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 Бележка на редактора 

 Честита нова година! 

 Ето, че 2015 година е при нас! Посрещаме я с надежда за здраве и незабравими 

мигове, както казва моята приятелка Бистра в стихотворението си. Бих искала всички 
хора по земята да го прочетат! Особено тези, с лошите мисли, които отнемат човешки 
живот и имат нужда от «разум, за да намерят правилния път в живота».  

 В броя можете да прочетете за Коледното тържество на децата от училище 
«България», за вкусните торти на Марги, ккато и продължение на рубриката «По 

червения килим».   

 От 17 до 25 януари Детройт отново е домакин на 

най-голямото автомобилно изложение. На 23-25 

януари можете да посетите 2-рия турнир по спортна 

гимнастика в памет на нашия сънародник Петър 
Георгиев. 
                               Бъдете здрави и стойте на топло. 
 

Даниела НАЧЕВА        

 

Нова годино, бляскава и вълшебна, 

отново се спря пред наш'та врата, 

и ние с радостни песни и хубаво вино 

пак те посрещаме с широки сърца! 
 

Добре си дошла в твойта нова премяна, 

окичена с надежди, обляна в топлина, 

Дай на всеки здраве и мигове 

незабравими, 

щастие и мир по цялата земя! 
 

Дай ни сили да се справим 

с трудностите, които предстоят 

дай ни разум да намерим 

във живота правилния път, 

и да не забравяме кои сме, 

кое е ценно, истинско, добро, 

за да запазиме завинаги в душите 

пламъкът на българското потекло! 
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 Коледен концерт на децата от училището 

 Децата от училище 

“България” в Детройт 

посрещнаха Дядо Коледа с 

много песни, танци и пиеси на 

20 декември. 

 Първи и втори клас в 

Трой бяха подготвили танц 

“Рипни, калинке”, а по-

големите играха копаница. 

Учениците от филиал Плимут с 

ръководител Румяна 

Дюлгерова представиха 

пайдушко хоро и македонска 

китка. В ролята на коледари 

бяха момчетата от Плимут. 

Драматизациите на любимите 

приказки “Дядо дърпа ряпа” и 

“Загубената ръкавичка” бяха 

посрещнати с много 

ръкопляскания. Специално за 

участието си 8 годишната 

София беше изработила 

хартиени кокичета. Даниела 

Дончева беше подготвила с 

подготвителната група от Трой 

танц на снежинките и 

снежните човеци. Костюмите 

на момчетата уши Елеонора 

Барбов. За първи път на 

сцената бяха и децата от 

предучилищните групи в Трой 

и Плимут с ръководител Мария 

Иванова.  

 Дядо Коледа раздаде на 

децата български книжки, 

закупени от Българския 

културен център, а торбичките 

с лакомства бяха приготвени и 

дарени от Нели Асенова, 
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 Коледен концерт на децата от училището 

Атанаска Генчева и Бистра Макнев.  

 Малчуганите сами рязаха, 

рисуваха, надписваха и лепиха, за да си 

направят албумче с традициите за 

празника по идея на Даниела Начева. 

Част от украсата на залата беше 

направена от самите деца в часа по 

Роден край при г-жа Атанаска Бонева. 

На масите имаше зелени елхови клонки, 

а за окачването на украсата помогна 

Стефан Йорданов.   

 За вечерята се потрудиха 

мнозина: за месото Иван, Румен и 

Румен, а печенето беше дело на Петър, 

Сашо и Георги, салатите направиха 

Мария Борисова, Бистра Макнев и 

Росица Димитрова. Много домакини 

бяха донесли питки, баници, тиквеници 

и сладкиши. Зад масата неуморно 

работиха Ирена и децата Яна, Преслава 

и Биляна. На входа бяха Таня и Наси,  а 

за озвучаването се погрижи Велеслав 

Начев. За първи път, по идея на Ирена 

Миланова, се проведе търг за сладкиши 

и имаше елха (осигурена от Йорданка 

Стойкова), украсена с играчки, дарени  

от родителите.    

 Празникът завърши с кръшни хора, на които малки и големи бяха заедно и така  по 

български празнуваха далече от Родината.      

Даниела НАЧЕВА 
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Зима е 

 

Децата от подготвителната гупа в 

Плимут с ръководител Мария 

Иванова рисуваха снежни човеци 

на снега! 

11 януари 2015 г. 

