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Сурвакари 
 

Хей, другари 
сурвакари! 
Хей, юнаци 
със калпаци! 

Дрян е цъфнал на поляна 
с чудно хубава премяна: 
всяка клонка позлатена, 
всяка пъпка посребрена 
с бял варак и мразовина. 
Сурва, весела година!# 
Едро жито по хамбари, 
тлъсти агнета в кошари, 
руйно вино по мазите, 
мед и восък по пчелите; 
пълна къща със имане – 
мир и обич да настане, 
да живеят като братя 
всички хора по земята, 
че земята е градина# 
Сурва, весела година, 
до година, до амина# 

На снимката: Дениз Узунов сурвака татко си  
 
Цвета Тончева дари на Българския културен 
център седем ръчно направени сурвачки, 
които бяха продадени на българското 
новододишно парти в Dearborn. Сумата от 
$91 ще се използва за децата от училище 
"България". Щастливците побързаха да 
изпробват сурвачките още в първите минути 
на новата година.  

 Празниците отминаха и дойде време за работа. Много 2010 година започнаха своята 
дейност  училище "България" и Български културен център - Мичигън. Прочетете пълен 
отчет за дейността на Центъра от неговия председател Велеслав Начев. Годината 
завърши с Коледен концерт на децата от училище "България" - нещо, което не е правено в 
Детройт от дълго време. Можете да чуете как пяха и рецитираха най-малките на първа 
страница на сайта "Българите в Детройт".  
 Следващото представяне на родината ни пред чуждестранна публика ще се бъде на  
4 февруари (петък) от 18.00 до 22.00 по време на международния фестивал в Sterling 

Heights. Българският културен център ще има маса, където ще се продават сувенири. Ако 
искате да приготвите традиционно българско ястие за масата за тестване на различни 
национални храни, моля пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.      

 Тържеството по случай националния празник на България 3-ти март, организирано 
от Българския културен център в Детройт, ще бъде на 26 февруари (събота) с участието на 

оркестър "Веселба" от Ан Арбор. Очаквайте повече подробности на интернет страницата 
www.BulgariansinDetroit.com.  

ДАНИЕЛА НАЧЕВА     
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"Невероятно представление! Поздравления за всички участници и организатори на 
Коледния концерт на Българския културен център! 

Гледах ви с такава наслада и се надявах танците ви да продължават още и още! 

А малките ни юнаци ме просълзиха от гордост, облечени в техните носии! 

Да сте ни живи и здрави и все така ни радвате!" 

Севи Харлева 

"Празникът мина много добре! Концертът на децата беше 
супер, като за първи път такава изява пред публика. 

Всички от нашето семейство сме много доволни!" 

сем. Георгиеви 

"Браво на Българския център и неговите създатели!!!!! 
Браво за труда ви!!!!! Оценяваме го." 

сем. Егови 

"Невероятно представление! 
Искам да благодаря на всички организатори, учители и 
участници за страхотния концерт. Браво!  
С нетърпение очаквам следващото участие на децата от 
училище "България".” 

Станислава Малинова 

“Страхотно се получи! Браво на децата , учителите, организаторите и родителите! 
Сърдечни благодарности на нашите дарители, без чиято помощ трудно щяхме да се 
справим. “ 
Бистра Макнев 
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Вижте още снимки от концерта на интернет 

страницата www.BulgariansinDetroit.com.  

  

Българският културен център в Детройт предлага тениски всички 
размери с българското знаме и надписи на цена $15 за възрастни и 
$10 за деца.  

Можете да направите поръчка по телефона 586-264-1557 Даниела 
или на е-мейл info@BulgariansinDetroit.com. 

  

 

"Чудесен Коледен концерт!!! Децата бяха очарователни! Благодаря 
на учителите за техния труд и на организаторите за всичко, което 
направиха този концерт да се осъществи."  

