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ЯНУАРИ

ЧЕСТИТА НОВА 2010 ГОДИНА
Годината, която се задава
с шепи радост да раздава,
да бъде мирна, плодовита
и за вас да е честита!
Нека огнище да топли ръцете ви,
вино да топли сърцето ви,
обич да топли душата ви
и Бог да ви закриля в делата ви!
Нека бизнесът ви да върви!
Нека здраве и успех винаги да бъдат с вас!
От сега и занапред – мир, щастие и късмет!

Снимки от посрещането на Новата 2010 г. ще
намерите на сайта: www.Bulgariansindetroit.com
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НОВИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ПО ЛЕТИЩАТА
Дните около Коледа са сред найнатоварените дни за пътуване през
годината. Напрежението по летищата и
самолетите нарасна особено много през
този сезон след неуспешен опит за атентат
точно на коледния ден. След като
нигерийският гражданин Омар Фарук
Абдулмуталаб се опита да взриви самолет
на Northwest Airlines пътуващ от
Амстердам за Детройт, в медийното
пространство се издигнаха полемики,
дискутиращи сигурността на полетите.
Качилият се на самолета в Амстердам
нигериец се опита да задейства взривно
устройство двадесет минути преди
самолетът да пристигне на летището в
Детройт. Според предварителни анализи,
атентаторът е използвал PETN, или
пентрит, мощен експлозив, подобен на
този, внесен в токовете на обувките от
терориста Ричард Рийд на самолет в края

на 2001 г.
Според показанията, дадени от
пътниците в самолета, Абдулмуталаб
прекарал около двадесет минути в
тоалетната, а след като се върнал на
стола си, се завил с одеало, казвайки, че
стомахът му е разстроен. Само след
няколко минути пътниците чули пукот
като от фойерверки и видели дим и
пламъци да обхващат крачолите на
панталоните му и стената на самолета
до него. Холандският турист Яспер
Шуринга, наречен от медиите “героят
на полет 253”, пръв скача върху
атентатора, а секунди по-късно на
помощ се притичат и други пътници.
Само
два
дни
по-късно
федерален съдия прочете официалния
обвинителен акт на намиращият се в
болница
23-годишен
атентатор.
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Превързаният в резултат на изгарянията си терорист
изслуша обвиненията в конферентната зала на
Медицинския център на Мичигънския университет в
Ан Арбър.
Осуетената атака принуди Барак Обама да
прекъсне ваканцията си и да заяви, че до инцидента се
е стигнало след поредица от грешки и пропуски в
системата за сигурност.
“Когато нашите служби имат информация за
пътуващ екстремист и тази информация не се взема
насериозно, и по нея не се предприемат действия,
както би трябвало, имаме грешка в системата, която
считам за напълно неприемлива”, заяви Обама в деня
след инцидента. “Трябва да се поучим от тази случка и
да действаме бързо, за да поправим пропуските в
системата, защото нашият живот и нашата сигурност
са изложени на опасност”, допълни още той.
В коментарите си за неуспешния атентат
редица политически анализатори допускат, че
причината за атаката е американското въздушно
нападение от 17 декември срещу две предполагаеми
бази на Ал Каида в Йемен. По официални данни, по
време на атаката са убити 35 бойци на групировката.
Според говорител на йеменската опозиция обаче, в
нападението са загинали
между 60 и 120 цивилни,
Caption describing picмного от които жени ture
и деца.
По думите на говорителя,
or graphic.
в нападнатите села няма тренировъчни лагери на
терористичната група. Американски представители не
потвърждават, но и не отричат участието си в атаката,
а йеменските политически лидери настояват, че
операцията е извършена от собствените им военни
сили.
Три дни след инцидента на полет 253, Ал
Каида пое отговорност за неуспешния атентат на
борда на самолета, заявявайки, че случилото се е
отмъщение за нападението в Йемен и за
“несправедливата агресия от страна на американците
на Арабския полуостров”. В изявлението си лидерите
на терористичната групировка се обръщат към
американският народ: “След като поддържате своите
лидери и заставете зад тях в убийството на нашите
жени и деца, насладете се на онова, което ви предстои.
Идваме при вас със смърт и подготвихме за вас мъже,
обикнали смъртта така, както вие обичате живота”.
В резултат на неуспешния терористичен акт
повечето американски и международни агенции за
сигурност поискаха нови проверки на летищата и нов
режим за движение на борда на самолетите. Според
нововъведенията, пътниците пътуващи към САЩ вече
минават през цялостен преглед с металотърсачи преди
качването си на борда. Ръчният багаж се инспектира
цялостно, като за международните полети има условие
той да е само една чанта. По време на полета,
пасажерите не могат да оставят багаж в скутовете си.

Самолетът след кацането му в Деторйт
На пътниците се забранява ставането от местата през
последния час на полета. Освен това, докато се намират
в американско въздушно пространство, екипажите имат
право да не съобщават каква е позицията и маршрутът на
самолета и дали минават над градове в момента.
В допълнение на федералните мерки за
сигурност, различните летища и авиокомпании въвеждат
допълнителни мерки за сигурност. Очаква се и
пътниците на вътрешните полети да бъдат проверявани
по-щателно.
Новите мерки, които със сигурност затрудняват
пътуващите със самолети, идват в особено лошо за
авиокомпаниите време. Само за последните две години
приходите на американските авиолинии са намалели с
двадесет процента. Трудната икономическа обстановка и
силната конкуренция принудиха някои от тях да обявят
фалит или да слеят помежду си. Според критици,
щателните проверки и загубеното време по летищата,
както и опасенията за сигурността на полетите, биха
накарали пътуващите с цел бизнес да преосмислят
пътуването си. Вероятно част от тях ще намалят броя на
пътуванията си или ще предпочетат използването на
малки частни самолети, за да избегнат суматохата по
летищата. Това би имало фатален ефект върху големите
авиокомпании, разчитащи именно на бизнесмените,
които летят често и плащат висока цена за билетите си.
Само дни след въвеждането на новите мерки за
сигурност, някои от авиокомпаниите поискаха от
властите да направят процедурите по-приемливи за
пътуващите. Засега обаче, тенденцията това да се случи е
минимална.
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА
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НA ДВЕ МИЛИ СЛЕД КРАЯ НА СВЕТА

