачи грозно, зловещо, 
псета и вълци вият в полята, 
старци се молят богу горещо, 
жените плачат, пищят децата. 

Зимата пее свойта зла песен, 
вихрове гонят тръни в полето, 
и студ, и мраз, и плач без надежда 
навяват на теб скръб на сърцето. 

                                Христо Ботев 

 

  

11. БОРИС ХРИСТОВ (1914-1993) – български певец 
(бас), един от най-изтъкнатите оперни изпълнители на 
XX в.- cъс световна кариера. Познат е предимно с 
изпълнeнията си в опери от Джузепе Верди и в 
класически творби на руски композитори. Особено 
място в репортоара му заема превъплащениетo му в 
образа на Борис Годунов в едноименната опера. За 
него се счита, че е най-добрият изпълнител на ролята 
след Фьодор Шаляпин. 

12. ВАСИЛ АПРИЛОВ (1789 – 1847) -  с помощта на 
своя съгражданин Никола Палаузов и на други 
родолюбиви българи, събира средства за 
осъществаване на идеята за построяване на първото 
класно училище в Габрово, което е открито на 2 
януари 1835 г. и е известно под името Априловска 
гимназия. Развива активна книжовна дейност, събира 
народни песни, подпомагапросветното дело у нас. 
Привъженик е на руското културно влияние и 
съдейства за редовното отпускане на стипендии за 
обучение на българчета в Одеса. Издава и пише за 
българска периодика с културно-просветен характер.  

13. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ (1866-1935) – виден 
български историк, баща на българската медиевистика, 
професор и почетен преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Автор е на около 200 научни труда, между 
които особено място заема многотомната „История на 
българската държава през Средните векове” – основа за 
развитието на българската модерна историография. 

14. ВАСИЛ ЛЕВСКИ (1837 – 1873) – най-светлата 
личност в българската история, идеолог и организатор на 
българската национална революция, основател на верига 
от вътрешни революционни комитети, български 
национален герой, Апостол на българската свобода. 
Участник в Първата (1862) и Втората (1868) български 
легии в Белград. През 1867 г. е знаменосец в четата на 
Панайот Хитов. С подкрепата на емиграцията ни 
предприема поредица от обиколки из българските земи с 
цел създаване на революционни комитети и подготовка 
за всенародно въоръжено въстание. Участва в 
създаването на БРЦК и през 1872 г. става част от неговия 
Централен комитет със специални правомощия в 
пределите на България. Разкритията след обира на 
турската поща при Арабаконак от Димитър Общи 

ПОРЕДИЦА „100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ”  
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Школата за деца “Аз съм българче” 
На 3 януари тази година, веднага след настъпването на новата година, Школата за деца “Аз съм българче” проведе 
своето занятие. За моята дъщеря това беше първото и в същото време много вълнуващ урок. Досега бяхме 
участвали на множество детски мероприятия в Щутгарт, където живяхме преди да се преместим в Мичигън и зная 
колко добре се чувстват децата, а и техните родители на такива сбирки. Бях приятно изненадана, когато видях, че 
всъщност тук децата освен песнички и игри учат писане и четене на български език. И аз както повечето майки, 
живеещи извън България, искам децата ми не само да говорят, но също да бъдат грамотни на български език. А 
каква по-добра мотивация да учат родния си език заедно с други българчета?  
 По особено интересен начин за децата беше представена традицията сурвакане. Малчуганите бяха 
очаровани от идеята сами да украсят сурвакниците си и  да 
поздравят присъстващите със “Сурва, весела година!”   
 Бих искала да поздравя ръководителката на Школата - 
Диана Чолакова и да й пожелая здраве, лично щастие и успехи в 
работата с нашите деца. 
 
СНЕЖАНА ИЛИЕВА  
Следващата среща на Школата е на 7 февруари 
(неделя) от 13.00 часа в библиотеката в Wixom.    
Снимки от събирането през януари може да видите на 
първа страница на www.BulgariansinDetoit.com.  

улесняват властите при залавянето и разкриването на 
самоличността на Апостола. След кратък процес той е 
осъден на смърт и обесен в София на 19 февруари 
1873 г.  

15. ВЛАДИМИР ВАЗОВ (1868 – 1945) – 
изключително уважаван офицер, генерал-лейтенант, 
ръководил българските части по време на 
легендарната отбранителна операция при Дойран по 

време на Първата световна вйна. Завършва военното 
училище в София и е избран за помощник началник на 
първата в България артилерийска школа (1906). 
Ръководи артилерийски полк по време на Балканските 
войни. Най-големите му успехи са по време на Първата 
световна война (1915-1918), когато командва Девета 
пехотна плевенска дивизия. Става кмет на София (1926-
1932).  

ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ  

Гарантиран професионализъм и пълна дискретност! 

Професионални услуги: 

- Оформяне на лични и бизнес данъчни декларации  
- Данъчен съвет  
- Данъчно планиране  
- Защита при данъчен одит  
- Консултации при бизнес стартиране  

         ИВАН САРАФОВ – ДИПЛОМИРАН СЧЕТОВOДИТЕЛ  

Завършил  Walsh College специалност „Счетоводство”. Работил за 
Liberty Tax Service и спечелил доверието на много клиенти. 
Успешно защитил четирите части на щатския изпит за лицензиран счетоводител – CPA (Certified Public Account-
ant). 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  

mailto:ivansarafov@yahoo.com
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  

 Генералното консулство на Република България в Чикаго информира, че във връзка с предстоящото 
преминаване към издаването на българските лични документи от нов вид, считано от 15 февруари 2010 г. се 
преустановява временно приемането на заявления за издаване на български паспорти от сегашния образец.  
  Генералното консулство ще информира своевременно за стартирането на издаването на българските лични 
документи от новия вид. След 15 февруари, временно ще се приемат само заявления за издаване на лични карти и 
свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт.  
 Заявление за издаване на паспорт от стария вид може да бъде прието и след датата 15 февруари 2010 г., при 
възможност за получаване на пратката в МВнР преди 01 март 2010 г. и при следните условия:  

• лицето да заплати за услугата „транспортиране чрез DHL”;  

• паспортната преписка да е пълна и правилно оформена, без да предполага недостатъци, предпоставящи 
нейното връщане;  

• лицето да декларира, че при евентуални пропуски, непълноти /излизащи извън отговорността на МВнР/, 
предпоставящи нейното връщане, няма да има претенции относно невъзможността да му бъде издаден 
паспорт от стария вид;  

• паспортната преписка да пристигне в МВнР не по-късно от 1 март 2010 г.  
 