Мая Георгиев 

"Драги сънародници,  
Искам с няколко думи да изразя топлите чувства на 
удовлетвореност и национална гордост, които с моя съпруг Желчо 
изпитахме в събота, 18 декември.  
Сладките, крехки гласчета на най-малките и старанието на по-
големите деца да представят нашите коледни традиции 
предизвикаха сълзи в очите. Надявам се, че всички, които посетиха 
това мило тържество, изпитаха подобни чувства. А на танцьорите 
просто завидях за бързите и кръшни хора.  
На организаторите пожелавам честита нова година и да бъдат все 
така всеотдайни и неуморни и да ни радват с подобни тържества.  
На всички читатели на вестника - честита нова година, здрава и 
благодарна, мирна и успешна за всички."    

Цветана Тончева 

 

Брой 1, 2011 
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Мечтата ни да имаме собствена 
сграда за културен център е една година 
по-близо. Нека през 2011 тя да се стане 
реалност.  
 Вярвам, че можем да го постигнем 
ако българите в Мичигън работим усърдно 
заедно. 

Точно преди една година, като на 
шега, започнахме училище с класове по 
български език, народни танци и детска 
градина. Занятията се провеждат в 
сградата на Балкано-Американския център 
в Трой. През април регистрирахме 
Български културен център като 
организация с нестопанска цел. Центърът 
си поставя следните цели:  
- да популизира българската култура и 
традиции в Детройт;  
- да финансира училище „България” ; 
- да се премести в самостоятелна сграда. 

През март кандидатствахме по 
програма "Роден език и култура зад 
граница" на българското Министерството на 
образованието и културата (МОН) и бяхме 
одобрени за финансова помощ от $7,868. 
Върху проекта за училище "България" 
работиха на доброволни начала Митра 
Енчева, Бистра Макнева и Даниела Начева. 
След почивка през лятото започнахме 
учебната година с нови класове по история, 
география, музика и български традиции за 
1 клас и подготвителна група за малките. 
Учители са: Митра Енчева - български език, 
Нина Колева - подготвителна група, 
Елеонора Барбов - музика, Калина 
Атанасова - география,  Галя Маринова - 
история, Галя Петрова - български 
традиции, Николай и Галя Аличеви - 
народни танци.  

С първата част от средствата на 
МОН, които пристигнаха през ноември 
закупихме учебници, учебни тетрадки и 
помагала, 15 детски народни носии, пиано 
за часовете по музика, а месечната учебна 
такса беше намалена от $60 на $50 на дете. 

Първата изява на Българския 
културен център беше тържество за 24 май 
в Commerce Township. В програмата взеха 
участие и децата от Школата за български 
език, изкуство и традиции на Диана 
Чолакова. В края на август се веселихме на 
летния пикник в парк в Troy.  

През октомври участвахме в 
международния фестивал в Southfield, 
където танцувахме народни танци, 
продавахме български сувенири и 
показахме на много хора къде се намира 
България. Изпратихме поздравителни 
картички на наши сънародници по различни 
поводи. На 18 декември беше Коледния 
концерт на децата от училище "България". 
Благодарим на Митра Енчева, Елеонора 
Барбов, Нина Колева, Николай и Галя 
Аличеви и коорепетиторката Христина 
Василева за прекрасното представяне на 
децата.  Специална благодарност към 
Йорданка Стойкова, която купи плата и уши 
ямурлуци за малките коледари. Благодарим 
на Николай и Галя Аличеви, Румен и 
Жулиета Малинови и Илияна Георгиева 
предоставили народни костюми на 
участниците в мероприятия на центъра. 

За да финансираме Българския 
център продаваме тениски и магнити с 
българското знаме, които може да закупите 
по време на занятията на училището всяка 
събота от 10.00 до 13.00 часа или да 

 Брой 1, 2011 
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поръчате на info@BulgariansinDetroit.com. Благодарим на 
Весела Вълчева, която направи дизайна им.  
 Предстои тържество на 26 февруари, когато ще 
отбележим националния празник на България - 3-ти март.    