Ако посетите Хотън, Мичигън, сигурно ще ви
покажат култова за това място картичка от 80-те години:
потънал в мъгла път и указателна табела, на която пише
“Краят на земята - 2 мили; Хотън - 4 мили”.
Пътуването към Хотън с кола и с мисълта, че ще
прекарате в него години, със сигурност е стряскащо.
Някъде след Грийн Бей усещането за цивилизация
постепенно се стопява и започва безкрайна гора,
пресечена тук-там от малко селце или самотна къща.
Хотън е малък град, в който живеят едва 7000
човека плюс сще 4000 в неговия град – близнак Хенкок.
През учебната година обаче, популацията му почти се
удвоява от студентите, учещи в Michigan Technological
University (MTU). С годините университетът, или
накратко Michigan Тек, се е превърнал в център на
живота за малкия град. Създаден преди повече от 120
години като минно училище, днес в него се предлагат
над 100 бакалавърски, магистърски и докторски
програми. Може би най-добре известен е обаче с
подготовката на инженери от различни области и с
природо-научните си специалности.
Хотън се намира в Upper Peninsula и по-точно в
частта му наречена Keweenaw – ако погледнете картата
на Мичигън, в най-горната му част ще видите
полуостровче, което се врязва в Lake Superior. Голямото

езеро е и причината за огромните количества сняг,
които се изсипват над района всяка зима – явление,
познато като “езерен ефект”.
Една от големите атракции на града е Зимният
карнавал, който се провежда в първата седмица на
февруари. Тогава сградите на университета и улиците
на града се изпълват с ледени статуи, някои от тях с
колосални размери. Събитието привлича много
туристи както от региона, така и от цялата страна.
Друг повод за гордост на града са ски пистите
за “cross – country” – едни от най-добрите в страната,
като само тези в университетския комплекс са с
дължина 35 км. Възможностите за спорт и разходки
сред природата са безкрайни през всички сезони на
годината, а природата е красива и все още
непокътната от човешка ръка. Така нареченият “сезон
на цветовете” през есента е особено популярен и е
повод за увеличаване на туристическия поток.
Почти невероятно, но е факт малката
българска общност, която можете да откриете тук.
Както навсякъде в САЩ и тук тя е динамична – хора
идват и си отиват. В момента тук живеят шест
български семейства: пет от тях свързани с
университета, а шестото е на лекар в местната
болница. Наличието на тази мини България далеч от
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родината е едно от нещата, които всички българи,
които живеем в Хотън, ценим високо, но то далеч не е
единствено достойнство на града. След първоначалното
стъписване и периода на адаптация всеки от нас
започва да открива и други достойнства на живота тук.
Благодарение на университета, в градчето
живеят хора от всички точки на света. Всеки е дошъл
тук със своята култура, облекло и обичаи. Всяка година
през септември се провежда ежегоден “Парад на
нациите”, а седмица преди него централната част на
градчето се окичва със знамена. Спомням си първата
година, в която дойдохме в Хотън, стояхме до
българското знаме и му се радвахме като малки деца. В
деня на парада в шествието преминават групи от
всички нации живеещи тук, някои многобройни, други
– с по 2-3 представители. Според правилата на парада,
дори и един представител на определена държава да
живее в Хотън, знамето й преминава на парада. По
официална информация, на парада през изминалата
2009г. са били представени 70 нации.
Всеки от живеещите тук българи в един или
друг момент е участвал в беседи за България, разказвал
е за историята и обичаите в страната ни. Много често
това е ставало в училище, където учи някое от децата
ни, пред някой клуб или организация. Приятелите ни от
други държави знаят вече много за страната ни, а
баница и кюфте са думи, трайно навлезли в езика на
местните. Вече не се учудвам, ако в къщата на
приятели, на коледното дърво видя закачена
мартеницата, която съм им подарила преди месеци.
За българските събирания в Хотън, с
празничен повод или без повод, не е необходимо да
разказвам – те са весели, шумни, с отрупана маса,
такива, каквито са навсякъде по света. Случват се по-

рядко, отколкото ни се иска, защото всички са заети с
работата си, но обикновено не пропускаме големите
празници – Великден, Коледа, 24 май. Най–голяма
радост на тези събирания са бягащите наоколо деца,
девет от тях са под 18 години. За съжаление, те почесто говорят помежду си на английски език, въпреки
че всички са от семейства, където в къщи се говори
само български, но това като че ли е общ проблем за
всички семейства, живеещи далеч от България.

Всички тук сме единодушни в едно - Хотън е
чудесно място за живеене и отглеждане на деца, с
дълга и снежна зима, но изключително топла и
приятелска атмосфера. Някак неволно и леко
видоизменен ми хрумва рефрен от филм от младостта
на нашите родители “Ние сме на всеки километър и
така ... след края на света.” Ако трябва да сме точни на 2 мили.
МАРИАНА ЙОРГОВА

ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НАРОДНИ ТАНЦИ
Balkan American Community Center в Трой се зае с инициативата да обедини различните националности от
региона чрез обучение, забавление и спорт.
Идеята на организаторите е да се сформират групи от деца на възраст от 6 до 16 години, които всяка събота от
10.00 часа до 14.00 часа да се събират за изучаване на роден език и традиции, фолклорни танци и спорт (тенис на
маса, боулинг, карате).
Ще се предлагат обяд и лека закуска. До сега са заявили участие деца от Албания, Босна и Турция.
Това обаче е прекрасна възможност да ангажираме и български деца по следния начин:
10.00 – 11.00 часа – Изучаване на български език с Митра Енчева
11.00 – 12.00 часа - Народни танци с Николай Аличев
12.00 – 14.00 часа - Участие в спортни игри по желание
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.
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Николай Аличев е родом от Карлово. Завършил е Хореографското училище в София. През 1987 г. е
художествен ръководител на ансамбъл към завод в Карлово. През 1989 г. създава танцов ансамбъл към културния
дом в Карлово, а репертоарът им влючва танци от всички етнически области. През 1992 г. ансамбълът е
представен в телевизионното 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.
При добро желание, докато децата са на училище, родителите могат да се включат в народните танци и
оползотворят времето си с нещо приятно и полезно.
Цените на занятията ще са достъпни и ще зависят от броя на регистрираните деца.
Първата сбирка е на 9 януари 2010 г. (събота) от 10.00 часа.
Приемат се записвания на е-мейл: Mitra.Entcheva@BulgariansinDetroit.com или на телефон (586) 755-2862
Митра Енчева.
Balkan American Community Center предлага още ACT подготвителни класове по Math, English and Science 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

100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
(Продължение от миналия брой)

