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 Бележка на редактора 

                           Честит първи голям сняг!  
 

 Ако има някой, който искрено се радва на снега, то това са децата. Изключвам 

фирмите за почистване на сняг, защото за тях това е бизнес. А ако снежният ден се 

съчетае със затворени училища, става още по-хубаво - пързалки, снежни човеци, 

червени бузки и мокри чорапи. 

Нашата дъщеря Мария откри, 

че в снега може да се плува!   

 Хубави зимни 

приключения!  

 Весело изкарване на 

празниците на 14 февруари. 
 Очакваме снимките ви на 

имейл 
info@BulgariansinDetroit.com. 
 
 

Даниела НАЧЕВА        

Стягайте шейните 

 

Стягайте шейните,  

палави момчета!  

Пак игра ще падне  

с лудите крачета.  

 

 Гуглите сложете,  

топли ръкавички,  

да не ви премръзнат  

малките ръчички.  

 

Съмне ли, веднага  

грабвайте шейните!  

Ще летим до тъмно -  

весели, честити!  

 

Веса Паспалеева 
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 Спортен турнир в памет на Петър Георгиев 

          Красота, сила и упоритост показаха в Детройт над 800 гимнастици по време на турнир по 

спортна гимнастика в памет на нашия сънародник Петър Георгиев. Петър Георгиев е бил 

гимнастик в българския национален отбор и има над 20 години стаж като треньор в Мичиган. 

Събитието се организира от съпругата му Таня с помощта на много родители на бивши и настоящи 

състезатели от техния клуб Еuro Stars.  

        “Това е нашият специален уикенд и 

за делото на Пепи, който много обичаше 

децата. Тази година състезанието е по-

голямо, с повече деца и има много 

повече посетители. Плановете ни са да 

поддържаме високо ниво на 

състезанията и да поканим отбори от 

България”, сподели Таня Георгиева. 

         С добри думи за турнира и негов 

поддръжник е съдийката Джуди 

Добрански, която е била в България два 

пъти с делегация от спортисти и 

треньори от САЩ. Тя определи Петър Георгиев като “невероятен, много добър треньор и 

приятел”. Джуди си спомни, че той задавал много въпроси на съдиите, как да направи още по-

добри изпълненията на гимнастиците. “Петър създаде редица добри спортисти в Мичиган и много 

обичаше децата. Неговата смърт е 

тежка загуба за гимнастическата 

гилдия и всички, които го познаваха.”       

        За награди в състезанията Таня 

Георгиева е поръчала 2,500 медала. 

Стълбичката за награждаване отново 

беше украсена с бели, зелени и 

червени балони – цветовете на 

българското знаме. Организаторите 

бяха подготвили и подаръци за всички 

участници.  

       Спортният турнир напомни на 

много деца, треньори, родители и 

съдии за забележителния българин и 

спортист Петър Георгиев. 

      Филм за спортното състезание 

може да видите на сайта http://

www.bulgariansindetroit.com/  

ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

 

Ана Генрич и Таня Георгиева (вдясно) с гимнастички от 

клуба 
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Реклама 

Отидох на автомобилното шоу в събота. Имаше много хора - едва намерихме място за паркиране. 

Вътре беше добре организирано - нямаше редици за билети и имаше пейки, на които да се почива. 

Видяхме почти всички марки коли, с изключение на Волво. Това, което ми направи впечатление 

беше, че вече всички коли имат отзад камера или сензори или и двете, за да има видимост и при 

каране назад да не удариш някого. Някои марки имат сензори и отпред, но тогава цените им 

започват от 50 000 долара и нагоре. Като дизайн най-много ми хареса спортния модел на Форд. 

Имаше и няколко иновативни модела на бъдещето. 

            Здравка Стъл 

Автомобилно изложение 2015 в Детройт 

Приема шофьори със собствен камион. Предлага дългосрочно сътрудничество 

основано на доверие, професионализъм и удовлетворение.  

