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 Бележка на редактора 

 Нова Годино! Нова Годино!  
 добре си дошла!  
  много години, 
 Здрави и мирни  
 а теб, роден край!  
 
Текст: Маргарита Петкова 
 
 Помните ли тази песен, изпълнена 
от Васил Найденов и Богдана Карадочева? 
Казано е, че родният край е там, където си. 
Може би е вярно. Малката общност 
българи, които живеят в Метро Детройт се 
опитва да пренесе всичко “мило и родно” 
отвъд океaна. Коледният концерт на 
децата от училище “България” към 
Българския културен център събра деца, родители и гости за едно незабравимо тържество. На 
Бъдни вечер две коледарски дружини обикаляха българските домове в Детройт. В 
Новогодишната нощ гостите на две български партита се радваха на добра организация, вкусна 
храна и хубава музика.  
  Щата Мичигън започна новата 2014 година с много сняг и ниски температури. Зимната 
ваканция за учениците и студентите се увеличи с един ден, а за някои и с повече дни. Работниците 
на автомобилните гиганти Дженеръл Мотърс, Крайслер и Форд имаха опция да отидат на работа, 
да работят от къщи или да почиват. Държавните учреждения в Лансинг, столицата на Мичиган 
също не работиха на 6 януари. Занятията в българското училище през изминалия уикенд също 
бяха отменени. Според метеоролози такива ниски температури не се помнят от 30 години насам.  
 За успокоение на всички близки в България, които се обаждат и се притесняват ще 
обясним, че мичиганци не се плашат от зимата и снега. Щатът се слави с добри условия за зимен 
туризъм - ски, пързаляне с шейна или снежна 
туба, катерене по лед, сноуборд, сноумобил, 
риболов на лед (Мичиган е заобиколен от 
езерата Supperior, Michigan, Huron and Еrie). 
Почти във  всеки град се провеждат зимни 
фестивали за изработване на склуптори от лед 
и има пързалки за кънки на открито.  

 Йордановден и Ивановден минаха, но 
предстои още много имениците да почерпят 
през януари – Антон, Антония, Дончо (17-ти), 
Атанаска (18-ти), Григор, Зоя, Живка (25-ти).  
На всички празнуващи - честит празник!          

         Даниела Начева 

 

Маги Янев, 6 г. от Shelby Twp прави ангелче в снега! 

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ и квартира в Sterling Heights или близките на него 

градове. Аз съм тих, спокоен и чист човек, който цени личното пространство. 

Изряден и редовен платец съм. 586-209-6582 Петър 
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Коледно настоение 

        

 

В последния момент 
решихме да си спретнем 

малко парти, защото някои 
от децата не успяха да 

дойдат на концерта на 14 
декември поради лошото 

време. Идеята беше обща - 
на родителския съвет и 

учителите. С налични 
материали децата 

направиха снежен човек и 
казаха стихотворенията и 

песните, които бяха 
подготвили. Накрая всички 

се хванахме на кръшно 
българско хоро.  

Наградите от томболата на коледния 

концерт на децата от училище 

«България» бяха пет шарени 

сурвакници, изработени и подарени 

на Българския център от Цвета 

Тончева.  

   Красивите снежинки, с които беше 

украсена залата бяха изработени от 

няколко майки по идея на Атанаска 

Бонева.   Благодарност на всички, 

които допринесоха за 

разнообразието на масата с 

лакомства. Виолета Александрова с 

помощта и на Ева Маринова и 

Даниела Начева, отчете $385 на 

касиера на училището, събрани от 

продажбата на храната.   

Мария Иванова (Снежанка) и Таня 

Недева подготвиха красиви 

торбички с лакомства за всички 

деца. Благодарност на Петър Барбов 

за декорите и маските на децата за 

пиесата «Дядовата ръкавичка», на 

Атанас Атанасов, изпълнил ролята 

на Дядо Коледа и на Велеслав Начев 

за озвучаването.     
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От нашата поща 

На 31 декември 

вечерта всички очаквахме с 

нетърпение настъпването на 

новата 2014 година. 