100 велики българи
6. Аспарух (680-ок.700) – български хан от
рода Дуло, основател и първи владетел на Славянобългарската държава, син на прабългарския хан
Къбрат. След 660 г. се установява в Онгъла, разбива
византийската съпротива (680) и в съюз със Седемте
славански племена създава Дунавска България.
Неговата личност се счита за основен фактор за
стабилизирането и укрепването на новосъздадената
държава. При управлението му България е значителна
европейска сила, отстъпваща само на византия и на
Хазарския хаганат. Армията й проявявала
изключителна способност да води успешни военни
действия често и на два фронта.
7. Атанас Буров (1875-1954) – български
финансист, банкер и политик, един от ръководителите
на Народната партия, а по-късно – на умереното крило
на Демократическия сговор. Избиран в многократно за
народен представител, два пъти е назначаван за
министър на търговията и промишлеността. Участва в
правителството на Муравиев (2-9 септември 1944 г.)
като министър без портфейл. През 1945 г. се
присъединява към опозицията срещу
комунистическото правителство, обявява се срещу
смъртната присъда на Никола Петков; интерниран,
съден, умира в Пазарджишкия затвор. През 2000 г. е
обявен за почетен гражданин на Горна Оряховица.
8. Атанас Далчев (1904-1978) – един от найвидните български поети и преводачи. Автор е на
поезия с ярко изразена философска проблематика.

Превежда стихотворения и белетристика от френски,
испански, италиански, немски и руски творци. През
1952 г. замества Радой Ралин като редактор на сп.
„Пламъче”. Носител е на Хердерова награда на
Виенския университет (1972). Негови творби са
преведени на повече от 20 езика.
9. Бачо Киро (1835-1876) – виден български
възрожденец и борец на националното освобождение,
учител, историк, фолклорист, читалищен деец. Участва
в Априлското въстание заедно с четата на поп Харитон
в сраженията при Дряновския манастир. Заловен в
родното си с. Бяла, той е предаден на турски съд и
обесен във Велико Тръново. Автор на драмата
„Сиромахчето Танчо”, на пътеписи и други
литературни произведения.
10. Борис I – български хан (от 864 – княз) –
един от най-мъдрите, далновидните и почитани
български владетели (852-889). Усложнената
политическа обстановка в началото на неговото
управление налага идеята за християнизиране на
България с помощта на Византийската империя. След
официалното покръстване потушава бунта на 52
езически настроени български болярски рода и започва
сложни дипломатически преговори с Константинопол
и Ватикана за постигане на автономия за българската
църква, които завършват с успех. Приема учениците на
Кирил и Методий и насърчава техните усилия за
развитие на славанската писменост и култура във вече
християнска България. Доброволно се отказва от
престола. Умира през 907 г. Българската православна
църква го канонизира за светец – равноапостолен цар
Борис-Михаил, покръстител на българския народ.
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Манастира „Свети Сава” – една човешка мечта в Божиите ръце
Историята на манастира „Свети Сава”
започва като всеки жив организъм – от семето,
посято преди много време, което пуска здрави
корени и ражда прекрасен плод.
Игумен на манастира е архимандрид
Пахоми. Той е родом от Метро Детройт. Учи
славянски езици в Oakland University и
продължава обучението си в St. Tikhons Orthodox
Theological Seminary в щата Пенсилвания. Става
послушник в най-стария ортодоксален манастир
в град South Canaan, Пенсилвания. Работи като
помощник-свещеник в Македоно-българската
ортодоксална църква в Lorain, Оhio, а през 1995 г.
се премества в Детройт и служи в All Saints
Russian Orthodox Cathedral до отварянято на
манастира пре 1999 г.
Първоначалното финансиране за проекта идва
от продажбата на къща в Grosse Pointe, закупена за
140 000 долара, за да бъде дом на отец Пахоми. Руската
митрополия решава, че това не е подходящо място за
монах и след среща в New York отец Пахоми получава
разрешение да построи манастир в града Harper Woods,
Мичигън. Това разрешение обаче не е подкрепено с
никакви финанси средства. Оказва се, че за да закупи
земя за построяване на манастир, имотът в Grosse
Pointe трябва да се продаде за поне 350 000 долара,
което е много висока цена за размера на къщата и
агентите съветват да се предложи по-ниска цена. Отец
Пахоми няма избор и настоява къщата да се предлага
на цена от 350 000 долара. Той се моли горещо на
Свети Сава, който е избран да бъде патрон на бъдещия
манастир и с Божията помощ само след три дни на
пазара, къщата е продадена за 350,000 долара!
След като продажбата е осъществена, започва
търсенето на подходящо място за построяването на
манастира. Оказва се, че парите няма да са достатъчни,
за да се купи голям парцел, но един ден сменяйки
обичайния си маршрут, отец Пахоми попада на тихата
улица Old Homestead, където къщите имат големи
дворове. Карайки по улицата, забелязва двама души да
поставят табела „За продан”. Къщата била преустроена,
за да се използва от местни деца с недъзи, но за
съжаление планът не се осъществил и затова имотаът
бил обявен за продажба. Отец Пахоми разговарял със
собствениците и успял да ги убеди да му дадат 3 дни, за
да поиска одобрението на руския митрополит.
Първоначално собствениците не се съгласяват, но
разбирайки, че планът на отец Пахоми е да построи
манастир, дават съгласието си. Всичко това се случва
през есента на 1999 година. С Божията помощ сделката
се осъществява и започва строежът на манастира
„Свети Сава”.

Фото: Claudette Ginter
Самото построяване на манастира минава
през много трудни моменти. Благодарение на
помощта на дарители и доброволци и най-вече на
Божията благословия строежът напредва. Господ дава
помощта си чрез ръката на Вивиан Столарук.
Случайна среща между майката на отец Пахоми и
Вивиан води до посещението на строежа от съпруга
на Вивиан, който е украинец по произход, и
семейството решава да помогне на манастира. Вивиан
е от стриктна италианска фамилия и дълбоко вярваща
католичка, но обича Православната вяра, защото е
непроменена, дълбока и чиста от самото начало на
Христианството. Благодарение на помощта на
семейство Столарук манастирът има зала за срещи,
придобива завършен вид и има прекрасен купол.
Българският митрополит Йосиф посещава
манастира и е впечатлен от прекрасната работа. Той
приема отец Пахоми и манастира „Свети Сава” като
руски манастир, който следва Юлианския календар
(по стар стил) под покровителството на Българската
Патриаршия.
Манастирът е обграден от красива цветна
градина, изкуствени поточета и икони. На
територията на манастира се намира ресторантът
„The Royal Eagle”, който е отворен за посетители
всеки четвъртък от 18.00 до 22.00 часа. Всички
приходи от дейността на ресторанта се използват за
поддръжка на манастира Ресторантът „The Royal
Eagle” е сред първите 10 в класацията на списанието
“Hour - Detroit”.
Отец Пахоми изнася лекции всяка седмица,
където разяснява Православието, архитектурата и
етническите традиции на религията. Чрез тези лекции
много местни хора са се обърнали към Православната
вяра. Манастирът разполага с библиотека с над 6 000
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книги.
През десетте години от създаването на
манастира има много промени и увеличават се
доброволците и дарителите, които помагат на
манастира „Свети Сава”. Последният проект, над който
Отец Пахоми работи, е построяването на камбанария
за прекрасната камбана, подарена му по случай 10
годишнината на манастира. Тази камбана е
принадлежала на Българската църква „Свети Кирил и
Методий” в Lorain, Ohio. По време на честването на 10
годишнината Отец Пахоми каза, че ще се моли и ще
направи всичко възможно камбанарията да е
завършена за Коледа. Манастирът следва старостилния
календар и Коледа все още не е дошла, но аз лично
нямам търпение да чуя и видя тази камбана на
подобаващото й се място.