Към момента в училище „България” има 29 деца в две групи: 
подготвителна (3-5 годишни) и първи клас (6+ годишни деца). 
Можем да организираме клас за по-големите, ако има 
интерес. 
 Българският център благодари на нашите дарители, 
помогнали със средства и труд през годината. Това са: 
Марин, Димитрия и Николай Начев, Герман Боев, сем. Вътев, 
Васко и Надя Василев, Алеко, Цветан Ахтариев, Кристина и 
Жулиета, Стоян и Теди Димитров, Йовка Хаскин, Бистра и 
Милко Макнев, Маринела и Борис Згуров, българките от 
хотел "Баронетте", Велеслав и Даниела Начеви, Георги и 
Тота Александров, сем. Цънцарови, Димитър Райков, Тодор Марински, Руска и Венко 
Бежови, Минка Христов, Никола Алексиев, свещеник Славчо Панев, сем. Илияна и Митко 
Георгиеви, Георги и Taня Янев, Елеонора и Петър Барбов, Андрей Иванов, Мария Иванова, 
Нели Атанасова, Диана Чолакова, Антония и Стефан Чардакови, Надежда Недева, 
Жулиета Малинова, Флоренс Гаджева,  Сара Бончев, Огняна Димитрова, Маргарита 
Бонева, Станислава Малинова, Запрянка Сивриева, Севи Харлева, Надя Стойкова, Сашка 
Евгениева, Георги Иванов, Косьо Димитров, Огнян Кирилов, Станимир Чотов, Стефан 
Атанасов, както и други, които пожелаха да останат анонимни.  

Българският културен център се гордее с младежите, които доброволно помагаха за 
провеждането на уроците в училището и тържествата - Ангел, Васка, Петър, Георги, Спас, 
Тодор, Пиринка, Надя, Меги, Магдалена и Гергана. 

Можете да направите дарение по сметката на Bulgarian Cultural Center, 
Huntington National Bank, routing # 072403473, account: 02383112024 или да изпратите чек на 
нашия касиер Бистра Макнев на адрес: 2485 Avalon Dr, Troy, MI 48083. В момента работим по 
регистрирането на Българския център според федералните закони, за да може даренията 
да се признават за данъчни цели.     
 Всичко това правим за първи път, като се учим от грешките си. Винаги има нужда от 
доброволци, дарители и бизнес лидери, които да подкрепят идеята за училището и за 
собствена сграда на Българския център. 
 Радостно е, че цели семейства идват всяка събота - от най-малките до бабите и 
дядовците. Заедно ще запазим българските традиции, обичаи и култура зад граница.  

Учебните занятия са всяка събота от 10:00 часа в Балканския център в Трой.  
ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ, председател  

Летен пикник 2010 

                                       Тържество за 24 май 2010 г. 
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 Брой 1, 2011 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗА 2010 ГОДИНА 

Отчет за приходите и разходите  
на Български културен център - Мичигън  
за периода 19 април - 31 декември 2010 г.  

Приходи Сума в US$ 

Такси за училище "България"      3,165.00  

Тържества  
24 май      2,352.00  

Пикник          274.00  

Коледен концерт      1,150.00  

Дарения  
24 май           648.00  

Пикник          159.00  

Коледен концерт          660.00  

Други дарения            60.00  

Продажба на тениски и магнити      1,712.00  

Участия в международни фестивали          100.00  

Други             40.00  

Общо приходи    10,320.00  

  
Разходи  

Училище "България"  
Възнаграждения и наем на помещения      3,930.00  

Учебници, тетрадки и помагала          358.00  

Транспортни разходи на материали, закупени от България          298.00  

Носии и инстументи      1,437.00  

Реклама          200.00  

Участия в международни фестивали          131.00  

Административни разходи          393.00  

Тържества  
24 май           295.00  

Пикник          363.00  

Коледен концерт      1,032.00  

Дарения          100.00  

Тениски и магнити      1,007.00  

Други разходи          183.00  

Общо разходи      9,727.00  

  
Финансов резултат  от собствена дейност          593.00  

Субсидия от Министерството на образованието за учебната 2010/2011      7,868.50  

Налични средства       8,461.50  

  

Съставил: Бистра Макнев                                               Председател: 
Велеслав Начев 
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Едно българско семейство от Метро 
Детройт беше в Бразилия през април 
миналата година. Златка и Орлин Плочеви 
празнуваха сватбата на сина си Пламен и 
неговата избранница Жана в малкото 
градче Атибая, близо до Сао Пауло.  
Булката е от там - най-големият град в 
Бразилия и в Южното полукълбо с  
население около 11 милиона души. Сао 
Пауло е център на метрополен район с 
почти 20 милиона жители, което му 
отрежда седмо място по големина в света. 
Според Пламен, трафикът там не намалява 
през целия ден - от 6 до 10 вечерта, освен 
метро и автобуси пещеходците се 
сблъскват с много коли, а най-често с 
моторетките, които хвърчат между колите и 
се разминават само на сантиментри с 
другите превозни средства.  