Издаването на временни паспорти за завръщане в Република България ще продължи по установения до сега ред.  
 Всички граждани, подали заявление за нов паспорт и получили отлагателно писмо от МВР поради 
недостатъци на снимки, липса на съпътстващи документи, адресна регистрация и др., следва да вземат мерки за 
правилно оформяне, съгласно нормативните изисквания и да предприемат действия за получаването им в 
Република България в срок до 01 март 2010 г.  
Ако в посочения срок не бъдат отстранени несъответствията в данните, преписките ще бъдат прекратени.  
Няма задължение за преиздаване на лични документи, чиято валидност все още не е изтекла – издадените 
лични документи са валидни до изтичането на срока им! 

Източник: http://www.bgconsulchicago.net/ 

Често си мисля, че навярно очите ми са на мокро място, защото 
лесно плача. Но поводът за сегашните ми сълзи не биха могли да 
оставят равнодушно нито едно нормално човешко същество. Светът 
беше потресен от трагедията сполетяла народа на Хаити. Мисля, че 
няма нищо по-страшно от уцаса в очите на страдащи деца. Ако всеки от 
нас събуди благордството и добротата в душата си и дари макар и малка 
сума би могъл да намали болката на много нуждаещи се деца и техните 
семейства. С един долар може да се нахрани за цял ден едно Хаитянско 
дете. А най-голямото щастие е да си полезен на другите. Нека децата на 
Хаити станат децата на нашата доброта. Нека дарим надежда и 
спасение, макар че не бих искала да оценявам надецдата с пари. Но 
може би точно нашите събрани средства могат да се окажат щастливо 
съдбоностни и дарят живот или върнат усмивката на детските лица. 
Колко на място би прозвучало заглавието на българския филм, 
претендент за Оскар „Светът е голям и спасение дебне от всякъде” – спасение от българската общност в Детройт.  

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА 

 

БЕЛ. РЕД. Семейство Емилия и Митко Димитрови поемат инициативата да съберат средства-дарения от 
българите в Метро Детройт и ги предадат на американска организация, която да ги използва за помощ за децата в 
Хаити. Телефон за връзка: 313-729-7978, е-мейл mdimitriv3@aol.com. Можете да изпращате чекове на адрес: 422 
Cherry Lane, Inkster, MI 48141. Чрез страниците на вестника ще ви уведомим за развитието на кампанията.          

ДАРЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА НА ХАИТИ  

mailto:mdimitriv3@aol.com
http://www.bgconsulchicago.net/
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 Официалната анкета Census представлява 
изисквано по конституция преброяване на всички 
лица, живеещи на територията на САЩ както с 
постоянно, така и с непостоянно местожителство. 
Данните, събрани от преброяването, подпомагат 
федералното правителство при изразходването на 
повече от 400 милиарда долара всяка година за 
федерално финансиране на: 

• Болници 

• Центрове за професионално обучение 

• Училища 

• Клубове за възрастни 

• Мостове, тунели и благоустройствени проекти 

• Услуги в извънредни ситуации 

Официалното преброяването също така определя броя 
на местата, които вашият щат има в Камарата на 
представителите на САЩ. 

През март 2010 г. на всяко домакинство в САЩ и 
Порто Рико, ще бъде изпратен кратък формуляр с 10 
въпроса. Когато получите този формуляр, отговорете 
на 10-те въпроса и след това изпратете попълнената 
анкета обратно по пощата в приложения плик с 

предплатена пощенска такса. 

Формулярът на официалната анкета е ЛЕСЕН ЗА 
ПОПЪЛВАНЕ, ВАЖЕН за вас и за бъдещето на 
вашата общност, и е СИГУРЕН. 

Вашата самоличност и предоставената от вас 
информация са защитени и поверителни съгласно 
федералните закони. Освен това няма да бъдете 
питани за вашия имигрантски статус в тази страна. 

 
Ако не върнете формуляра, може да бъдете посетени 
от преброител. Преброителят е служител на Бюрото за 
преброяване на населението на САЩ и е обикновено 
човек от вашата общност, който ще ви посети в дома 
ви, за да събере информацията, която се изисква във 
формуляра на официалната анкета. 

Запознайте се с формуляра на официалната анкета, 
като използвате нашия Помощен езиков наръчник. 
Помощният езиков наръчник се предлага на 59 
различни езика и ще ви помогне да попълните 
формуляра на официалната анкета на английски език.  

Изтеглете наръчника на вашия език сега, като 
щракнете тук. 

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ОТ МЕТРО 
ДЕТРОЙТ ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРА И ДА 
ГО ИЗПРАТЯТ ОБРАТНО В ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПЛИК.  
ОТ ТОВА ЗАВИСИ ДАЛИ БЪЛГАРСКАТА 
ОБЩНОСТ ЩЕ БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА ПРИ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО РАЗЛИЧНИТЕ 
ПРОГРАМИ.  
ОТ ТОВА ЗАВИСИ И АВТОРИТЕТА НИ КАТО 
ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ГРУПА. 

 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ КАТО 
ЕДИННА ОБЩНОСТ В САЩ!  

УЧАСТВАЙТЕ В ПРЕБРОЯВАНЕТО!  

 За повече информация посетете 
http://2010.census.gov/2010census/language/
bulgarian.php.  

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В САЩ НА 1 АПРИЛ 2010 Г.  

.     Office address: 1700 W. Hamlin Road, Suite 213, Rochester Hills, MI 48309 

Tel: (248)495-5494 • Fax: (248)601-1773 • email: krassy@RochesterBTS.com 

www.RochesterBTS.com 

ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES 

Предлагамe следните услуги: 

• Изготвяне на лични и бизнес данъчни 
декларации 

• Представителство на клиента пред данъчните 
власти  

• Счетоводство на бизнес организации 

• Безплатни данъчни консултации 

Не чакайте да Ви се обадят Данъчните власти,  

обадете се ВИЕ сега на КРАСИ ПОПОВА.                     

Акредитации: 

• Enrolled Agent with IRS 

• Authorized IRS E-file Provider 

• Certified QuickBooks Pro-Advisor 

mailto:krassy@RochesterBTS.com
http://2010.census.gov/2010census/pdf/LAG_Bulgarian.pdf
http://2010.census.gov/2010census/language/bulgarian.php
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 Бих искала да споделя впечатленията си от 
посещението на "Фестивала на Балканските народи” на 
30 януари - хубава идея, която подкрепям от сърце. 
Най-после имахме възможност да видим изява на наши 
сънародници, радеещи за българщината. 

 Изказвам  благодарности от свое име и това на 
семейството ми към участниците, представили по 
изключително оригинален и впечатляващ начин 
нашата родина. 

Благодаря ви за прекрасните емоции и чувства, 
с които ни дарихте мили сънародници! С невероятното 
си изпълнение, в което вложихте цялата си българска 
душа и сърце, доставихте на нас, зрителите, 
неизказано голямо вълнение и радост и най-вече 
гордост от националната ни принадлежност. Показахте 
на всички в залата, че по-хубава, по-чувствена и по-
вълнуваща от българските песен и танц няма. 

Мисля, че всички присъстващи българи са 
преживели същите мигове на вълнения (показателен 
беше начинът, по който подкрепяха изпълненията). 