Фото: Claudette Ginter
Отец Пахоми не спира да работи и търси начини да подобрява и разкрасява
този прекрасен кът в Harper Woods, където човек може да забрави ежедневните си проблеми и да се срещне с
Бога. Голямата надежда на отец Пахоми, е че «българите, велик народ и наследници на Св. Св. Кирил и Методий,
които покръстиха всички славяни ще разберат, че имат голям принос към световната духовна история. Годините
на турското робство, католизмът и комунизмът няма да разделят българския народ от православните му корени и
българите ще бъдат верни на църквата «Свети Климент» и манастира, и това ще бъде важна част от техния
живот.»
За повече информация относно манастира „Свети Сава” посетете интернет страницата www.stsabbas.org и
телефон 313-521-5256. Адресът е: St. Sabbas the Sanctified Orthodox Monastery
18745 Old Homestead Drive, Harper Woods, Michigan 48225
Празничната служба на 6 януари – Бъдни вечер е от 19.00 часа. Ще има вечеря с 12 постни ястия от 17.00 часа. На
7 януари – Рождество Христово службата е от 10.00 часа.
ЕЛЕОНОРА БАРБОВ
(В статията са използвани материали от книгата „История на манастира” от Dianne Chevernoy Loff)

ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЧЕРКВА В САЩ?
Пристигнах в Америка с параход от Гърция в Ню Йорк
на 22 декември 1968 г., само ден преди да навърша 31
години. На летището в Детройт ме посрещна свещеник
Георги Николов - приятел на баща ми от активистките
му години Македонската младежка организация в
България от 1924 до 1934 год. Свещеникът беше и мой
спонсор да дойда в Америка.
Първото ми посещение на черковна служба
беше на следващият ден в черквата „Св.Климент
Охридски”, която тогава се намираше на 25-та улица и
Мичигън Авеню в Детройт. Борбите в черковния живот
за „надмощие” бяха в разгара си и приключиха
временно на 23 март 1963 г. с решение взето в Детройт.
Според това решение, половината от българомакедонските черкви (по онова време) трябваше да се
откъснат от българския Свети Синод и да се
присъединят към Руската Православна черква с
новоизбрания владика Кирил Йончев. Така Йончев
откъсна 13 български черкви от Светия Синод и ги
причисли към Руската черква в изгнание с помощта на

дядо Аверки – бивш черковен висш служител в
българската черква в София.
Разбира се, както се и очакваше, Кирил Йончев
се увлече в амбициите си да стане глава на българските
черкви извън България, но когато му бе отказано да
бъде назначен за такъв, той на своя глава, за да угоди на
българския синод (в тайни преговори) смени календара
и сега празнуваме Коледа на 25 декември, докато
Руската черква продължава да празнува на 7 януари.
Той бе изгонен от първата черква и след дълги
митарства намери приют в Американската
Ортодоксална Черква, с която подписа протокол –
договор, че неговите 13 черкви стават собственост (като
сгради и парцели) на Американската Ортодоксална
Черква от 20 декември 1976 г. Тези черковни кризи
разделиха българските богомолци, дори и техните
семейства. Така се получи парадоксът родителите да
посещават една черква в града, а децата им да ходят на
друга в същия град. Това продължава така дори и след
смъртта на Кирил Йовчев на 17 юни 2007.
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По настоящем в САЩ има 13 български
православни черкви все още под патронажа на
Американската Ортодоксална Черква, както и 27 други
черкви под патронажа на Митрополит Йосиф Босаков
в Ню Йоркската Епархия. Повечето от тези 27 черкви
са с малък на брой енуарши. През последните 5 години
3-4 от българските черкви, принадлежащи на
Американската Ортодоксална Епархия, затвориха
вратите си поради липса на богомолци.

24 февруари 2003 г., в. «Стандарт» - «Български
милионер гради българска черква в гр. Брамтон, близо до
Торонто – Канада. Новият свещеник е Величко
Михайлов, новодошъл в Канада от Русе, България»

За да обясня до положението в българските
черкви в Северна Америка ще спомена някои заглавия
на статии в българската преса, отразяващи
положението в тях:

14 февруари 2006 г., в. «Труд» - Изявление на Кадафи :
«Един ден ислямът ще господства в Европа. В България
са построени нови 1 000 джамии из родопите и
Кържалийско»

11 ноември 1993 г., вестник „Труд” – “Митрополит
Йосиф от САЩ търси спонсори, за да се върне в
България”

1 юли 2008 г. - В интернет страницата
www.pravoslavie.bg беше публикуван текстът на
митрополит Йосиф Босаков „Прощавай български
народе”, в който за първи път висш български духовник
официално говори за контактите си с комунистическата
Държавна Сигурност.

16 септември 1994 г., вестник „Труд” – Интервю с
Митрополит Йосиф: “Мъж съм, ама църква от мъже
не се прави”

във Вашингтон. 8 000 българи остават без черква в
столицата на САЩ»
16 май 2003 г., в. «Стандарт» - Интервю с Митрополит
Йосиф Босаков – «Все по-малко са вярващите»