Благодарение на Нели и 

Васко, които бяха 

организатори на партито, 

големи и малки хора от 

Метро Детройт, щата 

Мичиган се събраха в залата 

в Commerce Township. Пo 

моя преценка присъстващите 

бяха над 150 човека, а може 

би и 200. Нели и Васко бяха 

приготвили в голямо количество вкусна храна, музика и танци, за 

което всичkи останаха много доволни. Също пристигна Дядо Мраз, който раздаде на 

всички деца подаръци, осигурени от организаторите. Започна голямо веселие с различна 

музика и танци. От Чикаго бяха дошли Дуо “Дюни”, чиято певица изпълни популярни 

български песни, акомпанирана от съпруга си на китара. Те се сработиха добре с DJ Emo и 

музиката и танците продължиха до зори. Хареса ми, че много хора задружно и весело 

посрещнахме Новата година.   

           Бонка Достенова 

 За организаторските качества на някои от нашите сънародници в Метро Детройт знаем 
много българи, посетили техните мероприятия. Тази година обаче две млади, красиви и  упорити 
девойки решиха да организират едно от българските новогодишни партита. Получи се много 
мило и задушевно събиране. Първо, защото залата предразполагаше за това, а Весела и Даниела 
Дончева я бяха украсили и подредили със стил. Храната беше достатъчно и вкусна. Имаше баница 
с късмети, прекрасен десерт и състезание за най-добре танцуваща двойка с награди. Не бяха 
забравили и дечицата, които получиха торбички с подаръци. Музиката беше много добре 
подбрана, а ние си потропнахме от сърце.  

Веси и Дани, благодарим ви за 
чудесно организираното 
тържество от вас и вашите 
семейства. Браво за труда и 
усилията ви. Очакваме нови 
партита. Много ви бива!  
         Българи в Мичиган, имайте 
през Новата година по много от 
всичко – здраве, любов и късмет!  
 
          Гинка Егова  

Снимка: Саша Чомаков 
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Павелбанска Коледа в Детройт 

 Макар и далеч от родния град Павел баня аз коледувам в Америка вече 14 

години. Беше лесно докато живеехме в апартаментски комплекс заедно с голяма 

група сънародници. Излизаш от единия апартамент и влизаш в другия. Направо 

мечтата на коледаря. После всички тръгнахме по пътя на своята Американска мечта, 

а за “коледара” стана по-трудно понеже се пръснахме по различни градове. През 

2012 за първи път и с голямо желание и ентусиазъм организирах детска коледарска 

група заедно със сина ми Майкъл, Енес, Дениз и Александър. За момчетата беша 

страхотно удоволствие да посетят домовете на приятели и пеят за здраве на 

домакина и семейството му. През 2013 раздадох на всички момчета в училище 

“България” текстовете, както и диск с избрани автентични коледарски песни и 

музика от моя роден край в изпъление на момците от ансамбъл «Детелини». 

Сръчните българки Йорданка Стойкова и Сийка Пехливанова ушиха ямурлуци, 

пояси и торбички, а Сашо Егов приготви геги. Репетирахме поотделно с момчетата в 

Трой и Плимут. Първата сценична изява на младите коледари заедно беше на 

коледното тържество на училището, където представиха обичая пред пълна зала с 

родители и приятели. Американецът Джон Парис с радост се включи към групата и 

удряше тъпана. На Бъдни вечер беше истинското коледуване по българските 

домове в Детройт, когато две коледарски групи обикаляха къщите с традиционната 

песен:  

  Ставай ставай че се съмна, Коледольо 

  Че ви водим баба Колда, Коледольо. 

 Коледарите първо пеят за  здраве на стопанина или стопанката, а после на 

децата. Пожеланията завършват с подсещане за почерпка и даряване.  
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Павелбанска Коледа в Детройт 

 Домакинът ще  почерпи, Господ здраве да му дава, хей, 

 На жената, на децата, Господ здраве да им дава, хей, 

 Ще налее от шулето, Господ здраве да му дава, хей, 

 Ще отреже от мезето, Господ здраве да му дава, хей! 