  Сао Пауло често е определян като 
най-богатият град в Бразилия. Пламен е 
впечатлен от съчетанието на бедни райони 
с богати, наредени един до друг. Богатите 
къщи обаче са оградени с телени огради 
тъй като престъпността е голяма. Според 
Орлин, гетата в САЩ и циганските квартали 
в България изглеждат много по-добре в 
сравнение с бедните квартали в Бразилия. 
Ако обичате предизвикателствата, може да 
си купите обиколка в такъв район, където 
наред с палатите на наркобароните са се 
сгушили колибите на бедните.  

   По време на престоя си в Бразилия, 

родителите на Пламен отсядат в хотел на 
плажа в известния курорт Копакабана в Рио 
де Жанейро. В сравнение с лъскавите 
курорти в САЩ, там им се вижда поостаряло 
и не толкова бляскаво. По главните улици 
на метрополиса полицейските коли са една 
до друга, но по другите места картината е 
различна. Трудно се намират 
англоговорящи хора, които да помогнат на 
българите. По вътрешните летища няма 
надписи на английски език понеже 
популярните в Бразилия езици са 
португалски и испански.    

 Семейство Плочеви успява да види и 
основните забележителности на Рио: 
стадион "Маракана" - меката на бразилския 
футбол, статуята "Христос Спасителя", 
разположена на връх Корковадо и Шугър 
Лоуф Маунтънс. Въпреки, че през април  в 
Бразилия е есен и слънчевото време се 
редува с дъжд и мъгла, не пропускат да се 
потопят и в океана. Безбройните капанчета 
предлагат какви ли не коктейли, 
включително и кокосов орех със сламка!  

  Според семейство Плочеви, в 
Бразилия празниците са на особена почит - 
всеки месец държавата се радва на 
официални празници по които не се работи. 
Подготовката за прочутия бразилски 
карнавал трае цяла година. Много хора са 
готови да дадат всичките си пари или да 
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организация на Социалистическата партия през 1967 г. Участва в нелегалната съпротива срещу военната 

диктатура. Арестувана е през 1970 г. и е осъдена от военен съд. Освободена е от затвора в края на 1972 г.  

 В периода 2003 - 2005 г. Дилма Русев е министър на мините и енергетиката на Бразилия. От 21 юни 

2005 г. е началник на канцеларията на бразилския президент Луис Инасиу Лула да Силва. 

През 2010 г. Дилма е кандидат за президент на Бразилия от Партията на работниците. В своята 

предизборна кампания се обявява за аграрна и политическа реформа, расови квоти, свобода на 

вероизповеданията и хомосексуални граждански съюзи, против смъртното наказание и узаконяването на 

леките наркотични вещества. 

На първия тур на 3 октомври събира 46,9 % от гласовете срещу основния си опонент, социал-демократа 

Жузе Сера (32,6 %). Вторият тур на изборите е проведен на 31 октомври 2010 г. и е спечелен от Дилма. 

По материали от българския печат 

ядат само ориз и боб, което е основната 
храна на бразилците, за да имат нов костюм 
за тържествата. Школите по самба са 
навсякъде и всеки с удоволствие се учи да 
танцува популярния танц.      

 През 2006 година хубавата бразилка 
Жана е изпратена в Детройт като 
представител на компанията за двигатели 
Mahle. Тя е с инженерно образование. 
Бъдещата двойка се среща по интернет. 
Женят се три пъти - през ноември 2009 

подписват документите в съвета, през април 
2010 в църква, където присъства и майката 
на Жана и след това в Бразилия на 17 април. 
През миналия месец Пламен завърши 
магистърската си степен по "Бизнес 
администрация" в Northwood University и сега 
усилено търси работа.  

Честито и на добър път! 