23 октомври 2008 г., в. „Про и анти” - статия от д-р Иван
21 февруари 1995 г. , в. „Демокрация” – “В църковните
Ил. Гаджев „Хитрия дявол във владишки одежди”
дела победители и победени не може да има”
На 2 февруари 2009 г. писмо от черковната
14 март 1995 г., в. „Демокрация” – “Алчност за пари и
управа на българската православна черква „Св. Климент
имоти съсипва православните ни черкви в Ню Йорк”.
Охридски” гр. Диарборн, щата Мичигън до
На 25 февруари 2000 г. свещеник Джеймс
организаторите и посетителите на българското неделно
Джоргенсон от черквата „Св. Апостол Павел” в гр.
училище разбуни отново духовете. Ето какво гласеше
Диарборн Хайтс отказва да уважи молбата на група
писмото: „Поради липса на подкрепа на черквата от
български емигрантски семейства да станат членове на всички посетители на нашата черква, ние ще затваряме
черковната българска община под юристдикцията на
черквата рано на всеки неделен ден до бъдещо известие.
Кирил Йончев, принадлежаща към американската
Затова ние ви съветваме, че този неделен ден ще бъде
Ортодоксална Черква. Молбата и последвалият
последен за вашето събиране на групата ви в черквата
протест на групата нови български емигранти за отказа „Св. Климент Охридски”. Според текста, причината за
на Йончев дори не са удовлетворени с подобаващ
този отказ да се ползва една от черковните стаи от
отговор. Причината – официално, че българската
децата за българско училище е, че техните родители не
емигрантска общност не е доказала религиозните си
посещават редовно черковните служби и с това не се
чувства, за което им е препоръчано да преминат
дава и съответната финансова подкрепа за
специален курс под ръководството на Джеймс
просъществуването на самата черковна община.
Джоргенсон. Неофициалната причина обаче е, че
Реших и аз да присъствам на годишното
българската група може да окаже натиск на тази
черковно събрание през 2008 г. на черквата „Св.
църква и да се върне към българския Свети Синод. Ето
Климент Охридски” в Диарборн. Това съм правил и друг
как конфликтът е отразен по българските вестници:
път и очаквах да разбера дали черковния живот ще ми
11 август 2001 г., в. «Труд» - Интервю с Митрополит
покаже нещо ново. Уви, нищо ново не беше научено и
Йосиф Босаков: «До края на века Америка ще стане
нищо от старото не беше изоставено. Водещи бяха
взаимни обвинения по маловажни причини и създаване
православна»
на лоши отношения между членовете на черквата.
29 април 2003 г., в. «Стандарт» - «Продаваме си храма
Всички недоразумения се дължаха на увеличаване на
.

ПОКАНА

Следващата сбирка на Школата „Аз съм българче” ще бъде на 7-ми февруари (неделя)
от 13.00 до 15.00 часа в библиотеката в Wixom.
Адресът е: 49015 Pontiac Trl., Wixom 48393.
ДИАНА ЧОЛАКОВА, Ръководител на Школата
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ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЧЕРКВА В САЩ?
разходите и намаляването на приходите за
функционирането на черковната дейност. Аз
разбирам важността на парите за просъществуването
на всеки бизнес – това е балансът между приходите
и разходите. Но дали черквата е бизнес? Доколкото
съм разбрал през моя 72 годишен живот, черквата е
домът на Господа – Бог. Доколкото съм разбрал –
това е място, където онеправданите, бедните,
засегнатите от грубостта на живота идват да се
помолят за помощ и спасение. Казват, че молитвата
е начин на разговор с Бога и аз имам в дома си
параклис, където мога да направя същото, което
правя в черквата – ДА СЕ ПОМОЛЯ НА БОГА.
Защо тогава на първо място трябва да се поставят
получените финансови поддръжки за черквата?
Според тази логика, ако моята бедност не ми
позволява да подаря нещо на черквата, това ще е
причина черквата да затвори вратите си за мен,
както направи с група нови емигранти, които може
би не са в състояние да окажат финансова подкрепа
на черквата.
За да бъда разбран от читателите си още подобре, ще цитирам един от нашите най-любими
народни писатели: Елин Пелин. Смятам, че найподходящо в случая е да цитирам негов разказ от
книгата му „Под манастирската лоза”. Разказът за
„Занемарените камбани” е показателен и
образователен за това какво може да се случи с
черковните камбани, когато един беден и нещастен
богомолец НЕ БЪДЕ ПРИЕТ В БОЖИЯ ХРАМ.

Можете да прочетете разказа на Елин Пелин на този адрес
(http://balgarin.bravehost.com/elinpelin/loza/zanemeli.htm).
И накрая какъв е отговорът на въпроса – „Има ли
бъдеще българската православна черква в САЩ?” Всеки
сам поединично трябва да даде отговор на този въпрос.
Или както в разказа на Елин Пелин ще дойде ден, когато
камбаните ще загубят гласа си и вратите ще се затворят,
както е черквата на запад от черквата „Св. Климент
Охридски” или още по-трагично, ако мюсюлманската
моска на изток от черквата, както вече е предложила –
закупи нашата черква, за да я разруши и на нейно място
направи място за паркиране на посетителите –
мюсюлмани, които идват да се молят в тяхната черква –
моската, за да се сбъднат думите на Кадафи, че света след
години ще стане ислямски.
Д-Р ИВАН ИЛИЕВ ГАДЖЕВ
(Откъс от подготвената за печат книга „История на
българската емиграция в Северна Америка”. Том 3 за
годините 1989 – 2009)
Бел. Ред. За онези от читателите, които искат да
научат подробности за черковните интриги,
препоръчваме трите тома „История на българската
емиграция в Северна Америка” 1860 до 2009 г. с автор др Иван Илиев Гаджев.

РЕКЛАМА
Фирма ''TANGRA IMPORTS'' LLC обявява временна разпродажба на любими български продукти
директен внос от България
1. Шоколадови вафли “Боровец” сини кутия 72 бр. - $45
2. Шоколадови вафли “Боровец” с фъстъци кутия 24 бр. – $15
3. Шоколадови вафли “Мура” с лешници кутия 36 бр. - $22
4. Обиковени вафли “Боровец червена кутия 21 бр - $4
5. Бисквити “Златна есен” кутия - $1.80
6. Шипков мармалад бурканче от 690 гр. - $3.30
7. Лютеница “Хорце” - $3.80
8. Сирене тенекия 8 бучки - $45
9. Сокове ВВВ банан и кайсия 1 литър - $1.80
Тел. за поръчка 248 599 9649, e-mail: tangraimports@yahoo.com
Доставките се извършват по домовете само в събота и неделя по предварителна уговорка по телефона. Молим
покупки за над $100, за да ви бъде доставено до дома, за покупки под $100 добавете $20 за доставка.
Благодарим предварително!
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ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ЛЕТЯТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА!
От 1 януари 2010 година ще пътуваме до
България и до други точки на света, само с една
чанта от 50 паунда или 23 кг, а втората /със
същото тегло/ ще се заплаща $50.00, трета чанта
– $200.00. С две чанти могат да пътуват все още
тези, които са закупили билетите си преди 1
януари 2010 г. с Немската Авиокомпания
Луфтханза.
Зимният сезон за международно пътуване е
до 25 Март 2010. Цените засега на Луфтханза,
Австрийските Авиолинии и Юнайтед са: $920.00 за
голям билет и детски билет $790.00 . Това са крайни
цени, с включени летищни такси, но без уикенди.
Цените с Норт Уест, КЛМ и Френските Авиолинии
са: $960.00 за голям билет и детски билет $820.00.
Това също са крайни цени с включени летищни
такси, но без уикенди. Петък, събота и неделя се
смятат за уикенди и има допълнително заплащане от
$30.00 в едната посока.
До момента за зимата по-ниски и специални цени не
са обявени от Авиокомпаниите. За Пролетта и
Лятото също не всички Авиокомпании са дали
своите цени.
Не забравяйте, добрата цена, зависи от свободните
места и датите, които сте избрали за вашето
пътуване!
Направена резервация, важи за 24 часа, 3, 7 или 14
дни, зависи от правилата на билета. За всяка
промяна на датите, след издаването на билета, има
глоба от $275.00, а за отказване на билета преди
пътуването глобата е $275.00 до $300.00, има и
много билети, които не могат да се променят след