     Бих искала да вярвам, че това, на което ни 
направиха съпричастни българските участници, няма 
да е изолиран случай. Пожелавам повече радетели на 
българското да дадат своя принос за изява на нашата 
българска принадлежност, на нашата България! 

ЛЮБА ИВАНОВА, WIXOM 

 

Много ми хареса прекрасното представяне на 
нашата група. Надявам се пак да има такова 
скоро. БРАВО българи юнаци! 

СТОЯН ЧОМАКОВ 

 

 

 

От името на фолклорен клуб „Приятели на 
българските танци” (Folk Dance Club “Friends of Bul-
garian dance”) благодаря на всички, които участваха в 
скромния спектакъл от 15 минути и достойно 
представиха България на Балканския фестивал на 30 
януари. Това бяха: Николай и Галя Аличеви, Жулиета 
и Румен Малинови, Гинка и Мария Егови, Таня и 
Георги Яневи, Веселина Харизанова, Илияна и Митко 
Георгиеви, Велеслав Начев, Мима Георгиева, Даниела 
Дончева, Славка Капинчева, Ради Евгениев, Бистра 
Макнева и Елеонора Барбов. Благодарности и към 
всички наши сънародници, подкрепили ни с бурни 
аплодисменти и овации. Надявам се, че с нашето 
участие сме докоснали сърцата им и излизайки от 
залата са се почувствали горди, че са българи и 
доволни, че и другите нации оценяват красотата, 
колоритността и уникалността на българската музика и 
танц. Нека не забравяме, че българският фолклор е 
непреходно изкуство, което е в състояние да промени 
хората и да ги направи щастливи, облагородени и по-
добри. Независимо, че живеем далеч от родината би 
било добре като едни достойни българи да направим 
нещо за съхраняването на българската култура и 
самобитност. Нека се наслаждаваме на собствената си 
култура и фолклор и никога да не забравяме, че те са 
най-прекрасните в света.  

НИКОЛАЙ АЛИЧЕВ, ХОРЕОГРАФ       

 

I would like to express my sincere thank you for your 
participation and beautiful performance of the "Friends 
of Bulgarian Dance" and the Art Director Nikolay 
Alichev. 

TAULANT KADIU, Director, Balkan American Commu-
nity Center, Troy  

ФЕСТИВАЛ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ 



 

 

желание и усмихнати лица танцуваха младите от 
съседните ни Балкански държави. Защо и ние, освен с 
групата на „ветераните“ не се представим следващия 
път  и с младежка танцова, певческа или театрална 
група? За вас, млади Български момичета и момчета, 
Николай ще направи най-хубавата хореография! 
Удоволствието и тръпката да играете Български 
фолклорни танци, може да изпитате само, ако идвате 
всяка събота  в залата в Трой. Справихме се чудесно, 
почти професионално на сцената само с три 
репетиции, а ако имаме повече време, какво ли бихме 
направили? Имаше желание, амбиция да покажем 
какво можем, облякохме носиите (грижовно скътани 
и пазени през годините, малко поотеснели на някои), 
сложихме китките,  усмивките грейнаха на лицата и 
се получи – магията от красотата на Българския 
фолклор! 

 Гордея се с тази наша първа изява и 
постижение на Българите в Детройт! Удоволствие 
беше за мен и моят съпруг да участваме в това 
начинание! Дано то да послужи като стимул и на 
младите! Трябва да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ и да 
показваме винаги, когато можем красотата и 
богатството на БЪЛГАРСКОТО и БЪЛГАРИЯ!  

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА 

 Не гостуващи артисти, не  скъпо платени 
известни изпълнители, не професионални танцови 
състави, а НИЕ – Българите в Детройт под 
ръководството на хореографа - професионалист 
Николай Аличев, с помощта на неговата съпруга – 
Галя, с танцовият опит на сем. Румен и Жулиета 
Малинови, с голямо желание и дух от страна на 
няколко ентусиазирани „танцьори“ и „певци“, под 
звуците на хубаво Българско хоро и ръченица, 
съпроводени с „акомпанимент “ на истинска Българска 
гайда представихме България на Фестивала на 
Балканските народи на 30 Януари 2010 в Трой. 

 Колко години искаме и се мъчим да направим 
нещо за Българите в Детройт и все не успяваме? Който 
и да се захване с някаква инициатива, подкрепата идва 
само от неговите близки и приятели. Останалите 
веднага започват да намират „кусури“. А иначе не 
спираме да питаме: „Защо нямаме нищо Българско в 
Детройт?“ Е, как да имаме като едно училище за 
нашите деца не можем да направим, да не говорим за 
клубове, църкви... Ако се замислим малко, не е ли  
страшно това, че след нашето поколение връзката с 
Българското  се губи от децата ни, особено по-малките. 
Нека да направим нещо за тях, ние, които по-силно 
чувстваме България и все още говорим добър 
Български език! Нека не забравяме, че сме Българи и 
нашите деца също са такива! Днес живеем в Америка, 
утре – не се знае! Нека  нашите деца да вървят напред и  
преуспяват, да се гордеем с тях, без да  забравят 
звучната Българска реч и малката, но все пак Велика 
България! 

 Две жени, две майки, отделят от своето 
свободно време в събота и неделя, за да бъдат с нашите 
деца и да ги учат на Български език, обичаи и 
традиции. Това го правят, може да се каже без почти 
никакво финансово възнаграждение. Диана Чолакова 
учи нашите деца в неделя, един път в месеца, в 
библиотеката в Wixom и Митра Енчева – всяка събота, 
в Балканския център в Трой. Българи – майки и бащи, 
водете децата си на Българско училище, ако искаме то 
да съществува и да се разраства в Детройт! Да 
подкрепим идеята, да помaгаме с каквото можем! 
Време и пари в живота никога не стигат! Но да отделим 
по малко от тях за доброто на нашите деца.  

 И да се върна пак към началото на темата – 
фолклорната изява на нашата самодейна група, събрала 
цветовете и красотата на цяла България! Ние бяхме 
единсвените „по-зрели“ участници в този фестивал. 
Другите  фолклорни групи  бяха представени само от  
младежи и деца. Тези, които бяха там, видяха с какво 
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КРАСОТА, БАГРИ И УСМИХНАТИ ЛИЦА... 

(Първа „международна“ изява  на сцена на самодеен фолклорен състав на Българите 
в Детройт от 1996 г. до сега) 



 

 

Занятията са всяка събота по следната програма:  

10.00 – 11.00 часа – изучаване на български език с 
Митра Енчева 
11.00 – 12.00 часа - народни танци с Николай Аличев 
12.00 – 13.00 часа - спортни занимания  

Докато децата учат роден език родителите могат да 
играят български народни танци с Николай Аличев.  