  

 За моя радост и гордост всички в моето семейство пеят коледните песни и с 

радост влизат в коледната емоция с тези любими песни. Благодаря и на моите 

приятели, които ни посрещат и пеят заедно с нас, съхранявайки хубавата българска 

традиция Коледуване. Поколения момци от родния ми град са закърмени и 

израснали с този обичай и го носят в сърцето си, където и да ги заведе съдбата. Не 

мога да пропусна специално да благодаря на ръководителите на танцовия 

ансамбъл «Детелини» от Павел Баня, които ни предоставиха музиката и песните.  

Велеслав Начев 
 

Коледарската група в Плимут посещава семейство Стойкови  

Коледарската група в Трой  

На 26 декември 2013 г. 

българските новини в 

Америка започнаха с 

павелбанските коледари на 

училище "България" в 

Детройт. Можете да видите 

видео репортажа, излъчен по 

http://bitelevision.com/. 

 

Бъдещи коледари! Момчетата от филиал Плимут 

играят ръченица. Ръководител: Румяна Дюлгерова   
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Данъчен сезон 2014  

 Данъчната служба в САЩ (IRS - Internal 

Revenue Services) обяви, че ще започне да  приема 

данъчни декларации за изминалата година на 31 

януари. Частичното затваряне на държавни служби за 

16 дни през октомври 2013 г. е предизвикало 90% от 

дейността на IRS да спре и това е довело до 

забавяне в подготовката. Крайният срок за подаване 

на данъчните декларации остава 15 април, 2014 г.  

 В помощ на данъкоплатците IRS предлага на 

интернет страницата си www.irs.gov различни 

разяснителни филми YouTube videos.  

 За първи път IRS ще предложи IRS Direct Pay -  нов начин за плащане, който 

позволява на данъкоплатците да извършват плащания към IRS директно от тяхната 

спестовна сметка. Услугата е безплатна. За сега електронното разплащане ще може да се 

прави само за формата 1040. IRS ще изпрати на ограничен брой данъкоплатци (до 1,2 

милиона) информация за услугата. 

Даниела Начева 

 

Автомобилното изложение ще бъде отворено за посетители както следва: 

18 януари, събота - 25 януари, 2014 
9 a.m. - 10 p.m.  

26 ануари, неделя 
9 a.m. - 7 p.m.  

Билети: Възрастни— $13,  
Пенсионери и деца (7-12 г.) - $7  

Автомобилно изложение 2014 в Детройт 

Cobo Center 
One Washington Boulevard 

Detroit, MI 48226  

На изложението можете да видите транспортните средства на бъдещето! Ще 

бъдат представени над 500 автомобила с модерен дизайн и технологии. 

Миналата година над 5 000 журналисти от 62 страни са посетили 

изложението. 795,416 души са видяли най-голямото и престижно 

автомобилно шоу в Motor City.     

Всеки ден (с изключение на сряда) ще има парад в 3:30 p.m. и в 7:00 p.m. 

Парадът ще включва представяне на луксозни атомобили, известни личности 

от телевизията, радиото и спорта, клоуни и акробати от The Parade Company.  
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Новогодишна равносметка  

Скъпи приятели в България. Измина още една годинка. Нещо започнаха да летят 

“неусетно почти”. Искам да ви благодаря, че сте до мен та дори и виртуално. 

Пожелавам ви здраве и нека 2014 бъде една незабравима, изпълнена с усмивки 

година, бъдете успешни и щастливи. Бъдете себе си, уважавайте и обичайте, бъдете 

уважавани и обичани. Желая да сте около 

мен, но няма как, така че си пожелавам 

повече време за разговори по Скайп! 

Ева Маринова 

 

Животът е пълен с изненади. Едни остават 

хубави спомени, а други урок за цял живот. 