издаването им или да се връщат парите обратно. Затова,
преди да закупите билета си трябва да знаете правилата за
промени по него. Глобата може да бъде отменена само в
случай на заболяване или смърт на пътника или член от
семейството му, при представяне на валиден документ от
лекар и болничното заведение или смъртен акт.
Обмислете спокойно и внимателно датите на вашето
пътуване, съобразете вашите отпуски с това и тогава
поръчайте билета! За да получите най-точна информация
за вашето пътуване, след като сте избрали вече дати и
маршрут, позвънете!
Може също да закупите оттук билети за ваши близки и
роднини, пътуващи от България до САЩ. Билетите са
електронни , което е много лесно, бързо и удобно.
За повече информация и резервации :
Тел. 248 939 0401 – Илияна /24 часа – 7 дни в седмицата/
Е – mail : ilianadtw@hotmail.com
За спешни случаи и належащо пътуване, не се
притеснявайте да звъните през нощта, рано сутринта или
събота и неделя! Ако трябва да промените датата на
вашето пътуване, докато сте в България и имате проблем
там или не знаете какво да направите, свържете се с мен и
аз ще се погрижа за това оттук.
Благодаря на всички мои клиенти за доверието и дългите
години работа заедно!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА

ИМАМЕ ЛИ НУЖДА ОТ ЗАВЕЩАНИЕ?
Няма съмнение, че всички ние се грижим за
семействата си. Не подлежи на съмнение и това, че
бихме искали това да продължи и когато вече ни
няма на този свят. Посоченото тук е пример за това
какво би станало при едно неправилно планиране на
последствията след нашата кончина.
Джо Смит, съпругата му Мери, синът – Джо младши
и дъщеря им Сара живеят в West Bloomfield, щата
Мичигън. Те имат дом и в Петовски, Мичигън. Джо
си осигурява добро препитание като собственик на
два малки магазина. При едно семейно събиране
преди време, Джо обяснява на съпругата, сина и
дъщеря си, че ги е осигурил след смъртта си: всяко
от децата ще получи дом, а Мери – пожизнена рента,
достатъчно добра, за да й осигури добър живот. В
допълнение, Джо иска синът му да наследи дома и

неговата колекция от влакчета, която има от дете; дъщеря
му- многобройните вещи, останали като спомен от
неговата майка, а Мери – правото за наследство върху
покъщнината.
Тъй като Джо не успява да опише всичко това на
хартия и да го напише в легитимно завещание, наложило
се семейството му да се съобрази със законите на щата
Мичигън, които се прилагат при липса на завещание.
Според тях, нито едно от децата не получава къщата и поголяма част от недвижимото имущество трябва да бъде
продадено, за да се изплатят федералните такси, които
възлизат на около 40% от имуществото на Джо.
Планирането в този случай и разчитането на
попечителство или завещание би спестило на семейството
не само таксите, но и възможността да наследят
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имуществото на Джо.

6. Създаване на попечителство.

Точно както в случая с Джо и неговото
семейство, предварителни консултации и планиране
биха могли да разграничат мъката и страданието от
възможността на наследниците да продължат живота
си. За да избегнете трагичните последствия, уверете се,
че сте се обърнали към адвокат, компетентен във
въпросите за регулирани поземлени имоти. От значение
за Вас е да подсигурите оставането на вещите Ви при
посоченият от Вас човек..

Завещанието е документ, който показва кои
активи и как ще преминат към физически или
юридически лица след смъртта на изготвилия
завещанието. Ако починалият няма завещание, се
приема, че държавата ще изработи такова от негово
име, или с правна терминология, неговото
имущество преминава в наследството по право,
както е определено съгласно щатския закон.

Ето и някои други причини да предпочетете
завещанието:
1) плащате по-ниски данъци върху недвижимото си
имущество, а други отпадат напълно;
2) подсигурявате прехвърлянето на дадени авоари към
предназначените лица;
3) предотвратявате спорове между членовете на
семейството;
4) посочвате настойник за непълнолетните деца;
5) улеснявате административното управление на
недвижимото имущество.
Важно е да знаете, че написаното завещание е
само един начин да се разпоредите с имуществото си.
Има най-малко 6 начина да го направите:
1. Да направите подарък докато човек е още жив;
2. Лишаване от завещание, при липсата на изработено
такова;
3. Определяне на лице за контакт и бенефициенти;
4. Позовавайте се на съвместно попечителство;
5. Писане на завещание; и / или

Завещанието е прост начин, използван от
компетентния съд да посочи институцията,
отговорна за преминаването на съответните авоарите
към физическите или юридически лица и начина, по
който да стане това. Завещанието посочва и типа
съдебна институция, която да уреди данъците и
разходите. В завещанието може да се определи и
опекун на деца, както и лице, отговорно за
административното управление. Завещанието би
могло също така да урежда специфични детайли като
ангажиментите по погребението, например.
При определянето на начина за
разпределение на имущество трябва да се осигури
достатъчно време за неговото прилагане, включващо
разговори с членовете на семейството и с адвокат. В
допълнение, онези от вас, които притежават имот в
България или друга страна, трябва да се
консултирате и с двата закона – закона в Мичигън и
в страната, в която се намира другият ви имот.