Митра Енчева има дългогодишен опит на 
начален учител в България и САЩ. Митра има 
магистърска степен от Университета в Пловдив, 
специалност „Начална педагогика”. Преди идването си 
в Детройт е била 12 години учител в гимназията в 
Хисар. След успешното вземане на изпитите за учител 
в щата Мичигън (К-8), започва работа като помощник-
учител, а след това работи 6 години като учител в 
Мerritt Academy, New Haven, Мичигън.    
Николай Аличев е родом от Карлово. Завършил е 
Хореографското училище в София. През 1989 г. създава 
танцов ансамбъл към културния дом в Карлово. През 
1992 г. ансамбълът е представен в телевизионното 
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 Новата Година започна с ново българско училище в 
Трой. Balkan American Community Center предостави прекрасна 
база за нашите деца. Организаторите събраха родителите и 
обясниха каква е целта на Центъра. Случайно се запознали с 
Даниела Начева и така попаднали на правилния човек - идеята 
им вече е реалност. 

    Приятно се изненадах когато видях толкова много 
българчета на чиновете на първата сбирка. Всички родители бяха 
ентусиазирани, за децата не съм толкова сигурна, но на кого му 
се ходи на училище в събота! Повечето от децата бяха дошли 
заради третата част – игрите, чрез които чудесно се съчетава 
полезното с приятното. Няма да пропусна да спомена и за 
народните танци, на които аз и малкото ми момиче (на 2 и 
половина години) сме големи привърженици. Дъщеря ми вече 
става с голямо желание в събота след като чуе, че ще тропа с 
крачета редом с големите деца.  

 Народната музика и танци се отразяват прекрасно на 
малки и големи. Заразени от нея, майки и татковци се 
хванаха на хорото и показаха какво могат да направят 
само с три репетиции на концерта в Центъра на 30 януари. 
Главният инициатор за това е Николай Аличев, който 
накара и непрофесионалисти да направят нещо красиво, 
както той сам каза, ,,в името на България”. Всички бяха 
много горди да облекат пищните носии и да представят 
своята родина. 

    

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА, ROCHESTER  

предаване „Трите пъти”. През следващата година правят 
турне в Европа и навсякъде са посрещани с много 
овации. През 1994 г. ансамбълът участва на 
международен фестивал в щата Вермонт, САЩ. 
Николай Аличев е преподавал български народни танци 
на деца в различни градове в САЩ. През 2002 г. създава 
танцов състав „Приятели на българския фолклор” в 
Детройт.   

Приемат се записвания на е-мейл:  
Mitra.Entcheva@BulgariansinDetroit.com или на телефон 
(586) 755-2862 Митра Енчева. 

 Balkan American Community Center предлага 
ACT подготвителни класове по Math, English and Sci-
ence за ученици, които ще кандидатстват в колеж. 
Класовете ще се провеждат вечер, от понеделник до 
петък. Можете да получите повече информация на 
телефон: 248-680-1600, е-мейл: info@baccmichigan.org. 
Адресът на Центъра е: 1451 E. Big Beaver Rd, Troy, 
интернет страница: www.baccmichigan.org 
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УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НАРОДНИ ТАНЦИ 
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 Колко често, когато влезете в бибиотека в 
Метро Детройт можете да чуете българска класическа 
музика? Отговорът е веднъж годишно, в библиотеката 
в Трой. Вече седма година със съдействието на д-р 
Мария Хунчиаг, отговорник за културната програма на 
библиотеката и по инициатива на Ангелина 
Пашмакова се организира Ден на българската култура 
и изкуство. Тази година събитието се проведе и със 
съдействието на международната фондация „Митра”. 
Талантливата пианистка Ангелина Пашмакова и този 
път ни поднесе нещо ново – „Шест прелюдии за 
пиано” от Светослав Обретенов и произведение за 
пиано от Веселин Стоянов. Интересните факти, които 
Ангелина разказа за всеки от композиторите 
подготвиха публиката за изключителното изпълнение, 
което последва. Творбата на Обретенов беше като 
енциклопедия за българската музика, както и 
музикален разказ за природата в България. Напълно 
различна, музикалната творба от Веселин Стоянов, 
впечатли със синхрона си, кулминацията по средата и 
изящност като цяло. 

 

Иван Иванов, кларинет, е новото откритие на 
Ангелина Пашмакова. Заедно те изпълниха творби от 
Стефан Ременков и Александър Текелиев. Иван 
пристига в Метро Детройт през септември 2009 г. със 
стипендия, за да усъвършенства изпълнителските си 
умения в класа на Dr. Cole в Eastern Michigan Univer-
sity School of Music. Талантливият музикант е бил само 
на 20 години, когато спечелва конкурс в Софийската 
Филхармония и е нает на работа. Свирил е на концерти 
в чужбина и има много записи за Българското 
национално радио и телевизия. Убедена съм, че 
тепърва ще чуваме за успехите на Иван в САЩ. 

Лекцията на Димитрина Колева „Древна 
Тракия” предизвика много въпроси от страна на 
американските посетители и патриотична гордост за 
присъстващите българи. Докато всички знаем, че 
Спартак и Орфей са известни траки, не на всички е 

известно, че траките не са имали писменост, но са били 
най-многобройният народ в древността след индусите. 
Снимки от гробниците в Казанлък, Старосел, Свещари  и 
с. Шипка показаха какви тайни крият българските земи и 
защо на Розовата долина подобава също името „Долина 
на тракийските царе”. Стана дума както за най-новото 
откритие на археолозите – маската, която се смята, че е 
на Терес, така и за останалия под вода тракийски град 
Севтополис край Казанлък. Днешната традиция мъжът 
да дава пари и купува булката е пълно изменение на 
обичая в Древна Тракия, където жената е купувала 
мъжа!  
 Сладкишите, които Димитрина беше приготвила 
се разграбиха за минути, а някой дори попита къде може 
да се купят български сладки.   

Денят на българската култура беше един приятен 
неделен следобед, през който се слушаше класическа 
музика и интересни факти от българската история. 
Събития като това ни зареждат с известна доза гордост и 
ни припомнят, че и ние сме дали нещо на света.   

Тук е мястото да споменем и за инициативата на 
Димитрина Колева за създаване на международна 
фондация „Митра”, чиято цел е популяризиране на 
българските и европейските културни традиции и 
предоставяне на децата в неравностойно положение 
възможност за образование. Поредното събитие на 
фондацията е концерт на 14 март 2010 г. от 16.30 ч. в 
Birmingham Unitarian Church. Програмата включва 
музика от Моцарт, Сметана, Мошковски, Яначек и 
Владигеров в изпълнение на Ron Fischer- цигулка, Kyoko 
Kashiwagi - цигулка и Ангелина Пашмакова - пиано. 
Посетете интернет старницата на фондацията 
www.mithra-international.org за повече подробности.         