Работим с товари във всички 48 щата.  

Антоанета: 586-804-0756  

Снимки: Николай Начев 
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Отличие за Еди Чаушев 

Програма за обмен на ученици 

 

  

 
         Нашият млад сънародник Еди Чаушев беше избран да 

свири на годишния музикален концерт на оркестъра на 

Мичиган (All-State Orchestra) в Grand Rapids. Той свири на 

контрабас от пет години. Местата за този инструмент са 

били само седем и той е спечелил едно от тях. Оркестърът 

се сформира от деца от Мичиган, който преминават през 

редица конкурси  докато от 2 500 желаещи останат около 

80 одобрени.  

         Това е третото участие в All-State Orchestra на 16-сет 

годишния Еди Чаушев. Той свири в оркестъра към  Detroit 

Catholic Central High School и Detroit Symphony Civic 

Orchestra. "Чувствам се страхотно, че мога да представя 

нашето училище в All-State Orchestra и да бъда с много 

други хора, които споделят същата страст към музиката 

като мен", каза Еди Чаушев. Той сподели още, че "обича 

другарството между членовете на оркестъра и да се 

забавлява, докато свири". 

 Нашето семейство има специален гост от 

България. Това е 17 годишната Сара от София, която 

ще е при нас за една година по програмата “Да” (YES 

program, www.yesprogram.com). Програмата е 

създадена от Конгреса на САЩ през октомври 2002 г. и 

предоставя възможност на ученици да прекарват до 

една академична година в САЩ като живеят с приемни 

семейства, посещават гимназия и се занимават с 

дейности, за да научат за американското общество и 

ценности, както и да помогнат на американците да се 

запознаят с тяхната страна и култура. 

           Кандидатствахме за приемно семейство чрез 

програмата Youth For Understanding-YFU, http://

www.yfu-usa.org/. След като бяхме одобрени, получихме имена на деца, които са пожелали да 

отидат на обменно обучение в чужбина. Избрахме Сара и се грижим за нея като за свое дете. Така 

дъщеря ни Анита се радва на нова приятелка. И двете учат в 10 клас и са винаги заедно.  

Аглика Божинова и Ричард Смит, Novi 
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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 

Работа 

Tранспортната компания 4ways LLC търси шофьор на камион 

Волво 2012, нов трелар 2016, начало с 0.45 цента на миля, добри 

условия за работа, диспечер – българин. 
За информация: 844-311-3587, fourwaysllc@yahoo.com 

Конкурс за рисунка за деца   

Aсоциация « Български език – език европейски » организира, в рамките на програмата "Еразъм", пети 
международен конкурс за рисунка за деца от всички националности на възраст от 6 до 18 години, 

живеещи извън България. 

Темата на конкурса е: «Баба Марта». Регламента на конкурса ще намерите в прикачения файл. 

Краен срок за изпращане на рисунките: 3 март 2015 г. (важи пощенското клеймо) на следния адрес: 

Olimpiya KRASTEVA 

Concours BABA MARTA 2009, 43 allée Antoine de Saint Exupéry 

bâtiment 4 escalier 10 app 378, 93200 ST DENIS, FRANCE 

 С най-добри пожелания за успешна, ползотворна и щастлива 2015 година,  

Мария Атанасова, 

Училищен ръководител на училище "Кирил и Методий", Париж, Тел.: +33 6 71 35 84 71 

email: contact@languebulgare.fr  
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Покана за танци  

MACEDONIAN DANCE 

WORKSHOP 

with Milo Destanovski 
8:30pm Friday, 20 Feb, 2015 

 P.L.A.V. Post 10, 11284 Jos. Campau, Hamtramck, MI  

followed by 

dance party with recorded and live music 

featuring Orkestar  Izvor Detroit: 

Milo, Jessica Ruiz, Nan Nelson and John 

Parrish  

playing on traditional Macedonian 

instruments  

 
 