Бъдете истински и устоявайте своите 

принципи, уважавайте и обичайте хората, 

които значат нещо за вас! Нека Новата 

година донесе на всички много здраве, 

любов и успехи! 

Венцислава Юсуф 

 

Честита нова година! 

Нека мечтите ни да се реализират и делата ни да се увенчават с успех.  

Нека бъдем щастливи и добри.  

Емилия Димитрова 

От зимата не се плаши и Велеслав Начев от Sterling Heights, 
който е наредил 50 нашенски луканки в гаража!   

Домашно приготвено филе!  
Николай Белинов от Кентон 

прави това за първи път. 
Пожелаваме му да го 

сподели с приятели, че доста 
вино може да се изпие с 

мезе.като това! 

Венелин Георгиев от Новай   

тази зима вече втори път  

прави филе «Елена».  

Явно има и достатъчно вино. 
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Българската телевизия в САЩ с директор от Детройт 

   Георги Симеонов е само на 26 години, 
а вече е Аудио директор в българската 
телевизия в Чикаго. В телевизията работи от 
самото й създаване през лятото на миналата 
година и сега ръководи екип от трима души. 
От месец е на стаж в най-голямата частна 
звукозаписна фирма Chicago Recording 
Company. Младият българин се надява да 
остане да работи в компанията и след 
изпитателния срок.  
 Георги е син на известния склуптор 
Симеон Симеонов и художничката Лидия 
Симеонова, които живеят в Детройт (виж 
бр.7, 2009 г. за повече информация за Лидия). 
От малък обича музиката. Свири на пиано, 
китара и барабани. Завършва Full Sail 
University в Орландо, Флорида с 
бакалавърска степен по звукозаписно 
майсторство и магистър по развлекателен 
бизнес. Неговият клас го избира да държи 
реч на церемонията по завършването. По време на 
студентските години има частна звукозаписна 
фирма в Орландо. Мечтата на Георги е след години 
на получи наградата Грами за музика – най-
престижната награда за постижения в музикалната 
индустрия.  
 Пожелаваме му от сърце успех във всички 
начинания!   
 
Даниела Начева 

 

Можете да гледате излъчванията на българската 
телевизия BITelevision на интернет страницата 
www.BITеlevision.com всеки делничен ден. За идеята и 
интервю с директора на телевизията Ясен Дараков, виж 
брой 8, 2013 г.   
Предавания с информация от Детройт:  
27 декември, 2013 http://www.bitelevision.com/#314 
 
6 януари, 2014 http://www.bitelevision.com/#330 

Георги със семейството си. 2012 г. 
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    Турнир в памет на Петър Георгиев 

Турнир по спортна гимнастика в памет на 

треньора Петър Георгиев   

24-26 януари, 2014 

Eastern Michigan University - Bowen 

Fieldhouse 

Наградният фонд на Peter Gueorguiev 

Memorial Classic е $1,500. Средствата ще 

се дадат като стипендия за колеж на 

момче и момиче, показали най-добри 

резултати на турнира. 

 

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

За читателите, които имат нужда от  нотариална заверка на 

документи, представяме информация на наши съграждани  

oт Метро Детройт, които могат да правят такива. 

 

 

Wixom 
Ирена Миланова 
(248) 219-8858 
irenam@stoykoconstruction.com 
 
Waterford 
Димитрия Начева 
(248) 622-0774 
dnatcheva@yahoo.com 

Farmington Hills 
Илияна Георгиева 
(248) 939-0401 
ilianadtw@hotmail.com 
 
Troy 
Бистра Макнев 

(248) 224-0619 

maknev@sbcglobal.net  

Нотариални заверки в Метро Детройт 

West Bloomfield 

Димитрина Колева 

dimitrinak@yahoo.co.uk  

7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322 



 

 СТРАНИЦА 11 

Брой 1, 2014 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

 Нека това, което ви е на сърцето 

да ви е в ръцете през 2014. Да имате 

здраве и време да му се насладите. 