 

ДАНИЕЛА НАЧЕВА               
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зададе въпроса каква щеше да е съдбата на България, ако 
тези досиета бяха разсекретени навреме, както стана в 
бившата Източна Германия. Георги Първанов нямаше да 
бъде избран за президент, ако народът знаеше, че той е 
бивш сътрудник на ДС. Кой щеше да гласува за агент 
Гоце? Никой. Аз смятам, че бивши агенти не трябва да 
заемат обществени и ръководни длъжности, защото в 
много случаи от тях зависи професионалното развитие на 
други хора.  

 Изумителен е фактът, че 350 народни 
представители, избрани след 10 ноември 1989г., са били 
агенти на Държавна Сигурност. Тези хора създават закони 
и до днес. Техен плод е и законът, който забранява на 
емигранта, който е бил извън България в продължение на 
пет години, да се кандидатира за народен представител. 
Това е все едно да кажеш, че българските хъшове не е 
трябвало да бъдат допускани до управлението на 
България. В такъв случай, страната ни никога нямаше да 
има лидер като Любен Каравелов или Стефан Стамболов, 
например.  

 -Удачен ли е изборът на Божидар Димитров за 

Министър без портфейл, отговарящ за българите в 

чужбина? Според Вас, има ли нужда от такъв ресор 

въобще в кабинета на новото правителство? 

 - Това е много важен въпрос, който българите днес 
трябва да си зададат. Ще ви дам пример: в най-новата си 
история Израел успя да увеличи населението си от три на 
девет милиона  за сравнително кратък период от време. В 
тяхната държава, второто по бюджет, влияние и важност 
министерство е това, което отговаря за изселниците. В 
България се наблюдава обратният процес – преди двадесет 
години населението ни наброяваше почти девет милиона, а 
днес са останали около седем милиона нашенци. Ако, 
обаче, се запитаме колко от тях са емигранти, се оказва, че 
няма кой да отговори на въпроса ни. Нито Българската 
Патриаршия, нито държавните архиви, нито Външно или 
Вътрешно министерство разполагат с данни по въпроса. 
Това се случва защото в България няма орган, отговаряш 
за изселниците ни. А българският емигрант днес е по-
важен отвсякога за държавата си, защото ежегодно внася 
огромни парични суми в държавата.  

  Изборът на Божидар Димитров като министър без 
портфейл е компромис от страна на ГЕРБ защото партията 
им беше обявила, че няма да допусне бивши агенти на ДС 
до високи ръководни постове. Г-н Димитров е морално 
компрометирана личност, която няма дълго бъдеще на 
този пост. 

 -В редица статии Вие обвинявате Македония във 

фалшификация на историята. Как ще коментирате 

днешната българска политика спрямо Скопие? 

 - Когато говорим за българска политика спрямо 
Скопие, трябва да отбележим два вида политика: напълно 

 Д-р Иван Гаджев е един от стожерите на 
старата българска емиграция в Детройт. Известен с 
изключителното си родолюбие, нашенецът 
притежава най-богатата архивна колекция за 
българската емиграция в Северна Америка. 
Разговорите с него са жива история, която потапя 
събеседника не само в спомени от събития от 
битието на сънародниците ни зад граница, но и в 
размисли за съвремието на родният емигрант и пътя 
му към съхранението на българското самосъзнание и 
манталитет. Думите на д-р Гаджев са повод за 
размисъл и равносметка, както и напомняне, че 
съхранената памет е важна крачка в бъдещето.  

 Нашенецът е основател на първия по рода си 
в България Институт по История на Българската 

Емиграция в Северна Америка, разположен в родния 
му град Гоце Делчев. Архивът на д-р Гаджев е 
истинска съкровищница – в него намират място над 
един милион оригинални страници, проследяващи 
създаването и развитието на различни емигрантски 
организации и българските църкви в Северна 
Америка, както и 45 000 книги. В Института се 
намира и архивна сбирка на Българския Национален 
Фронт, както и първите броеве на всички 
емигрантски издания, излезли по цял свят от 1900г. 
досега. Родолюбивият българин е събрал 
свидетелства за живота на първите български 
емигранти, напуснали родината си след 
Илинденското въстание, Балканската, 
Междусъюзническата и двете Световни войни. 
Стотици записи на магнетофонни ленти са 
запечатали битието на родните изселници.  

   -Д-р Гаджев, Вие подкрепихте ГЕРБ преди 

последните парламентарни избори в България. Защо 

избрахте точно тази политическа партия? 

 - Подкрепих ГЕРБ защото това е 
единствената политическа партия, която не е давала 
празни политически обещания на народа. Всички 
други партии оставиха народа излъган. Освен това 
ГЕРБ е партия с млади хора, връстници на сина ми, 
без компрометирани личности. Изглежда, че и 
самият народ разбра, че е време за промяна и им 
гласува доверие. 

 - Оправдава ли ГЕРБ Вашето доверие? 

 - Те са на прав път, но трябва да им дадем 
повече време. Ако се задържат на власт за пет или 
шест мандата, ще успеят да отстранят всичко онова 
болно и загнило, което остана в наследство от 
предишните управления.  

  Важна крачка на новото правителство беше 
разсекретяването на досиетата на бившата Държавна 
Сигурност. Българското общество трябва да си 
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и с тези си лишения да подпомогнат създаването на 
подобен център в името на децата си и тяхната бъдеща 
българска идентичност.  

                                                                                                          
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА 

Бел. Ред.: Авторските книги на д-р Гаджев са гордост за 
всяка библиотека. Всеки желаещ може да закупи 
екземпляри или да ги заеме за прочит лично от автора.      
С д-р Гаджев може да се свържете на телефон: 248-478-
3476. 

 

КНИГИ ОТ Д-Р ИВАН ГАДЖЕВ 

 

1. История на българската емиграция в Северна 
Америка. Поглед отвътре. Т.1. 1860-1944 г. – Иван 
Гаджев. София, 2003. 652 с. $20.00 

Първият том на 
трилогията  разглежда 
началния етап на 
българската емиграция през 
ХІХ век, нарастването на 
емигрантските вълни след 
погрома на Илинденско-
Преображенското въстание 
през 1903 г. и Балканските 
войни през 1912 – 1913 г. 
Този респектиращ труд 
проследява създаването на 
първите български колонии 
в Детройт, Индианаполис, 
Чикаго, Ню Йорк и други 
големи американски 
градове, както и 
изграждането на първите 
български православни 
черкви, емигрантски организации и дружества, и тяхната 
патриотична дейност. Приложените стотици автентични 
документи и снимки допълват изследването и изводите на 
автора. Д-р Гаджев изследва непознати досега аспекти на 
живота на част от българския народ, разказвайки 
увлекателно за силата на българския характер и 
способността му да оцелява. Разказът му проследява 
битието на нашия емигрант чрез необичайни случки и 
интересни повествования. 

Книгата представлява безкраен интерес както за 
историци и архивни специалисти, така и за всеки, който 
иска да научи истините за съдбата на българския емигрант 
в Новия свят през ХІХ и първата половина на ХХ век.  