Milo Destanovski is a Macedonian choreo-grapher and 
musician. He hails from the most respected family of zurla 
players in eastern Macedonia and carries on a tradition of zurla 
and tapan playing going back generations. In addition to zurla, 
Milo plays tapan, kaval, and gajda. He is, moreover, an 
experi-enced choreographer. Having led the KUD Dimitar 
Pop Georgiev Berovski (Berovo, Macedonia’s folk dance 
ensemble) for many years  and toured with them throughout 
the Balkans. Now based in Detroit, Milo has been a guest 
teacher/performer at a number of festivals and camps in the 
U.S. In Macedonia he has led his own seminars and has taught 
at other semi-nars, including Goran Alacki’s Macedonian Pearl 
Semi-nar. Milo also appears in the Macedonian feature film Do 
Balcak (To the Hilt), which was released in 2014. 

     Milo will be joined by his wife Jessica Ruiz on 2nd zurla,  
kaval (and  also clarinet on urban melodies), Nan Nelson of 
the local ensemble Veselba on tambura (and guitar on urban 
melodies), and drummer about town John Parrish on tapan. 

Admission $7 ($6 for Detroit dance club members) 

For more information call 248 996-0057 or email guddyjip@yahoo.com 
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Покана за фолклорен фестивал в Чикаго 

Ensemble Balkanske Igre’s  
50th Anniversary 

SPRING FESTIVAL 
March 26-29, 2015 

International House, 1414 E 59th St, Chicago, IL 60637 
(Hyde Park/University of Chicago) 

Dance and Music of the Balkans, Eastern Europe, and Eastern Mediterranean  
3 ½ days of celebrations with world-renowned master teachers and artists, riveting dance & 

musical performances 
 

Spectacular live music for post-concert dance parties 
Sing, jam, and dance on a sprung oak floor with friends new and old from coast to coast 

  

 
Info/Reservations: 847/331-7842 or 847/858-9822 balkanske_igre@yahoo.com 

Balkanske Igre, PO Box 1157, Chicago, IL 60690 www.balkanskeigre.org   
 

March 26-29, 2015, Thursday, 8pm - midnight /  Friday to Sunday, 9am-5pm 

Workshops, Parties, Culture Sessions with Master Teachers and Artists 
  

                        Nina Kavardjikova (direct from Europe), Bulgarian dances 

                        Atanas Kolarovski, Macedonian dances 

                        Yannis Konstantinou (direct from Europe),  Greek dances 

                        Ahmet Lüleci, Turkish dances 

                        Ventzi Sotirov, Bulgarian dances 

                        Chris Bajmakovich, accordion & Macedonian singing 

                        Zoya Sotirova (formerly with Ens Pirin Choir), Bulgarian singing 

                        James Stoyanoff, clarinet  
                        Temenuga Zhekova (former vocalist with Kanarite & Trakiya), Bulgarian  singing  
                        & others 
 

THURSDAY, 8PM, Mini-workshop with all teachers followed by dance party 

FRIDAY, SATURDAY, & SUNDAY, 9AM-5PM, Dance, music, singing workshops , & culture sessions with native 
Balkan master teachers 

FRIDAY &  SATURDAY EVENINGS, Concerts & Dance Parties featuring the finest 
live Balkan music played by native master musicians who are the favorites in their 

respective communities including: and dances from all regions of the Balkans and Eastern 
Europe/Mediterranean including 

James Stoyanoff & Orchestra Balkana, Chris Bajmakovich & Muzika4U, Verea 
Bulgarian Bitov Orchestra, including Angel Dobrev, gold-medalist on gadulka; Petar 
Alexiev, gaida; Konstantin Marinov, tapan; & more. Glasovete ot Malkata Bulgaria, 

tamburitza orchestras (tba) 
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Реклама 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   

dr@smilesbystutman.com 

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334 

 

 Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)        

 Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300 

Адвокат Иван Груйкин – вашият 

представител по въпроси, 

свързани с българското право с 

офиси в САЩ и София. 