 ДИЛМА РУСЕВ  - бразилски икономист, политик, 36-ят поред президент 

и първата жена-президент на Бразилия. През октомври 2010 г. се 

кандидатира за президент на Бразилия от управляващата Партия на 

работниците. Нейният баща Петър Русев е от Габрово, бил е близък 

приятел на Елисавета Багряна. Като активен член на БКП през 1920-те 

год. е принуден да емигрира от България през 1929 г. във Франция. 

Вече овдовял, пристига в Бразилия през 1930-те години. Преселва се в 

Буенос Айрес, Аржентина за няколко години. Завръща се и се 

установява в Бразилия, където постига успехи като юрист и строителен 

предприемач. В Бразилия се жени за Дилма Жане Силва, от която има 3 

деца: Дилма, Игор и Жана.  Дилма се присъединява към младежката 
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 Град Sterling Heights организира международно изложение 

на  

4 февруари (петък) от 18:00 до 22:00 часа в Sterling Heights Senior 
Center. Адресът е 40200 Utica Road, Sterling Heights, 48312.  На 

изложението ще има широка гама от етническа музика и танци, 

традиционна кухня и сувенири.  

Българският културен център в Детройт ще участва с група за 

народни танци и ще има маса за продаване на сувенири.  

 Приканваме всички българи, които предлагат бизнес услуги 

да оставят визитки на нашата маса. За повече информация пишете 

на info@BulgariansinDetroit.com.  

 ���������	�
������� ����
��
� � �
�
��� 
 ��������
� �����	� �	����
 ���� �� �	��
������

	� �� ���	� �		 � �	�	 �� � ���
�
� 
��
� �
��
 �
�� 
 �������
�!�
Турско-Американската асоциация в Мичигън (Turkish American Cultural Association of 
Michigan - ТАСАМ) и Българския културен център в Детройт канят всички семейства с 
деца (или бъдещи родители) на неформална среща за обмяна на идеи и игра на децата. 

 Лекцията засяга някои основни проблеми при развитието на децата от раждането 
до 5 годишна възраст. Ще бъдат посочени игри, които помагат за физическото, 
езиковото и социалното развитие на детето. Ще се засегне и дисциплинирането на 
децата според тяхната възраст. След лекцията присъстващите ще могат да зададат 
въпроси и да споделят своя опит.  "	���� Ms. Kris Kasperski, M.Ed. (Fussy Baby Lead Infant and Family Specialist & 

Children's Learning Center Early Childhood Specialist) 
From Oakland Family Services (www.oaklandfamilyservices.org) #��� събота, 22 януари, от 13.00 часа до 15.00 часа $%�� � безплатен ����� сградата на Турския център. Адресът е: 28837 Beck Road, Wixom, MI 48393 

На срещата българските родителите ще могат да се запознаят с другите семейства, 
докато децата играят. Ще има пица и освежителни напитки за всички. 

За допълнителни въпроси: seyran.bek@gmail.com или info@BulgariansinDetroit.com. 

Очакваме ви! 

 

С уважение, 

Seyran Bek     Даниела Начева 

TACAM       Български културен център 

 Брой 1, 2011 
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Българският културен център в Детройт ви кани на концерт по случай 3-ти март - националния празник на 

България.  Дата: 26 февруари (събота) от 18.00 часа . На концерта ще свири трио  "Веселба"  

 Трио "Веселба" се състои от Chris Rietz, Bruce Sagan и Nan Nelson. Те специализират в българска и 

скандинавска музика, но свирят и много друга балканска фолклорна музика.  

Bruce Sagan започва да свири на цигулка още като дете. Влюбва се във фолклорната музика като студент и 
започва да свири тази музика. Пътува до Европа, където се учи от най-добрите музиканти и скоро става 
търсен учител по гъдулка в САЩ. Неговите записи са търсени в САЩ и Европа. Брус е музикален директор на 

различни събития, включително и на Nordic Fiddles and Feet и Stockton Folk Dance Camp.  

Nan Nelson започва да свири американска фолклорна музика като тинейджър. Тя открива Руската фолклорна 
музика в края на 70-те и свири с Руски фолклорен оркестър 
към University of Illinois и Балалайка оркестър в Детройт. През 
1998 г. Нан и Брус основават групата "Веселба", където тя 
свири на тамбура.  

Заради последната наклонност на триото към скандинавската 
музика Нан, шведски корени започва да свири на барабани. 