ЕМИЛИЯ КАНАЗИРЕВА, лицензиран адвокат в
щата Illinois и сътрудник към адвокатска кантора
Harry & McMillen, PLLC в Clarkston. За контакти :
248-620-1300 и ekanazireva@tricountylaw.com

РЕКЛАМА
Bromberg Translation and Interpretation Services е фирма за преводи с офиси в Hamtramck и Southfield.
Президент на фирмата е Джини Брумберг, която преди 10 години започва този бизнес. Bromberg Translation е
единствената фирма за преводи в Мичигън, която през 2004 г. получава право на държавни поръчки (General Services Administration Federal Supply Schedule). Постепенно клиентите се учеличават и услугите на фирмата са
търсени при съдебни процеси, в болници и лекарски кабинети, за превод на лични документи. Bromberg Translation прави преводи и нотаризиране (включително и апостил) на всички видове документи изсквани от Secretary of
State, имиграционните власти, за работа или за училище.
Независимо дали имате нужда от превод на една страница или някой, който да стои до Вас в съдебната зала,
потърсете Bromberg Translation and Interpretation Services. Можете да разчитате на професионални услуги, при
които клиентът се третира с уважение и респект.
За повече информация се обадете на Kimberly Wallace, Interpreting Project Manager на телефон (313) 871-0080.
Е-мейл: interpreter@brombergtranslations.com
Интернет-страница: www.BrombergTranslations.com
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СЕЗОНЪТ НА САМОЛЕТНИТЕ БИЛЕТИ ЗАПОЧВА
Малко след новогодишните празници е найдоброто време да се помисли за бъдещо пътуване - било
то до България, до друга дестинация в Европа или
Америка. Причината е, че тогава цените на самолетните
билети са изключително конкурентни и изборът на дати
и авиокомпании е все още доста голям. Това прави
планирането на почивка, екскурзия или лятна отпуска
момент, лишен от напрежение и стрес, а с помощта на
бърз и точен туристичестки агент като мен, Росица,
закупуването на билет на конкурентно ниска цена
съвсем не е "мисия невъзможна".
Винаги е добре човек да има много и конкретна
информация, когато става дума за цени, за да може да
сравни, прецени и вземе правилното решение. В
момента все още сезонът не се води активен и цените на
билетите започват от $789 за възрастен и $566 за дете
над две години. Това са крайни цени в сила до края на
март, като разбира се, право на авиокомпаниите е да ги
променят и в този период. Много хора знаят това, ето
защо активното търсене на билети започва почти
веднага след новогодишните празници.

Пътуване до Барселона, Испания в края на март
например, би изглеждало от порядъка на $786 за
възрастен и $128 за дете под две години. Това е найикономичното предложение. Естествено, има и
варианти, които биха били различни в зависимост от
датите на полетите, авиокомпанията и класата, в която
се лети.
На разположение съм за конкретно запитване и
резевация 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Връщам обратна информация с направена безплатна
резервация до няколко часа.
Обадете ми се, аз имам желанието и
възможността да ви спестя време и пари!

РОСИЦА ДИМИТРОВА, travel agent
тел: 586-718-5864,
е-мейл: rosilub@yahoo.com

Доста българи прекарват ваканцията или
почивните дни и на други места освен в България.

10 ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНА ТРЕНИРОВКА
В началото на всяка нова година обикновено си казваме, че започвайки от 1-ви януари ще бъдем попостоянни със спорта, ще се храним здравословно и най-накрая ще постигнем желаните килограми (които
по празниците май пак се покачиха). За да не бъде това вашата цел и следващата година ви предлагаме
няколко съвета, които да помогнат за успеха ви сега.

1. Бъдете постоянни: дори и най-добрата програма за упражнения няма да работи ако не сте постоянни.
Следвайте една и съща схема: Според American Council on Exercise (ACE) най-ефективни са следните
упражнения:
•

трениране за издържливост – по 20 минути, два пъти на седмица;

•

ежедневна тренировка – 2 минути ходене и 2 минути бягане. Повторете многократно, колкото време
искате;

•

Кардио/аеробик упражнения – ACE предпоръчва 60 минути или повече на ден физически упражнения
като ходене, бягане или танцуване (Zumba, Kickboxing or BodySTEP).

3. Поставете си реалистични цели – концентрирайте се върху изграждане на здравословен режим – например
ходене по 15 минути на ден и постепенно увеличавайте времето.
4. Намерете си приятел, с когото заедно да спортувате – не само ще имате човек, който да ви окуражава, но и
времето ви ще минава по-приятно.
5. Намерете удобно време за спорт, което е съобразено с ежедневните ви ангажименти. Не е нужно да използвате
модерно оборудване или скъпи фитнес зали. По-важно е спортните ви занимания да бъдат съобразени със
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свободното време, което имате.

тренировките ви.

6. Изберете спорт, който ви доставя удоволствие. По-

9. Потърсете мотивация за спортните си занятия –

вероятно е да продължите да спортувате това, което ви
харесва.

добрия фитнес стимулира не само тялото, но и ума
на спортиста.

7. Съобразете тренировките с биологичния часовник

10. Бъдете търпеливи – ще имате успехи, но
понякога и неуспехи. Важното е да не се предавате!

на тялото си. Опитайте се да спортувате, когато имате
желание и енергия за това. Така тренировката няма да
ви натоварва.

8. Допитайте се до професионален треньор, който да
прецени слабите ви страни, за да може да се фокусирате
върху тях. Това ще допринесе за баланса на

ДАНИЕЛА НАЧЕВА,
по материали от www.WebMD.com

У НИВЕРСАЛНА З АСТРАХОВКА Ж ИВОТ (U NIVERSAL L IFE I NSURANCE )
В брой 10 и 11, 2009 на вестника «Българите в
Детройт» разгледахме застраховката за цял живот и
периодичната застраховка. Застраховката за цял живот
покрива застрахования докато той почине. Цената
никога не се променя през годините и застраховката
натрупва парична сума. От друга страна, периодичната
застраховка живот предлага покритие за определен
период от време. Тя е най-евтина от трите основни вида.
Също така, ако човек не почине през периода на
застраховката и не я обнови, той я губи напълно, понеже
този вид застраховка не натрупва парична сума. Днес ще
разгледаме Универсална Застраховка Живот (Universal
Life Insurance).
Универсалната застраховка наподобява
застраховката за цял живот и периодичната застраховка
взети заедно. Въпреки че предложеното покритие от тази
застраховка е винаги от типа на периодичната
застраховка, универсалната застраховка може да
продължи, докато застрахованият човек навърши 100
години. Това понятие е малко трудно за разбиране, за
това ще разгледаме структурата на тази застраховка подетайлно, като използваме няколко примера.
Както при застраховка за цял живот, премията,
плащана от застраховния човек за универсалната
застраховка, натрупва парична сума с определена лихва.
За разлика от застраховката за цял живот обаче,
универсалната застраховка може да натрупва паричната
сума с различна лихва според състоянието на
икономиката. Универсалната застраховка предлага
минимална лихва (обикновено 4%), под която растежът
на паричната сума не може да падне. Ако икономиката е
добра, застраховката може да печели 6%, 8%, 10% и
повече. В последните няколко години лихвата,
предлагана от повечето универсални застраховки, е била
между 5% и 8%.
Универсалната застраховка също няма
ограничения за това каква сума могат да достигнат
натрупаните от нея пари. Както споменахме, при