 Спомням си как като бях на 8 

години на 1-ви януари по Първа 

програма на БНТ (тогава имахме лукса 

да гледаме само две програми) даваха в 

кои държави как са посрещнали Новата 

година. В онова време на 

комунистическа цензура и желязна 

завеса бе забранено да се показва 

каквото и да е било от Запада. Но все 

пак водещите казаха, че никъде по 

света не посрещат Нова година така 

грандиозно, както в Ню Йорк на Таймс 

Скуеър. Тогава започнах да мечтая, че 

щом там е най-прекрасното място да се посрещне Нова Година искам и аз да го направя. И си 

мислех – от всички Нови Години в живота ми, най-добре би било да посрещна 2000-та там. 

 За тези, които си спомнят живота през комунизма, няма нужда да обяснявам, че тези мечти 

звучаха така нереални по онова време както, ако си мисля сега, че след 10 години ще посрещна 

Нова Година на планетата Марс. 

 Кой би предполагал, че Берлинската стена ще бъде разбита, че желязната завеса ще падне 

и че всеки българин ще може да щъка свободно из света, така както си ходеше из България? 

 Когато през 1999 г. трябваше да избирам дали да приема покана за работа в Холандия или 

САЩ – сами се сещате за отговора. Последвах детската си мечта и заминах за САЩ. Когато ми 

предложиха да удължа визата и да остана да живея в САЩ, а аз се чудех дали да се върна в 

България или да остана. Получих писмо от мама, където ми напомяше как винаги съм искала да 

живея в Америка и да не забравям мечтите си, а да ги следвам. 

 Така се подредиха нещата, че 2000 година посрещнах на Таймс Скуеър сред милион други 

щастливци като мен. Тогава разбрах, колко са били прави онези коментатори години на ред да 

казват, че няма по-грандиозно посрещане на Новата година в света. 

 Избрах да живея в САЩ и никога не съжалявах за избора си. Това е избор, който съм 

направила още като дете и сама не мога да обясня защо, но винаги съм знаела, че ще живея тук. 

 След 11 септември 2001 г. разбрах колко е силен духа на американците. Как могат да бъдат 

сплотени и защо са горди всеки път като чуят химна. До тогава все се чудех, как може стотици 

милиони хора дошли от всички краища на света да се чувстват така патриотично в Америка. Не 

можех да обясня сълзите си, когато за първи път пях “And I’m glad to be an American” сред хиляди 

други, които държаха ръка на сърцето си. 

 Живях и в Канада, но в Америка срещнах най-добрия си приятел, който гордо заведох 

многократно в България и той се влюби в Родината ми така, както аз от дете бях влюбена в 

Честита Нова година българи!  

 

Марияна със синовете си, 5 януари 2014 г. 
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Америка. Омъжих се за Дани и като по 

филмите направихме сватба в Лас 

Вегас, а след това като в приказките -

втора сватба в България. От тогава 

всеки ден животът ни е меден месец. 

 През годините щастлив живот 

между САЩ и Канада обиколихме 

десетки държави и прекрасни места из 

света и се превърнахме във вечни 

туристи. Всяка година си ходихме и до 

България до 2005. Тогава се роди 

големия ми син. Когато бе на 9 месеца 

имах неблагоразумието да пътувам 

сама с него до България. Не бях 

преценила, че след като сменям три 

самолета няма да мога да ползвам 

детската количка и се измъчих с 

многото тежък ръчен багаж и дете на рамо да сменям терминали и да бързам за връзките със 

следващия самолет. Летището Чарлс де Гол бе в ремонт и трябваше да ходим дълго пеш от единия 

изход до този, където бе самолета за София. Аз издъхвах с тези чанти, а Марти бе заспал в ръцете 

ми изтощен от 9 часовия рев в предния самолет. По петите ми се влачиха група българи, които не 

знаеха друг език освен нашенския и следователно ме ползваха за пътеводител до изхода за 