Тя свири и в групите Ethnic Connection и Klezmer Fusion.  

Chris Rietz и Брус свирят заедно от 1981 г. Обединява ги 
любовта към българската музика. Крис свири на кавал. Учи се 

от Николай Докторов, когото видяхме в Детройт с оркестър 
"Кабиле". Крис преподава балканска музика в East European 

Folklife Center и е търсен инструктор по кавал и тамбура.  

С малко закъснение казваме ЧЕСТИТО на сем. Ваня и Георги Барнекови от West Bloomfield, който на 1 ноември 
2010 г. се сдобиха с момиченце Вела с размери 8 lb и 21 inc. Батко Владимир (11 г.) и кака Тина (3 г.) приемат 

бебето много добре.  

 

 

Честито казваме на сем. Байдови, които се сдобиха със син на самия празник 
Никулден - 6 декември. Затова и бебето се казва Никола. При раждането си тежи 3 кг. 
и е висок 49.5 см. Пръв помощник на мама е батко Иван, който с радост разказва за 

бебето. 

 

 

 

Последното българско бебе за 2010 годнина е Дария, която се роди на 12 декември 
с тегло 2750 грама и дължина 50 см. Щастливите родители са Галина Димитрова 
Янкова-Атанасова и Атанас Димитров Атанасов. Семейството живее в Westland. 

Баткото Николай на 10 г. се радва на бебето и непрекъснато иска да я гушка. Честито 

и на баба и дядо и всички други от сем. Атанасови, които живеят в Метро Детройт.   

 Брой 1, 2011 
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66. НИКОЛА ВАПЦАРОВ (1909-1942) - поет, активен член на БКП (преди 
легализирането и институциализирането й). Става един от главните 
активисти в Македонския литературен кръжок в софия. Събира подписи 
из Пиринска Македония в подкрепа на т.нар. Соболева акция 
(предложен на България пакт за приятелство от страна на СССР през 
1940 г.). Единствената му издадена стихосбирка е "Моторни 
песни" (1940). Осъден е на смърт за терористична дейност и 
разстрелян, посмъртно е амнистиран. Също посмъртно получава 
Световната награда за мир (1852). Стиховете му са преведени на 60 
езика.      

67. НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ (1849-1939) - един от апостолите на Априлското 
въстание в III-ти революционен окръг, син на баба Тонка, учител и 
библиотекар, активен член в комитета в Русе, създаден от Левски. 
Присъства на Общите събрания на БРЦК (1872 и 1874) в Букурещ. 
Участва в Старозагорското въстание. Инициатор е за създаването на 
Гюргевския революционен комитет и четник в дружината на Христо 
Ботев. След Освобождението е избиран за народен представител и 
кмет на Русе. 

68. НИКОЛА ПЕТКОВ (1893-1947) - известен политик, един от лидерите на 
БЗНС. Редактор е на в. "Земя' (1931-32) и на в. "Земеделско 
знаме" (1932-33). Участва в образуването на националния комитет на 
ОФ (1943) и в установяването на народната власт след 9 септември 
1944 г. Назначен е за министър без портфейл в първото правителство 
на ОФ. Борбата му за запазване на парламентарната демокрация е 
обявена от комунистическия режим за контрареволюционна дейност и 
е осъден на смърт за шпионаж. Реабилитиран е посмъртно през 1990 г.    

 

69. НИКОЛА ФИЧЕВ (УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО) (1800-1881) - легендарен 
български възрожденски строител, архитект и склуптор. Усвоява 
строежа на църкви, камбанарии и мостове от брациговските майстори. 
Построява моста над р. Янтра край Бяла (1865-67) и покрития мост в 
Ловеч над р. Осъм (1872-74). Известен е с това, че когато завършва 
строежа на някой мост, при изпробването му ляга под него, за да 
гарантира сигурността на преминаващите с живота си.  