застраховката за цял живот, натрупаната парична сума
достига лимита на застраховката, когато/ако
застрахованият човек достигне 100 години. При
универсалната застраховка, паричната сума може да
бъде каквато си поискате. Разбира се, когато
закупувате застраховката, компанията ще предложи
определен растеж на паричната сума при плащане на
определена минимална премия. Ако плащате
минималната премия, застраховката ще наподобява
периодична застраховка.
При универсалната застраховка обаче,
застрахованият може да плаща каквато си поиска
премия, която е над минималната. По този начин
паричната сума в застраховката ще бъде по-голяма и
ще нараства по-бързо. При другите два вида
застраховка «Живот», застрахованият плаща
определена премия, която или не се променя (при
застраховка за цял живот), или се променя само при
подновяване на застраховката (при периодична
застраховка).
За да обобщим казаното в предните няколко
параграфа, нека разгледаме пример. Иван решава да
си купи универсална застраховка. Когато
застрахователната компания му направи оценка за
такава застраховка, тя ще му предложи две различни
премии. Едната ще е минималната премия, която Иван
трябва да плаща, за да поддържа застраховката си
ефективна. Другата предложена премия е найподходяща за натрупване на разумна парична сума.
Ако Иван избере да плаща минималната премия,
неговата универсална застраховка ще наподобява
периодична застраховка – тя няма да натрупа почти
никаква парична сума, а след години дори малкото
натрупана парична сума може да изчезне. Ако Иван
избере да плаща най-подходящата премия, неговата
застраховка ще наподобява застраховка за цял живот –
тя ще натрупва парична сума, която ще достигне
сумата на лимита на застраховката, когато/ако Иван
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навърши 100 години. Иван също може да плаща
повече от най-подходящата премия. В този случай
застраховката му ще натрупа по-голяма парична сума
по-бързо, което може да причини лимитът на
застраховката му да се покачи.
Иван може да плаща минималната премия с
години, ако не може да си позволи да плаща повече.
Ако след пет години той иска да плаща повече, той
може да го направи. Ако след още пет години Иван
може да си позволи само минималната премия, той
може отново да започне да плаща минималната
премия. Застраховката обаче може да спре, ако Иван
плаща минималната премия за прекалено дълго време
(друга прилика с периодичната застраховка).
Иван също може да пропуска плащания, ако
не може да си позволи да плати премията. Например,
Иван е плащал най-подходящата премия за няколко
години. Той обаче губи работата си и не може да си
позволи да плаща застраховката «Живот» и спира да
плаща. В този случай премията ще бъде изтегляна от
натрупаната от застраховката парична сума. Иван
може да не плаща застраховката си, докато паричната
сума, натрупана от застраховката му се изчерпи. След
това, той ще трябва отново да плаща поне
минималната премия.
Както споменахме по-рано, универсалната
застраховка може да натрупа по-голяма парична сума
по-бързо, което може да причини покачването на
лимита на застраховката. Според американските
закони, паричната сума, трупана от застраховки
живот може да расте само сопределена скорост и
определена лихва, за да достигне лимита на
застраховката, когато/ако застрахованият навърши
100 години. Тъй като универсалната застраховка
може да натрупва паричната сума с по-бързи и поголеми темпове от застраховката за цял живот, тя има
опция за автоматично покачване на лимита.
Например, нека разгледаме застраховка с лимит
$100,000. Ако паричната сума започне да приближава

сума близка до $100,000, лимитът ще започне да се
повишава и може да стане $150,000. По същият начин,
ако след време паричната сума намалее (поради ниска
лихва или минимална премия), лимитът на застраховката
също ще намалее. Лимитът обаче никога няма да е понисък от началния $100,000.
Проблемът с бързото нарастване на паричната
сума при универсалната застраховка (това е само ако се
плаща повече от минималната премия) може да бъде
решен и по друг начин. Ако паричната сума започне да
достига лимита на застраховката, застрахованият може да
изтегли част от тази сума без да я изплаща обратно. По
този начин лимитът на застраховката не се променя. Ако
застрахованият изтегли по-голяма сума от нужната за
запазване на лимита, той ще трябва да плати тази екстра
сума обратно. Ако парите не бъдат изплатени преди
застрахованият да почине, лимитът на застраховката ще
бъде намален според неизплатената сума. Ако си
спомняте, при застраховка за цял живот, всеки изтеглен
от паричната сума долар трябва да се изплати обратно.
При универсалната застраховка можем да теглим пари
без нужда за изплащане, за да запазим лимита на
застраховката си постоянен.
Нека обобщим казаното досега. Универсалната
застраховка наподобява застраховката за цял живот и
периодичната застраховка взети заедно. Ако
застрахованият плаща минималната премия, той няма да
получи почти никаква парична сума и застраховката ще е
като периодична застраховка. Ако застрахованият плаща
повече от минималната премия, застраховката ще
натрупва парична сума и ще е като застраховка за цял
живот.
ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AIS, AAI, ARM
KOZHUHAROV INSURANCE AGENCY
Е-mail: deyan@kozhuharovagency.com
Телефон: (269) 441-5158
Безплатен номер: (877) 205-0051
Работното време: от понеделник до петък от 8:00 до 17:00
часа

ПОЗДРАВ
Най-хубавият Коледен подарък подариха на
своите родители, близки и приятели Ивелина
Георгиева и Петьо Господинов, с решението си да
продължат своя път в живота заедно. Събитието
се отпразнува на 26 декември 2009 г. с годежно
парти до сутринта.
Пожелаваме им много здраве и любов и нека
Новата 2010 Година бъде ново начало за тях,
изпълнена с най-щастливи и незабравими мигове!
Сем. Георгиеви
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В
ДЕТРОЙТ

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.

Б л а го д а р и м з а фи н а н со в о т о съ д ей с т в и е н а :
М а т и Б о л га р и я , P . O . B o x 5 6 6 2 , D e a r b o r n , M I 4 8 1 2 8 .
e - ma i l : ma t i b g d et r o i t @ ma i l . b g
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

МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
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.

ТЪРСИ СЕ
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.