Разрешаване на имуществени, 

административни и документни 

въпроси в България.  

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

 
 Колоездачите тръгнали на дълго пътешествие имат традицията да потопят гумите на 

колелото си в най-близкото до мястото на тръгване море или океан. За съжаление това героят на 

днешната история не можа да стори заради три метровия лед сковал Северния Ледовит Океан. За 

сметка на това успява да прекара три нощи при минус 30 градуса по Целзии в палатката, която 

носи със себе си. Необикновената история на колело започва от Tuktoyaktuk Northwest Territories, 

Canada. 

Кой е той? Йохан Георгиев  

Произход: България 

Години: 26 

Местоживеене: Канада 

С какво се занимава? Пътешества 

От къде тръгва? Най-северната точка на Канада 

От къде минава? Yukon, Alaska, Montana, 

Wyoming, Colorado, Utah, The Grand Canyon 

Къде отива? Крайната точка е да достигне 

Патагония, Аржентина 

Разстояние: 8 000 мили до момента 

Продължителност: 10 месеца 

Къде може да го намерим? 

          За да отговорим къде може да намерим Йохан ще е по-лесно да започнем с това къде не 

можем да го намерим.  Ако се движите по главните пътища и магистрали няма да го срещнете. 

Няма да го намерите из големите градове или на плажа. Няма да го видите да работи в офис, да 

седи в бар или на чин в някое училище. Тръгнете ли по малките живописни пътеки и маршрути, 

може да видите Йохан на колело, нарамил дисаги да пътува из безкрайната шир. Там, където 

природата е най-красива, където зимата 

е най-студена, където веят най-силните 

ветрове и където снежни бури 

заличават за минути пейзажа . Пътят му 

е замръзнала река, най-близкият град е 

на 500 мили и само огромни камиони  

имат смелостта да пътуват. Там, където 

мечки пресичат пътя му, елени и 

лопатари са му другари и стада от коне 

го наобикалят, за да му се начудят. 

           Защо го прави? 

          Ако попитаме самия него, ще ни 

каже, че обича предизвикателствата, 

иска да търси нови усещания, да види 

красоти и природа, които не могат да се 

опишат с думи или преживеят от 
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Необикновена история на колело 

снимка. Ако попитаме някой от късметлиите, срещнали Йохан по пътя му към Аржентина, ще ви 

кажат, че го прави, защото любопитството му е толкова голямо, че не го свърта на едно място. 

Срещат се и такива, които биха казали, че е малко луд.  

           Йохан тръгва на първото си пътешествие от Торонто до Халифакс в средата на декември. Има, 

няма 1200 мили път по заснежените пътища. Целта му е да види дали ще се справи и докъде може 

да стигне. Не само успява, но и прекосява след 

това няколко пъти Канада от Торонто до 

Ванкувър и обратно. В момента е тръгнал от най-

северните точки на Канда, през САЩ, Мексико, 

Латинска Америка, Андите, та чак до Патагония. 

От там светът е негов. Европа, Азия, Австралия, 

защо не и България. Мечтата му е един ден да 

обиколи родината на колело. Дали ще успее? 

          Имах щастието да срещна Йохан в Детройт. 

Минаваше от тук на път за Канада. Беше тръгнал 

на стоп от щата Юта и пътуваше за Хамилтон, 

Онтарио. За късмет, негов дългогодишен приятел 

и съученик, с когото са седяли на един чин в 

България,  Иво Георгиев също живее в Детройт. 

Когато научих от Иво за невероятната история на Йохан, нямах търпение да се срещнем. Що за 

човек би оставил всичко, за да тръгне на колело да обикаля света? Подготвен ли е? Има ли 

необходимата физическа подготовка и оборудване? През какви трудности е минал? И най-вече, 

какво го мотивира, защо го прави, с какво е по различен от всички нас? 