2. История на българската емиграция в Северна 
Америка. Поглед отвътре. Т.2. България, мащеха наша. 
1944-1989 г. – Иван Гаджев. София, 2006. 816 с. $24.00 

погрешна в периода след 1947г. и днешната ни 
политика, която аз определям като правилна. Това, 
че ние започнахме да предоставяме българско 
гражданство на желаещите македонци, е голяма 
крачка към подобряване на взаимоотношенията 
между двете държави. Българската нация няма 
никаква полза от това да се нахвърля върху 
македонците и по този начин да задълбочава 
бездната между двете държави. Съвсем по съседски, 
ние трябва да провеждаме качествен диалог и да 
решаваме проблемите си с търпение. Вместо да 
наричаме македонците ‘врагове’, ние трябва да се 
обръщаме към тях като към изстрадали братя. 

 - Многократно сте заявявали 

разочарованието си от новата българска 

емиграция. С какво, според Вас, новият емигрант е 

различен от по-старите български изселници? 

 - Нека да помислим каква беше старата 
емиграция. Деветдесет процента от нея нямаше 
завършено второ отделение и тези хора не 
емигрираха, за да забогатеят. Първата вълна 
емигранти бяга от пожарите на Илинденското 
въстание, втората – от ужасите на Балканската и 
Междусъюзническата война, а следващите вълни 
съпроводиха Първата и Втората Световна война. 
Тези първи емигранти са бягали, докато сегашните 
идват.  

 Нова емиграция аз определям като 
икономическа, защото хората пристигат в САЩ с 
надеждата за по-добре осигурен живот. Новите 
емигранти са гурбетчии; те не са бягали през 
телените мрежи по времето на комунизма, когато 
всеки дръзнал да опита да избяга, трябваше да бъде 
убиван и погребван на място, а граничарят-“герой” 
получаваше награда от две седмици домашен 
отпуск. Точно това правеше старата политическа 
емиграция по-близка до българските интереси.  В 
този контекст, аз смятам, че новата българска 
емиграция трябва да си спомни защо точно е дошла 
тук и сериозно да поразсъждава над това как вижда 
своето бъдеше и това на децата си. След това те 
трябва да тръгнат по стъпките на старата емиграция, 
изграждайки свои черкви и центрове, където да се 
събират и обединяват.  

 Срамота е, че в Детройт няма дори един 
гараж, където българите да ходят свободно, да 
съхраняват книги и да обменят информация. 
Българите тук имат нужда от културен център, 
който да обслужва нуждите на новата емиграция. 
Това, разбира се, изисква жертви: да откъснеш от 
залъка си в името на общото благо. Моят призив към 
тях е да помислят над приоритетите си и ако трябва, 
да  пият по-малко уиски и да пушат по-малко цигари 
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3. Поредица „Лушин“ 

В петте последователни тома на „Лушин“ д-р 
Гаджев създава истинска панорама на най-драматичния 
период в новата история на България след Втората 
световна война, когато страната е окупирана от бившият 
Съветски съюз и в нея е установен жесток репресивен 
тоталитарен режим. 

Авторът вкарва в научен оборот огромен брой 
автентични документи, показания и спомени за трагичната 
съдба на хиляди свободолюбиви достойни българи – от 
гибелта на баща му, народния учител Илия Гаджев в 
усоите на Лушин, през смъртта на хилядите народни 
синове, жертви на т.нар. „Народен съд“, до масовите 
репресии, преследвания и мъки на други десетки хиляди, 
изпращани в затворите и концлагерите, единствено за 
това, че искат да бъдат свободни и че са готови да понесат 
всяко страдание в името на освобождението на своята 
родина. 

Лушин. Т.1. Моята Голгота. – Иван Гаджев. София, 
2004. 412 с. $12.00 

Лушин. Т.2. Нашата Голгота. – Иван Гаджев. София, 
2004. 395 с. $12.00 

Лушин. Т.3. Българската Голгота. – Иван Гаджев. 
София, 2004. 407 с. $12.00 

Лушин. Т.4. Никога вече комунизъм. – Иван Гаджев. 
София, 2004. 421 с. $12.00 

Лушин. Т.5. Никога не ще забравим. – Иван Гаджев. 
София, 2005. 406 с. $12.00 

Вторият том от големия изследователски 
труд на д-р Иван Гаджев е посветен на историята на 
нашата емиграция след Втората световна война. 
Авторът разглежда причините за масовата 
политическа емиграция, предизвикана от окупацията 
на България и установяването на тоталитарния 
режим в нея през 1944 година. Особено внимание е 
отделено на създаването на новите политически 
емигрантски организации и техните усилия за 
ангажирането на американската и световна 
общественост с тежката съдба на поробените народи 
в Източна Европа и най-вече в България. Очерците 
за живота на най-заслужилите политически и 
културни дейци са пречупени през личния обектив 
на автора и са опазени от щампите на казионните 
летописци. 

 

В този том  
авторът отново 
подкрепя думите 
си с огромен брой 
автентични 
документи, 
събирани от 
автора от личните 
архиви на нашите 
емигранти, което 
прави 
повествованието 
по-интересно и 
по-истинско. 
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 Blue Tone Telecom е компанията, която може да ви свърже с близки и приятели във вашата родина на 
ниска цена. Ние предлагаме най-конкурентните цени за международни разговори при кристално чиста връзкa. 
Услугите ни се регистрират бързo и са лесни за употреба от всеки.  

 Посетете нашата интернет страница www.btone.us или ни се обадете на безплатен телефон 617-752-9151. 
Служителите от Българския отдел ще ви обяснят и най-малките подробностите как да намалите разходите за 
международни телефонни разговори и как можете да започнете да спестявате пари веднага. 

 Blue Tone предлага три различни плана, според честотата на вашите разговори до България. Цените 
започват от 1.9 цента на минута!  Можете да използвате нашите услуги от вашия домашен или мобилен телефон.  

 Използвайки Blue Tone ви позволява  да спестите до 20% от вашата сметка за газ. В щата Мичигън има 
закони, които насърчават клиентите да изберат фирмата - доставчик на газ. Използването на услугата ни не 
изисква сменянето на настоящата ви компания, нито получаването на допълнителни сметки. Обадете се днес на 
248-729-0242, за да разберете как лесно можете да намалите сметката за газ. 

Ние правим връзките, а вие получавате спестяванията! 

 

BLUE TONE TELECOM 

https://www.btone.us/Plans.aspx?CM=BTUS&S=SCPS&To=3516&lcode=9C72818385AA
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ АВТОМОБИЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ В ДЕТРОЙТ 2010 

на Крайслер - не беше изложено. На изложението беше 
показа нов модел на Крайслер, но консултантите не 
можаха да ми отговорят на  въпроса кога ще го видим на 
пазара. Dodge Journey – малкият симпатичен кросовър 
показа интересно хрумване. Задните седалки оформени 
самостоятелно се превръщат бързо в седалки за деца. 