Софийския полет. На мен ми прималя от умора, но никой не си направи труда да ми помогне с 

всички тези чанти и седнах на пода и те се спряха учудени какво ми става. Аз им казах, че щом ме 

следват трябва да ми помогнат и раздадох по една чанта на всеки. Като най-сетне се добрахме до 

изхода вече имаше тълпа от народ, чакащи да се качат на самолета. Сигурно знаете, че тук (в САЩ) 

на опашка се казва line – това е, защото хората са наредени един зад друг и културно си чакат 

реда в редица. Това съвсем не бе така на самолета за София – всеки те натиска от всички страни и 

нямаше място карфица да падне. Изведнъж тълпата се размърда рязко и всички се оттдъпнахме 

назад. Пред краката ми се сгромоляса един човек огромен като планина. Мъжът бе на средна 

възраст и лежеше пред нас мъртъв. Никой не се наведе да го докосне, а около мен се чуваше само 

цъкане с език и някаква жена само промърмори – „Ах, каква нелепа смърт“. Аз като инженер нищо 

не разбирам от първа помощ, но ми бе ясно, че човека не диша. Разпищях се на английски да 

извикат веднага доктор и явно аз и събудения и ревящ Марти сме били доста гръмогласни, 

защото от летището дойде персонал, който почна да прави изкуствено дишане. А мен и детето, 

като вдигащи врява веднага ни качиха първи на самолета. По-скоро втори, защото с нас пътуваше 

известен наш министър, който се качи първи и нас ни наредиха на седалката зад него. В полета до 

София едва изтраях алкохолните изпарения, които се носеха от нашенския министър и се 

чувствах като в евтина кръчма. Най-сетне достигнала родна земя тръгнах да търся маса за смяна 

на бебето (changing table) в тоалетната на тогава единствения терминал на летище София. Не 

само, че нямаше къде да сменя памперса на детето, но нямаше и топла вода. На единствената 

мивка, където течеше вода, липсваше кранчето (откраднато) и от там шуртеше студена вода, която 

Честита Нова година българи! 

 

„Свети Константин и Елена“ – най-старата църква в 

Пловдив, където през 2003 г. сключихме църковен брак  
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заливаше пода. Около лентата за багаж 

нямах шанс да се добера, защото дори и 

един самолет да бе изсипал пътници там бе 

блъсканица и тълпата бе доста агресивна. 

Абсурд да се намери пейка, където да седне 

човек, затова трябваше да сменям памперса 

на бебока на цимента и да затискам уши, 

когато ме ръсеха с коментари – „Я па тая 

къде намерила да сменя памперса на 

детето.“ 

 Та така още не пристигнала до 

крайната цел в България аз вече имах сълзи 

на очи и нямах търпение да хвана самолета 

на обратно ... 

 Имаше доста отчайващи други случки през престоя ми в Родината тогава, които ми 

държаха влага близо 5 години и не си и помислях да си ходим там на почивка. 

Марияна Жулиет 

Очаквайте продължение в следващия брой на вестника 

Честита Нова година българи! 

 

Детройт с нов кмет 

 Новият кмет на Детройт Майк Дъган обеща за шест 
месеца да реши основните проблеми на автомобилната столица 
на САЩ и помоли жителите й да не се преселват в други градове 
на официалната церемония по встъпването си в длъжност на 7 
януари. 
 Дъган, който е бивш окръжен прокурор и бивш 
ръководител на голям медицински център, бе избран за кмет 
през ноември миналата година. Дъган е първият бял кмет на 
Детройт от 40 години насам. Като свой приоритет той посочи 
намаляването на равнището на престъпността и спиране на 
изселването на хората. В Детройт в момента има около 30 000 
пустеещи сгради. 