 Пътешествието започва от Tuktoyaktuk, Northwest Territories, Canada. Тръгва през пролетта 

със самолет до Whitehorse, Youkon и от там на стоп до Tuktoyaktuk. Може да се пътува само зимата и 

пролетта, защото река Mackenzie е все още скована от дебел лед. Йохан има няколко седмици на 

разположение да прекоси няколко хиляди мили на колело преди ледовете да се разтопят и пътят 

да изчезне. На тръгване го посреща ледена 

буря. Още не започнал приключението си, 

природата е готова да го откаже. Въпреки, че 

ледът е дебел, често има и огромни пукнатини, 

посипани със сняг. За щастие няма повреди. 

Пътуващите за и от Tuktoyaktuk, бързо научват 

за него и се надпреварват да видят смелия 

пътешественик. Често спират да му предложат 

топла напитка, да го сгреят, нахранят или 

просто да му се радват. Кой би тръгнал в този 

мраз?  

 Пътуването не преминава съвсем 

гладко. При нормални условия, поправката на 
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Необикновена история на колело 

спукана гума не е проблем, но при минус 

30 градуса по Целзий лепилото е по-

твърдо от камък и поправката е 

невъзможна. Заради дълбоката кал 

Йохан е принуден да бута колелото мили 

наред докато стигне най-близкия град и 

го поправи. Най-трудно му е било в 

Wyoming, когато го застига снежна буря. 

Няма заслон, няма дърво, под което да се 

скрие. Температурата е много под нулата 

и силен насрещен вятър му пречи да се 

движи. Да търси помощ е немислимо, 

коли не са минавали от часове, а най-

близкият град е на стотици мили. Тогава 

е бил най-близо до отчаяние. Пътят се 

простира отвъд хоризонта и единствения признак на живот са стадо диви коне. 

 Разговаряхме дълго и все повече се изумявах на това, което е преживял. Снимките и 

филмите, които ни показа спираха дъха. Не искам дори да си представя какво би било да видиш 

Аляска на живо. Искрено му завиждах и ми се искаше да имам същата смелост, за да повторя 

неговия подвиг.  

 Какво можем ние да направим? 

 Ако историята на Йохан ви е заинтригувала, можете да посетите неговия личен блог, където 

постоянно публикува нови снимки и видео материал. Намира се на www.bikewanderer.com. Ако 

искате и други да научат за него и да следите пътешествието му, можете да го направите на https://

www.facebook.com/thebikewanderer. Да не пропуснем и YouTube.com, където можете да гледате 

обработено видео, което сам монтира и озвучава.  

 Не мога да не споделя и една 

добре написана статия за нашия приятел 

във вестник «Капитал», която може да 

прочетете на този линк:  

http://www.capital.bg/light/

ica/2015/02/06/2466875_karai_dokrai/. 

 

Георги Петров  
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Отчет на Българския културен център за 2014 г. 

Bulgarian Cultural Center - Detroit  

Income Statement  

For the Year Ended December 2014  

Revenue  

Tuition - BG School       9,860.00  

Tuition - BG School pre-school      1,110.00  

Organized Events     10,572.50  

Donations      3,397.00  

Sale of T-shirts and souvenirs              5.00  

Other (including Fundraisers)              2.50  

Total Revenue    24,947.00  

    

Expenses   

BG School   

Rent Expense    10,270.00  

Salary Expense    17,901.00  

Salary Expense -Principal      1,908.00  

Salary Expense Pre-school      1,000.00  

BG learning books      1,490.32  

Nosii & Instruments ( folk program)          433.96  

Administrative expenses (office supplies and classroom materials)          880.55  

Organized Events      7,529.91  

Other Administrative Expenses, Supplies & Entertainment          673.96  

Donations made to others          200.00  

Total Expenses    42,287.70  

Profit (Loss) before MON Funding   (17,340.70) 