Януари е месец на зимните спортове 

Губернаторът на Мичиган Рик Снайдър издаде указ, с който януари е обявен за "Discover Michigan 
Snow Sports month." В указа се посочва, че "през този месец, ние насърчаваме жителите на 

Мичиган и посетителите да научат повече и да опитат различните зимни спортове, които щата 
предлага." 

Независимо къде в Мичиган живеете, на 2 часа път с кола има писта за ски!  
За повече информация посетете интернет страниците:  

http://www.michigan.org/outdoors/ 
http://goskimichigan.com/ 
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Реклама 

 Здравейте, скъпи сънародници, 
казвам се Мария Арнаудова и Ви пиша тези 
редове от името на група ентусиасти, 
завладяни от магията на българските 
фолклорни танци.  
 Вярваме, че споделяте нашата любов 
към българските ритми и затова изпращам 
тази информация. 
 През 2015 -та година ние ще 
организираме международен фестивал за 
любители на български фолклорни танци  
"У бре, де бре!" В момента част от 
подготовката ни е да подпомогнем 
финансирането на проекта чрез платформата 
INDIEGOGO. Ще Ви бъдем благодарни, ако 
разгледате профила ни.... и ни подкрепите или 
споделите с членове на Вашата организация нашия проект. 
 За допълнителни въпроси винаги може да ни потърсите за коментар. 
Прилагам и линк към платформата, където може да разгледате проекта ни, 
цялостното му описание и структура на реализацията: 
 
https://www.indiegogo.com/projects/u-bre-de-bre-bulgarian-folk-dances-festival/

Фестивал за фолклорни танци 

Приема шофьори със собствен камион. Предлага дългосрочно сътрудничество 

основано на доверие, професионализъм и удовлетворение.  

Работим с товари във всички 48 щата.  

Антоанета: 586-804-0756  



 

 

СТРАНИЦА 8 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 1, 2015 

Реклама 

  

 
Тони Вълчанов, JD, MBA 

Attorney & Counselor at Law 

Bankruptcy 

Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate 

Immigration & Naturalization 

Taxation 

Business Planning & Entity Formation 

Landlord - Tenant Disputes 

Loan Modifications & Real Estate Transactions 

Работа 

Транспортна компания търси шофьори със CDL лиценз и 

шофьори със собствени камиони.  

За информация: 844-311-3587, fourwaysllc@yahoo.com 

Автомобилно изложение 2015  

Автомобилното изложение ще бъде 

отворено за посетители както следва: 

17 януари - 25 януари, 2015 

9 a.m. - 10 p.m.  

Билети: Възрастни -  $13,  

Пенсионери и деца (7-12 г.) - $7  

За повече информация се обадете на 

телефон 248-643-0250 или посетете интернет страницата www.naias.com.  

Cobo Center 
One Washington Boulevard 

Detroit, MI 48226  
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Да опитаме вкусните торти на Марги  

 Името на Маргарита Мичева или Марги, както всички й казват става все по-
популярно сред българската общност в Детройт. Нейните красиви торти и сладки са 
търсени за различни поводи.  

- Къде си родена и кога дойде в Детройт?  

- Аз съм от едно прекрасно кътче на България, от 
Троянския Балкан, село Черни Осъм, на 2км. от 

Тоянския манастир. Завършила съм Немска езикова 
гимназия в Ловеч и Международен туризъм във 
Варна, където останах да живея в последствие. 
Работила съм 17 години за най-голямата 

туроператорска немска компания ТУИ на Златни 
Пясъци през лятото, а зимните месеци пак със 
същата тази фирма работех в Кипър и Майорка. От 
работа нямах много време за личен живот, докато 
през 2010 г. не срещнах човека, с когото усетих, че 
желая да споделя живота си. Така сърцето ме доведе 
в Мичиган.  
- Как така от туризъм премина към сладкарство? 

- За тортите стана съвсем случайно. Винаги съм имала 
влечение към правенето на кулинарни изкушения, но 
никога не съм мислила да се занимавам с това. 
Започнах точно преди една година. За третия рожден 
ден на сина ни Сами се чудех къде да поръчам торта. 
Мими Йовчева понеже знаеше, че обичам да се 
занимавам с такива неща ми подхвърли на шега, защо 
не опитам аз да направя тортата. Започнах лека-
полека да чета, да се интересувам. И колкото повече 
четях, толкова по-интересно ми ставаше. Направих 
сполучлива торта за рожденния ден, а там имаше 
доста гости, които видяха тортата, хареса им и така се 
започна. 
- Трудно ли се прави вкусна и красива торта? 