 Правомощията на кмета Дъган са силно ограничени заради въведено външно управление. 
Всяка инициатива на новия кмет, която предвижда харчене на средства от бюджета, трябва да 
бъде одобрена от антикризисния управител Кевин Ор. На 3 декември 2013 г. Детройт обяви 
фалит. Съдия постанови, че градът не може да връща дълговете си. Така Детройт стана най-
големия фалирал американски град. Дългът му възлиза на не по-малко от 18 милиарда долара. 
 Майк Дъган предвижда през следващите шест месеца неговата администрация да се заеме 
с подобряване на транспортното обслужване и уличното осветление, както и с решаването на 
много други проблеми на „града на моторите". 
По материали от печата 
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Зимна приказка  

В почистването на снега заедно с дядо 

Митко от Waterford се включи и 

внучката Габриела на година и 

половина!  

На шейни с приятели е много весело! От ляво: Амира, Мария, Кристина, Ивана, Емир, Мишо и Енес. 

«Ах, колко е хубаво да има сняг!».  

Nathаn Николов от White Lake, на 16 месеца обича да 

играе в снега и не иска да се прибира у дома. 
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Реклама 

Тони Вълчанов, JD, MBA 
Attorney & Counselor at Law 

Bankruptcy 

Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate 

Immigration & Naturalization 

Taxation 

Business Planning & Entity Formation 

Landlord - Tenant Disputes 

Loan Modifications & Real Estate Transactions 

 Вече трета поредна година www.Neterra TV съвместно с 

www.BulgariansinDetroit.com  имат специално предложение за Вас:  с промо 

код  DETROIT  получавате 10% отстъпка от всички абонаментни планове на 

Neterra TV. Кодът за отстъпка е валиден за период от една година и може да 

се ползва няколко пъти.  

Immigration and International Attorney 
Ensley & Associates, LLC 

Тел. 202-600-7843 
 

1629 K Street NW Suite 300, Washington, DC 20006   
office@ensleylaw.com 

        www.ensleylaw.com  

Посетете България без да напускате Щатите!  

Насладете се на битова атмосфера, вкусни 

гозби, изискани алкохолни напитки, бира, 

Grappa и български вина!  

Само на час и половина от Детройт се намира 

Бистро "Наслада".   

Посетете страницата ни на Фейсбук: Naslada 

Bistro in Bowling Green, Оhio. 

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

Downtown BG, OH 
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Поздрави 

 

 

Последното за 2013 г. българско бебе 
Галена Кожухаров се роди на 16 

декември с тегло 7 lbs. 6 oz. и дължина 
20.5 inches.  

Щастливите родители са Анн и Христо 
Кожухарови от Рочестър, за които това 
е първа рожба. Родителите на Христо 

пристигнаха наскоро от България, за да 
помагат и се радват на първото си 

внуче.  
Честита радост! 

Първото бебе за 2014 година се роди  

на 1 януари!  

Това е Калоян Вълчанов с внушителните 

размери 4, 400 кг и 56 cм дължина!  

Той е второ дете в семейството на Тони и 

Вихра от Рочестър.  

Кака Мария (на 2 години и половина) много 

обича бебето и помага на мама.  

Пожелаваме на Калоян да е първи  

във всяко начинание! 

Честито!       

 

Честит 40-ти рожден ден на  

най-добрия съпруг! Обичам те много и 

ти пожелавам всички твои мечти да се 

сбъднат Джо Скаргил! 

Димитрина Скаргил, Canton 

 
БЕЛ.РЕД. Джо е работил 5 години в 
България, където открива своята 

нежна половинка. Учи български език, 
обича кюфтета с шопска салата и 
ракийката на дядо. Любимата му 

българска дума е "чудесно", защото му 
звучи добре. 



 

 

Phone: 586-219-8710 

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

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, Даниела и 

Велеслав Начеви. Авторите носят отговорност за 

съдържанието на материалите. Изказаните мнения е 

възможно да се различават от становището на 

редакционната колегия. Авторските материали подлежат 

на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 1, 2014 

 

$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING TV - RT, 

 bTV Action - RT 
16 Български Тв канала 27 Български тв канала и още нещо  