MON Funding 2014/ 2015    23,862.95  

Profit (Loss)      6,522.25  

Съставил: Tаня Янев - счетоводител                                       Председател: Велеслав Начев 
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                   Памет: 70 години от „Народния съд“  

 Днес отново поднасяме цвете и палим свещ в знак на почит и възпоменание на 
погубените регенти, царски съветници, министри от три правителства, депутати от XXV-тото 

Народно събрание, генерали и висши офицери, разстреляни в нощта на 1-ви февруари 1945 г. и 

на всички загубили живота си заради принадлежността си към обществения, културния и 
военния елит на Царство България. Наш дълг е да съхраним и да пренесем през годините 
разказа за Третото Българско Царство като неразделна част от онази Европа, към която днес 
отново вървим.  

http://edinzavet.wordpress.com  

„На осъдените, преди да ги убият бе отнета последната надежда да видят отново близките си, тъй като 

семействата бяха депортирани и това бе причината, поради която поисках да ги видя един по един 

преди екзекуцията… 

…Ескортът беше подреден в двора на Съдебната палата от входа към ул. Алабинска. По този път се 

простираше конвой от шест камиона, към които бяха отправени жертвите. Беше дадена заповед да се 

удря и убива всеки, който протестираше, повишавайки глас. Един млад депутат, Иван Батембергски, 

извика: „Помощ“, но веднага му бе счупен черепа с приклад. Друг, министърът Тодор Кожухаров, 

инвалид от войната и блестящ писател, вървеше, опирайки се на бастун; изведнъж извика: „Не трябва 

да плачем за нас, а за България.“ И запя националния химн „Шуми Марица“. Бе убит с удар от 

револвер. Тримата регенти Кирил, Филов и Михов бяха изведени последни заедно с двама тежко 

болни осъдени. Качиха ги на един полупразен камион. Духаше леден вятър. 

…В гробищата на София бяха паднали няколко бомби, отваряйки много широки ровове. Осъдените 

бяха накарани да слязат на малки групи в близост до тези „вече готови“ ями. Някой, не виждайки 

строен наказателния взвод, попита дали ще трябва да чакат на това място и с този ужасен северен 

вятър. Бе отговорено набързо, че ще бъдат убити един по един. Наистина, двама екзекутори бяха 

готови с автомати в ръце. … 

…Изглежда, че на всеки убит [проф. Ал.]  Станишев е проверявал пулса и слагал ухо на сърцето 

му.  Има върховното себеотрицание да повтори това задължение толкова пъти, докато остане сам и 

последен, за да бъде убит.. 

…Върху телата на жертвите бяха изсипани камиони със сгурия. Надяваха се така да отклонят 

вниманието и народните поклонения. Узна се обаче, по странните пътища на vox populi кого 

покриваха тези черни могили. Жени, млади и стари се спираха безстрашно да се молят на тази земя; и 

аз самата, придружавана от една или друга от моите дами, отивах да коленича край този общ гроб. 

Носех пълен траур. Странно – запазила съм жив спомен от черните воали, развявани от вятъра.  Бях 

познавана отдалече. Ни никой, никога не ми каза нещо. Носехме свещи и цветя, върху тези пластове 

от въглища. Свещите можехме да ги държим запалени при лошо време за няколко мига, закривайки 

ги с телата си. Беше единствената възможна почит към тези нещастни мъртъвци и към всички други в 

нашата Родина. За тях и дали са още там не се узна повече нищо. 