- Занаятът е труден, изисква страшно много време, търпение и подкрепа от 
семейството. Без подкрепата на съпруга ми, не бих се справила, при положение, че 
имам две малки деца. Той разбира колко ми харесва това, с което се занимавам и колко 
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Да опитаме вкусните торти на Марги  

голяма е радостта ми, когато видя как децата се радват на красива торта.  
За мен е много увлекателно и интересно това начинание. Радвам се, че го открих и 
започнах да се занимавам с това! С всяка нова торта научавам по нещо ново, 
запознавам се и с много нови хора и ми доставя голямо удоволствие.  
- От къде черпиш идеи за украса на тортите? 

- Вдъхновяват ме различни неща - картина, снимка, филм, но най-вече представата за 
човека, за когото ще я правя. С времето започнах да гледам на всеки образ 
(телевизионен или какъвто и да е друг) през призмата на захарното тесто. Представям 
си коя фигурка как може да се направи от тесто и това ми е много интересно. Радвам 
се, че открих за себе си хоби, което ме прави щастлива, и с което надявам се радвам и 
ще радвам още хора.  
- Коя беше най-трудната декорация, която ти отне много време? 

- По принцип, всеки елемент от декорацията, когато се изработва за първи път е 

неизвестно как точно ще се получи. Вторият път вече е по-лесно. За сега най-сложна за 
мен беше изработката на първата ми дамска обувка с висок ток. Беше за една 
специална дама и исках да се получи много красива. 
Надявам се да съм успяла да я изненадам приятно. 
- Имаш ли случай, когато опитваш ново тесто и 

не се получава? 

- За тестото спазвам стриктно пропорциите на 
рецептата и се получава добре. Работя с качествени 
материали, за да няма несполучливи опити. 
Единствено температурата и влажността на въздуха 
могат да изиграят лоша шега и да направят тестото 
трудно за обработка. През лятото захарното тесто се 
получава много меко и лепкаво, трябва да се работи 
в добре охладено помещение, за да се получат 
нещата добре. 
- На Коледния концерт на училище “България” 

направи дарение от няколко плата с различни 

сладки и кексчета, които много се харесаха от 

децата. Твоите деца помагат ли ти? 

- Радвам се, че успях да направя коледни сладки, с 
които да участвам в търга за десерти на коледното 
тържество на българското училище и по този начин 
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Да опитаме вкусните торти на Марги  

да бъда част от това прекрасно начинание. Възхищавам се на труда и всеотдайността на 
екипа от будители, които отделят от свободното си време, за да предадат на нашите 
деца любовта си към България, българския език и култура! 
         Моите най-добри помощници и съветници в избора на правилно решение за 
дадена декорация са съпругът ми и нашият 4-годишен син Самуил. Те са много 

критични и имат правилна преценка за нещата, за което съм им безкрайно благодарна! 
Никол е още мъничка, тя е само на година и 5 месеца, сега навлиза в много активна 

възраст, което ограничава доста времето ми за работа по сладките изкушения. Надявам 
се един ден, тя да е първа помощница на мама! 

- Каква беше 2014 година за теб?      

- Изминалата година за мен беше успешна и 
щастлива! В областта на захарното изкуство 
научих доста неща, направих доста торти, 
надявам се да съм зарадвала доста хора. Знам, че 
това е само началото, материята е много, много 
разнообразна и има всеки ден какво ново да се 
научи. Може би точно това ме амбицира и 
вдъхновява да вървя напред, да уча още и още. В 
личен план годината беше също много добра за 
мен и моето семейство. Слава Богу всички сме 
здрави, а останалото зависи до голяма степен от нас. 
За Новата 2015 година пожелавам на всички наши 
сънародници най-вече да са здрави и да имат една 
мирна, успешна, изпълнена с много любов и усмивки 
Нова година! Да не прекъсваме връзката с 
българските си корени, за което много помага 
Българското училище и да предаваме ежедневно тази 
връзка на децата си. 
- Как могат нашите съграждани да си поръчат 

торти от Марги? 