 

70. НИКОЛА ЛИЛИЕВ (1885-1960) - поет-символист, театровед и 
преводач с огромно влияние в българския културен живот за няколко 
поколения. Учи в Швейцария, участва в Балканските и Първата 
световна война като военен кореспондент. Автор и съредактор на 
емблематичното списание "Златорог" (20-те години на XX в.) Работи във 
Виена и Мюнхен върху подготовката на библиография за българския 
стопански живот през вековете (1921). Като дългогодишен драматург в 
Народния театър в София възражда и следва най-добрите традиции в 

театъра, положени от Пенчо Славейков и Пейо Яворов.   
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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 Accountant). Понастоящем защитава 

магистратура по специалност „Данъчно право” (Masters in Taxation) в Walsh College. 

Гарантира максимална възвращаемост на вашите данъчни вземания и оптимизиране на 

вашите задължения! 

За повече информация:Cell: 248-787-0036, Fax: 248-926-3812,  

e-mail: ivansarafov@yahoo.com, 47934 Fernwood, Wixom MI 48393  

 

 

 

  

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Ниски цени и отстъпки при големи поръчки 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния ъгъл на 13 миля и 
Southfield).  Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски).  ������� �� � ���	 
��� ��������
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 Досега разгледахме бизнес употребата на застраховка "Живот" и на “Аnnuity”, които 
са планове използвани от големите фирми. Също така разгледахме употребата на 
застраховка "Живот" и на “Аnnuity” за бизнес и лични пенсионни планове. 

 Ще завърша бизнес употребата за застраховка "Живот", като разгледам няколко 
различни плана, предлагани на работниците в малки и средни предприятия. Все пак 
пенсионен план или бонус план, който е подходящ за компания като IBM няма да е 
подходящ за местен ресторант, където работят пет работника. Една от основните причини 
е, че малките фирми нямат паричната възможност да си позволят обсъдените досега 
сложни планове. В следствие, нови планове от типа на “KEOGH” План, Опростен Пенсионен 
План и “SIMPLE” План са на разположение на малките фирми. 

“KEOGH” План 

 Този план позволява на собствениците на малки фирми да установят необлагани с 
данъци пенсионни планове за себе си, при условие, че работниците им са задължително 
включени в този план. Хората, които имат право да използват “KEOGH” план са 
индивидуални собственици, бизнес партньори, фермери или професионалисти като 
доктори и адвокати.  

 “KEOGH” планът може да бъде два вида: 

План с определено спонсориране – Този план изисква от компанията да влага определена 
сума всяка година. Пенсионните доходи на работниците ще зависят изцяло от тази 
влагана сума, лихвата спечелена от плана и продължителността на служенето на 
работника за компанията. С този план винаги знаете колко пари са вложени всяка година, 
но никога не знаете колко ще получите като се пенсионирате. 

План с определена печалба – Този план е противоположен на плана с определено 
спонсориране – с него винаги знаете каква сума ще получите след пенсиониране, но 
трябва да причислявате колко трябва да влагате всяка година, за да поддържате това 
ниво. 

 Ако “KEOGH” е установен като план с определено спонсориране, собствениците на 
фирмата имат право да влагат в плана по-малката сума от следните две: $49,000 годишно 
или 100% от годишните им доходи. Вложените в плана пари не се облагат с данъци, което 
означава, че когато собствениците се пенсионират, техните тегления ще се таксуват като 
обикновени доходи. 

 Ако “KEOGH” е установен като план с определена печалба, собствениците на 
фирмата трябва да влагат достатъчно пари всяка година, за да поддържат нивото на 
определената от плана печалба, но те не могат да влагат повече от необходимото. 

 Работници на фирми с установен “KEOGH” план, които са на или над 21 годишна 
възраст задължително трябва да са включени в плана, ако са работили за фирмата повече 
от една година и имат над 1,000 часа годишен труд. Например, Иван е собственик на 
ресторант. Неговият главен готвач Петя е на 55 години и е работила за Иван на пълно 
работно време през последните пет години. Иван има “KEOGH” план, в който влага 15% от 
годишната си заплата. Понеже Петя също трябва да е включена в плана, Иван трябва да 
влага допълнителни 15% от годишната заплата на Петя. Парите вложени за Петя не се 
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удържат от нейната заплата, а от доходите на ресторанта. 

Обстоятелствата, при които Иван и Петя могат да теглят спестяванията от пенсионния 
план са следните: 

• Смърт – хората, вписани в сметката на Иван като получатели на парите в случай на 
смърт ще получат всяко едно пени. Същото се отнася и за Петя, както и за всеки 
работник, който трябва да е включен в плана. 