… Бях внимателно следена и моят свят, можеше да се каже, че вече беше ограничен между двата 

гроба, този на моя съпруг в Рилския манастир и този на мъчениците от „Кървавия четвъртък“. Бях 

сама, с две деца, на двадесет и девет години.“ 

Царица Йоанна. Спомени  (Испания, 1966) 
 
 На 20 декември 1944 г. в София се откриват заседанията на Първи и Втори върховен състав на 

т. нар. Народен съд. Преди това подсъдимите са отведени в Москва, където месеци наред са 

инквизирани. Целият процес се диктува от Москва, лично от Г. Димитров. Погазени са всички 

принципи на правосъдието. 
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  Памет: 70 години от „Народния съд“  

 На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртни присъди над тримата регенти, 
8 царски съветници, 22-ма министри от правителствата след 1941, 67 депутати от 24-тото НС, 
47 генерали и висши офицери. 
         Присъдите са изпълнени същата нощ. Навързани на вериги хората са откарани с камиони до 

една дупка от паднала бомба в района на Софийските гробища. Разстрелвани са един по един. Проф. 

Александър Станишев – световно известен медик е бил принуден да констатира смъртта на убитите. 

Последен убиват него – застрелват го с пистолет в тила, както е коленичил над последния 

разстрелян. Труповете са съборени в трапа и зарити със сгурия. Въпреки тайната, през следващите 

дни и месеци близки на загиналите носят цветя и свещи на мястото. За да предотвратят, комунистите 

правят отгоре бунище. 

           До завършването на процесите на Народния съд до април 1945 г. на смърт са осъдени 
2730 души. За по-малко от година българските комунисти избиват повече български генерали 
и висши офицери, отколкото са загинали във всички войни, които България е водила от 
Освобождението си насам! 
Първата отменена присъда на Народния съд е на 30 юни 1993 г. Присъдата над регентите е отменена 

през 1996г. Днес на мястото на 

престъплението има паметник. 

Ето информация за някои от убитите: 

Принц Кирил Преславски- Регент, 

брат на Цар Борис III 

Проф. д-р Богдан Филов- световен 

учен, археолог. Регент, бивш 

Министър-председател 

Генерал-лейтанант Никола Михов 
– Регент и военен министър 

Проф. Александър Станишев- 

български хирург, лекар и учен със 

световна известност. Министър на 

здравето. 

Димитър Шишманов- дипломат. 

Министър на външните работи 

Д-р Иван Горанов- виден юрист, 

адвокат. Кавалер на четири ордена „За 

храброст“ за атаката при Тутракан. 

Светослав Поменов- Юрист, завършил във Франция. Дългогодишен дипломат. Кавалер на два 

ордена „За храброст“. 

Д-р Иван Вазов- племенник на Иван Вазов, син на д-р Кирил Вазов. Капитан- командир на 

Балканския полк, герой от войните. Носител на 3 Кръста за храброст и орден Австрийски орел. 

Завършва право в СУ и докторска дисертация в Лайпциг. Общественик на гр. Стара Загора, 

Председател на Културно-просветното дружество, безпартиен и аполитичен- става депутат като 

независим кандидат от Стара загора. 

Д-р Иван Бешков – 49 годишен, брат на художника Илия Бешков. Герой от първата световна война, 

с два ордена за храброст. Корпоративен деятел, народен представител в три народни събрания от 

Плевенски избирателен окръг, министър на земеделието. 

Георги Липовaнски- доктор по право и финанси. Общественик и стопански деец. 

Александър Сталински- виден юрист. Министър на правосъдието 

Д-р Борис Йоцов- учен. Министър на просвещението 

 

Снимка от официалната церемония пред паметника на 
Жертвите на комунизма на пл. „България“  
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  Памет: 70 години от „Народния съд“  

Инж. Борис Колчев- Министър на железниците, пощите и телеграфите 

Д-р Георги Ханджиев- учен. Съветник на Цар Борис 

Арх. Йордан Севов- известен архитект модернист. Съветник на Цар Борис 

Любомир Лулчев - царски съветник 

Димитър Генчев- офицер, полковник. Награждаван с ордени за храброст, герой от войните. 

Инспектор на дворците. 