 При Форд се открои новият кросовър на 
Линкълн. На фона на вътрешния комфорт, обаче, третия 
ред седалки са  много малки, като че ли за деца.  

 Интерес представляваше X6 на BMW, което бе 
представено в хибридна версия с осем цилиндров 
двигател. Дали обаче това е нужно? Нали философията 
на хибридите е да са икономични и да замърсяват по-
малко природата! 

 Китай представи малка електрическа кола - 
двуместна, при която пътникът е зад шофьора – нещо 
като мотор на четири колела. Всички си дивяха на 
формата й, най-вече децата, мислейки си, че е детска. 

 И една любопитна подробност – само за януари 
2010 г. световната икономика отчита 22 процента скок 
на продажбата на нови автомобили. Това обаче се 
дължи най-вече на Китай с 80% от тези 22 и на Индия. 
САЩ е на трето място е САЩ. 

НИКОЛАЙ НАЧЕВ, WATERFORD 

Пропусналите да посетят последното автомобилно 
изложение в Детройт тази година не трябва да 
съжаляват. Кризата е в пълна сила и това си личи при 
всички автомобилопроизводители. “Тойота”, например, 
пусна дългоочакваната нова “Сиена” само с няколко 
козметични промени на предните фарове и задните 

стопове. Като цяло дизайнът е същият дори и отвътре. 
През последните няколко години Тойота се изложи с 
дизайн и дори с прочутото си качество и резултатът е 
много фабрични дефекти, които се отстраняват в 
сервизите за сметка на фирмата -– нещо нечувано за 
марката преди 5-6 години. 

 Освен това напоследък фирмата отчита 
сериозни финансови загуби. Например, загубите на 
автогиганта за 2008 г. са 4 млрд и 300 млн долара. На 
въпроса ми защо Тойота все още няма flex fuel 
двигатели, т.е. ДВГ (двигатели с вътрешно горене) на 
етанол отговориха, че нямало интерес от страна на 
потребителите. 

 При «Голямата тройка» положението също не е 
цветущо. GM е почти вече държавна компания, след 
като правителството й наля близо 50 млрд долара. 
Спасиха я засега, а резултатът е пускането на пазара на 
много нови и впечатляващи модели. Новата, Acadia, 
например пусната преди повече от 2 години обра 
точките, неочаквано дори и за самият производител. 
Моделът представлява компактен кросовър с три реда 
седалки, много добре изглеждащ, със страхотна стойка. 
Не така обаче изглежда новият модел за 2011 г., който е 
същият, но малко по-голям. Сред успешните модели са 
и новите кадилаци. За разлика от тях обаче, Шеви Волт 
скоро няма да го видим на пазара. Както се знае, това е 
хибрид от трето поколение, на който двигателят служи 
като генератор – само да зарежда батериите, а не да 
задвижва колелетата. Възниква въпросът, когато се 
изтощат батериите имаш ли кола? 

 Не е така розово положенито с Крайслер. 
Новото Grand Cheroki Laredo –  най-продаваният модел 
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 Не е трудно да ми се угоди, защото лесно се 
задоволявам с най-доброто. По повод на това считам, че 
повече от три в едно удоволствия комбинираха 
организаторите на новогодишното парти Емо и Валя:  
предоставиха ни красива зала, вкусно меню и 
атрактивна програма. Алкохолът, който се лееше 
безплатно в индустриални количества предизвика 
червенобузи реакции при някои от присъстващите. Това 
повлия за приповдигнатото настроение и 
темпераментните танци.   

 Конкурсът за най-добре танцуващи двойки беше 
един истински триумф на младостта и красотата, което 
доста ме затрудни в ролята на жури при вземане на 
решението за най-достойните призьори.  

 Късметлиите в томболата не останаха 
разочаровани от добре и с вкус подбраните подаръци. 
Празничното настроение през цялата вечер се 

поддържаше от разнообразната по жанр музика, умело 
подбрана от DJ Емо.  

 Благодаря на организаторите за удоволствието, 
което ни предоставиха и дано по-често ни събират и 
изненадват приятно.  

 На всички пожелавам много щастлива и 
успешна нова година! 

 

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА 

 

БЕЛ. РЕД. Можете да видите снимки от партито, 
организирано от Емо и Валя Камберови и партито 
на Нели и Васко Асенови на главната страница на 
www.BulgariansinDetroit.com. 
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Как се пише на български език с клавиатура на латиница 
Често получаваме запитвания „Как може да се пише на български език с латински букви?” Много лесно. Пишете 
на български, използвайки буквите на клавиатурата и после отидете на сайта www.BulgariansinDetroit.com. Най-
отдолу на първа страница има линк „Преведи текст от латиница/кирилица”. Като кликнете върху него ще се 
отвори екран с два прозореца. Копирате текста в първия прозорец и преводът се появява във втория за секунди 
като натиснете клавиша „Преведи”. Може да се наложи да поправите някои букви, но основната работа е 
свършена. 

Ако искате да пишете направо на kирилица, трябва да инсталирате кирилизираща програма в зависимост от 
операционната система на вашия компютър. Понеже България е в Европейския съюз фирмата Майкрософт вече 
осигурява поддръжка. Имате няколко варианта: 

Можете да кирилизите цялата операционна система като инсталирате езиковите интерфейсни пакети (LIP) за Win-
dows XP Professional и Windows XP Home Edition. Отнема само няколко минути.Тук можете да намерите пълните 
инструкции.  

Можете да сложите Кирилица и да запазите оригиналния Windows. От опит можем да препоръчаме кирилицата на 
инженер Генади Атанасов от Ботевград. Това е сайта, където можете да свалите Кирилицата и намерите 
инструкции. Оригиналната Кирилица, която идва с Windows е най-добра, но това пак зависи от операционата 
система. Най-лесно се конфигурира Windows Vista. 

И разбира се трябва да научите кой клавиш от клавиатурата на коя буква от kирилицата отговаря. В началото 
може да ви отнеме доста време написване и на няколко реда, но с времето ще ставате все по-бързи. Да се надяме, 
че тази информация ще ви помогне и ще получаваме все повече материали за вестника и сайта.  

ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ, уеб дизайнер на www.BulgariansinDetroit.com  

ОТЗИВ ОТ НОВОГОДИШНИТЕ ТЪРЖЕСТВА 

 Църквата „Свети Климент Охридски” в Диарборн ви кани на вечеринка на 13 февруари (събота) от 18.00 
до 23.00 часа. Вход: $15 за възрастни, деца над 6 г. - $5 и деца под 5 г. – безплатно. Таксата включва вечеря и 
десерт. Ще се предлага алкохол и безалкохолни напитки срещу допълнително заплащане. Оркестър „Off Beats” ще 
се грижи за вашето прекрасно настроение. За резервации се обадете се на Suzanne Thomas 586-489-0433  
thomas.suzanne65@yahoo.com или Marla & Dan Peters 734-420- 1721.  