• Инвалидност – ако Иван стане инвалид и има нужда от спестяванията си, той може да 
ги изтегли незабавно. Парите също могат да бъдат оставени в сметката за по-дълго. 
Същото се отнася и за Петя. 

• Пенсиониране – при нормални обстоятелства, Иван може да тегли спестяванията си 
не по-рано от навършване на 59.5 години и не по-късно от навършване на 70.5 години. Ако 
Иван изтегли парите в рамките на тези години, изтеглените пари ще бъдат обложени с 
данъци като нормални доходи, понеже никога не са таксувани до този момент. Ако Иван 
изтегли пари от спестовната си сметка преди да навърши 59.5, парите му ще са таксувани 
с наказателни 10% допълнителни данъци. Иван също може да спре да влага пари в 
пенсионната си сметка, като парите натрупани до момента, просто ще печелят лихва, 
докато той реши да ги изтегли. Същото се отнася и за Петя, както и за всеки работник, 
който е включен в плана. 

Опростен Пенсионен План 

Този план е комбинация между Корпоративен План за Споделяне на Доходите на 
Компанията и Лична Пенсионна Спестовна Сметка (IRA) – тези планове бяха обсъдени в 
предишните два броя на вестника. Максималната сума, която собствениците на 
компанията могат да влагат за човек е 25% от годишната заплата на този човек. Всички 
работници на фирмата с установен Опростен Пенсионен план, които са на или над 21 
годишна възраст, задължително трябва да са включени в плана, ако са получили най-
малко $450 за три от последните пет години. 

“SIMPLE” План 

Този план е още една алтернатива за фирми с по-малко от 100 работника. Вложените в 
плана пари отново не се облагат с данъци, докато не са изтеглени от работниците при 
допустимите обстоятелства. 

Този план може да бъде структуриран като Лична Пенсионна Спестовна Сметка (IRA) или 
като 401(к). Работници, които участват в плана могат да влагат максимум $11,500 годишно 
за момента. Собственикът на фирмата трябва да вложи в плана сума равна на вложената 
от работника, но не може да влага повече от 3% от годишната заплата на работника. Това 
важи за всички участващи в плана работници. Ако работник реши да не участва в плана, 
собственикът на фирмата може да вложи в плана до 2% от годишната заплата на този 
работник. Например, Петър работи за Иван. Петър печели $40,000 годишно. Петър не иска 
да участва в “SIMPLE” плана установен от Иван. Иван в този случай има право да влага 
$800 годишно, за да включи Иван в плана. Парите вложени за Петър не се удържат от 
неговата заплата, а от доходите на фирмата. Това право не е задължително, така че Иван 
може и да не включи Петър в плана. 

 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301 
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Office address: 1700 W. Hamlin Road, Suite 200, Rochester Hills, MI 48309 

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

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 

• Notary Public 

Ако не сте попълвали данъчни декларации или не сте платили каквото дължите на 
щата Мичигън преди 1 януари 2010, ще можете да се възползвате от новата програма за 
амнистия.  

На 5 октомври 2010 губернаторът одобри нapeдбa № 198 за амнистия, която започва на 
15 май 2011 и свършва на 30 юни 2011. Желаещите да се възползват от програмата трябва 
да подадат писменна декларация за опрощаване на всички криминални или цивилни 
наказания за неподадени данъчни декларации или неплатени данъци към щата Мичигън. 

 Гражданите трябва да подготвят всички данъчни декларация, които не са подали 
навреме и да платят дължимите данъци и лихви не по-късно от последния ден на 
амнистията (30 юни 2011).  

Напомнямe, амнистията се отнася само за данъци, които се дължат за годините преди 1 

януари 2010.    

 

Давам под наем двустаен апартамент в Hamtramck, $325 на месец плюс част от газ и ток. 
Други квартири и стаи на разположение на добри цени.  

За повече информация се обадете на 313-485-7307 Венко.   

Брой 1, 2011 

ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES 

АМНИСТИЯ ЗА НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ В МИЧИГЪН 

ОБЯВА 



 

 

 

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.  Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, 

получавате комисионна в размер на 20% от цената на рекламата.  

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.  �
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