Павел Груев – началник на дворцвата канцелария 

д-р Петър Костов – секретар по печата, легационен съветник 

Тодор Кожухаров- виден общественик, публицист и журналист. Кавалер на два ордена „За 

храброст“, удостоен с близо 20 наши и чужди медала за гражадански заслуги. 

Иван Батембергски – народен представител 

Ген. Теодоси Даскалов- български 

офицер, герой, носител на всички 

отличия на Царство България. Министър 

на войната , внук на Бачо Киро 

Генерал-лейтанант Руси Русев- Военен 

министър 

Генерал-лейтанант Константин 
Лукаш- Гл. инспектор на войската и 

Началник на щаба 

Генерал-майор Рафаил Жечев – флигел 

адютант 

Генерал-лейтанант Никола Стойчев- 

командир на 3-ра българска армия 

Генерал-лейтанант Никола Христов- 

командир на 3-та българска армия 

Генерал-лейтанант Атанас Стефанов- 

командир на 4-та българска армия 

Генерал-лейтанант Никола Наков- 

командир на 1-ва българска армия 

Генерал-майор Петър Цанков- 

командир на ШЗО 

Генерал-майор Рафаил Банов- 

командир на 6-а Бдинска дивизия 

Генерал Никола Жеков- командващ БГ 

армия през 1915-1918 г. 

Генерал-лейтанант Димитър Айранов- 

командир на Военно-въздушните сили 

Контраадмирал Асен Тошев- командир 

на Морските войски 

Ген. Борис Димитров- герой от войните, 

един от основателите на Военното 

училище. Признат за най- ерудирания 

български офицер след 1939 г. Комендант на Жандармерията 

и още 12 генерали…. 
Полковник Бахнев- командир на полка в Шумен. Герой от войните. Кавалер на 5 ордена. 

Проф. Цветко Петков- виден юрист, адвокат. Защитавал е като адвокат комунисти и двама е спасил 



 

 

СТРАНИЦА 17 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 2, 2015 

 



 

 

СТРАНИЦА 18 

Брой 2, 2015 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

По червения килим 

Анализ на моя живот - 

един подреден хаос 

 Примирих си, че си 

отиде пролетта, примирих 

се, че свърши лятото, но не 

мога да се примиря с това, 

че си отиде младостта. 

Защото знам, че нова 

пролет и друго лято ще 

дойдат, но младостта 

безвъзвратно отлетя. Дойде 

времето на спомените. А 

ще имам ли достатъчно 

такива, за да ми запълнят 

липсата на отминалата 

младост?  

             От позицията на 

натрупания брой години и 

събрания житейски опит, 

изградих своите приоритети, които не бих искала да налагам на никого, а просто да ги 

споделя с вас.  

На първо място по значение слагам семейството.  

На второ място бих сложила работата, която удовлетворява и доставя удоволствие от 

извършеното.  

На трето място бих сложила приятелите и средата. Тук се научих, че бройката не е от 

значение, а качеството на контактите. Има хора, които оприличавам с маргарина – еднакво 

мазни и вредни. И за да си спестя негативни емоции, хигиенизирам контактите си.  

Четвърто. Не крия, че обичам разкоша, но не излишно разточителния, а умерения разкош. Без 

щастието, което идва от сърцето, луксозният живот е само бляскава опаковка без съдържание. 

Красива рамка, която краси гола стена вместо ценен шедьовър.  

 Всеки от нас се опитва да счупи бариерите, които понякога неволно сам поставя. Ако 

не ни харесва съдбата, която животът ни е отредил, може да се опитаме сами да я 

пренапишем. Та нали именно за това избрахме да емигрираме в тази държава с надеждата, че 

от двете злини тука е по-малката. Дано само това не се окаже една голяма илюзия.  

            Пожелавам на всички да реализират мечтите си.  

    Емилия Димитрова     

Как да не се чувства добре с толкова млади,  

красиви и знатни мъже и печено прасенце! 

Честит рожден, Еми!  БЕЛ.РЕД. 
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