ПОКАНА 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0db2e8f9-79c4-4625-a07a-0cc1b341be7c&displaylang=bg
http://injinera.narod.ru/na4alo.htm
mailto:thomas.suzanne65@yahoo.com
http://www.bulgariansindetroit.com
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Как да се защитите от скъпи съдебни автомобилни процеси “Liability”? 

 В САЩ, ако човек причини автомобилен 
инцидент, най-вероятно ще бъде осъден за причинени 
финансови загуби за телесни и имуществени вреди. 
Следователно почти всички щати изискват 
автомобилната застраховката да включва задължително 
“liability” покритие. Щатът Мичигън задължава всеки 
шофьор да има следния минимален лимит за “liability” 
покритие: 

• Нараняване или смърт на един човек при един 
инцидент: $20,000 

• Нараняване или смърт на група от хора при един 
инцидент: $40,000 

• Имуществени щети на други хора: $10,000 

 Нека да разгледаме пример, за да се запознаем 
със значението на тези лимити. Иван е шофьор, 
застрахован в Детройт и има минималния лимит за 
“liability” (20/40/10). По негова вина става автомобилен 
инцидент. Наранени са трима души и има щети по 
другия автомобил. Първият човек получава минимални 
телесни вреди за $10,000. Вторият човек получава 
телесни вреди за $20,000. Третият човек трябва да 
престои в болница за три месеца и щетите му са $80,000. 
Ремонтът на другия авотмобил ще струва $25,000 
понеже автомобилът е напълно смачкан. Застраховката 
на Иван ще плати $10,000 на първия човек и $20,000 на 
втория човек, понеже има лимит от $20,000 за всеки 
един човек. Иван обаче има само $40,000 лимит за 
цялата група от трима човека и застраховката му ще 
плати само $10,000 на третия човек ($40,000 - $10,000 - 
$20,000 = $10,000). Следователно, Иван ще трябва да 
плати останалата сума от $70,000 на третия човек с 
негови лични средства понеже инцидентът е по негова 
вина. За другата кола застраховката на Иван ще плати 
само $15,000 и той ще трябва лично да плати останалите 
$10,000 ($25,000 - $15,000 = $10,000). 

 В примера, който посочих, Иван ще трябва да 
плати общо $80,000 за причинени щети, ако има 
минималния лимит авто-отговорност (20/40/15). Най-
вероятно той ще трябва да продаде къщата си, за да 
плати тази сума, но нека разгледаме как би се избегнала 
тази ситуация.  

 За да не изпаднете в ситуация като тази, 
проверете вашата авто застраховка и вашия лимит за 
авто отговорност. Ако имате минимален лимит, аз бих 
предложил да го увеличите скоро. Разликата в цената 
за лимит 20/40/15 и за лимит 500/500/100 е между $40 
и $100 на автомобил за година. Разликата между 
лимит 20/40/15 и лимит 100/300/100 е между $20 и $50 
на автомобил за пълна година. Но защо да плащаме за 
по-висок лими, ако няма да причиним авто инцидент 
скоро? 
 Средният размер на всяка една загуба, 
изплатена чрез авто отговорност покритие в САЩ е 
$261,000 за 2003 г. според Jury Verdict Research 
(информация от www.insure.com). Ако аз съм 
застрахован в Чикаго, например,  и имам лимит 
20/40/15, аз ще трябва да платя $206,000 с лични 
финанси ако причиня инцидент за $261,000 ($261,000 
- $40,000 - $15,000 = $206,000). Размерът на загубите, 
изплатени черз авто отговорност варират от $50,000 
до $350,000 за един инцидент годишно в САЩ. И нека 
не забравяме, че това са загуби изплатени за лични и 
имуществени щети, причинени от виновния шофьор 
на пострадалите хора. 

 За да сте сигурни, че сте защитени срещу 
големи инциденти и няма да ви се налага да 
изплащате дългове за години напред, направете вашия 
лимит на авто отговорност поне малко по-висок от 
минималния за Илиноис. Вие може и да не 
предизвикате голям инцидент дълго време, но тези 
$20-$100, които ще платите на година за по-висок 
лимит, ще ви предпазят финансово и ще ви осигурят 
спокойствие. 

 Аз разбирам, че парите понякога не стигат за 
всичко, от което имаме нужда. Но струва ли си да 
рискуваме нашето финансово бъдеще и бъдещето на 
нашите семейства за около $40 спестени на година от 
липсата на добра финансова защита? 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AIS, AAI, ARM 
KOZHUHAROV INSURANCE AGENCY 
Е-mail: deyan@kozhuharovagency.com 
Телефон: (269) 441-5158 
Безплатен номер: (877) 205-0051  
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Поздравяваме Мария Райкова със завършването на бакалавърска степен в 
Walsh College, специалност „Счетоводство”. Мария е изключително умно 
момиче и иска да продължи да учи за магистър. Пожелаваме й много, много 
успехи и здраве, за да ги реализира. Гордеем се с нея. Днес (1-ви февруари) 
е първият й работен ден като счетоводител. 
СЕМЕЙСТВО СТОЙЧЕВИ, ТROY 

ПОЗДРАВ 

mailto:deyan@kozhuharovagency.com


 

 

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

Можете да коментирате статиите от вестника на нашия форум 
тук. 

Броя подготвиха: Анелия Петрова, Росица Димитрова, 
Даниела и Велеслав Начеви 

Авторите носят отговорност за съдържанието на материалите. 
Изказаните мнения е възможно да се различават от 
становището на редакционната колегия.  

В Е С ТНИК  Н А  Б ЪЛ Г А Р И Т Е  В  
Д Е Т Р ОЙТ  

 

Благодарим за  финансовото  съдействие на:  
Мати Болгария,  P .O.  Box  5662,  Dearborn,  MI 48128 .   

e -mai l :  mat ibgdetro i t@mail .bg   

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

документи.  

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук 

Цени за реклама на сайта www.BulgariansInDetroit.com: 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. Личните поздравления са безплатни. 

Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, получавате комисионна в 
размер на 20% от цената на рекламата.  

 

Станете сътрудници на вестника – журналисти или не, хора, които имат какво да кажат, да се похвалят, да 
се оплачат... Пишете ни как минава вашия ден или нощ, вашия делник или празник.     

Станете наши фоторепортери - не забравяйте да вземете фотоапарата, където ходите и снимайте интересни 
моменти. След това изпратете снимките на: info@bulgariansindetroit.com.  
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МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА 

ТЪРСИ СЕ 

mailto:info@bulgariansindetroit.com
mailto:info@bulgariansindetroit.com
mailto:matibgdetroit@mail.bg
mailto:ilianadtw@hotmail.com
http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html