- Ще се радвам, ако и през Новата година успея да 
подсладя празничната трапеза на всеки, който има 
повод за празнуване! Поръчки могат да се правят на 
телефон  (248) 960-7380 или m_mi4ewa@yahoo.de. 
С Марги разговаря: Даниела Начева 
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Покана за турнир по спортна гимнастика  

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 

 

  

Турнир по спортна гимнастика в памет на 

треньора Петър Георгиев   

23-25 януари, 2015 

Eastern Michigan University Field House 
221 Bowen Field House 

Ypsilanti, Michigan 48197 

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 



 

 

СТРАНИЦА 13 

Брой 1, 2015 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

Да опитаме вкусните торти на Марги  

 

Анкета: Готови ли сте за зимата? 

Йордан Генчев 

е направил 

достатъчно 

домашно вино 

и ракия, за да 

изкара зимата!  

 

Наздраве! 
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Реклама 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   

dr@smilesbystutman.com 

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

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

 

 Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)        

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

Адвокат Иван Груйкин – вашият 

представител по въпроси, 

свързани с българското право с 

офиси в САЩ и София. 

Разрешаване на имуществени, 

административни и документни 

въпроси в България.  

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

Поздрав 

Поздравления, Живко, за академичните ти 

постижения, отличен успех и избор на студент 

на годината в магистърската програма на 

University of Michigan, Dearborn.  

Пожелаваме ти много бъдещи успехи, достойна 

реализация и издигане в службата.  

 

Честито дипломиране! 

 

От Димитър, Огняна,  

Кремена, Габриела и Весела 

 Благодарим на всички, че 

дойдохте да празнувате Нова 

година с нас в Candlelight 

банкетна зала. Надяваме се, че сте изкарали чудесно сред приятна атмосфера, музика и сте 

се срещнали с нови приятели.  

 Поздравления за дамите, които участваха в състезанието за танци и  спечелиха 

награди. Специална благодарност на Огняна Димитрова за вкусната баница и всички други, 

които ни помогнаха да направим възможно това парти.  

Честита Нова Година!  

Весела и Даниела  
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По червения килим 

 Привет отново към читателите на новата ни рубрика “По червения килим”. Така 
както ви обещах, в нея ще отразявам по-важните събития, касаещи живота на 
българската общност в Детройт.   
            Много се надявам тежката загуба от смъртта на Коста Димевски да бъде 
единственото тъжно събитие, за което вече писахме. Смъртта е самотно занимание. 
Който и да е до теб, винаги оставаш сам със себе си. Ние сме прашинки в този свят. 
Той ще съществува и без нас. Кое ни кара да мислим, че сме важни?  
Гледах това безкрайно стълпотворение от опечалени хора, дошли от всички краища на 
Америка, за да отдадат последна и заслужена почит към един голям човек, оставил 
следа в сърцата и в съдбите на толкова много хора. Един достойно изживян живот 
прави този човек важен и значим за всички, докоснати от неговия алтруизъм. Човек 
може да е отговорен за действията си, но не и за чувствата си. Затова много от 
присъстващите не криеха сълзите си и тъгата от раздялата с този благороден 
джентълмен.  
              Човешкият живот е един безкраен низ от приливи и отливи. Всички знаят, че  
след сивия, дъждовен, мрачен ден, отново ще изгрее топло слънце. Така и нашето 
ежедневие е изпъстрено с различни емоции и надеждата е те да бъдат позитивни.  
        Имах удоволствието да бъда на 
гости на няколко много приятни 
партита на наши сънародници. 
Първото от тях беше 7-мия рожден ден 

на любимата ми Лора. Нушка беше 
излезла от традиционното българско 
меню за такива случаи и ни очарова с 
много разнообразни и нестандартни 
рецепти. Обикновено това, което е 
вкусно или е вредно или от него се 
пълнее. Изненадата ми обаче беше, че 
и полезните храни могат да бъдат 
вкусни (Нуше, искам рецептата за 
зелените водорасли, кинуата и нахута).  
 След Коледа бяхме поканени на “свинско погребение” в Кристиан и Диана. Oще 
с влизането в този уютен дом се усеща преобладаващото дамско присъствие. 
Интериорът, подредбата на празничната трапеза, огромната коледна елха, говореха за 
добрия вкус и синхрон в работата между майки и дъщери. Три поколения 
съжителстващи в здрава симбиоза. А Кристиан ще разбие дисциплината в семейството 
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По червения килим 

ми и ще почна да изисквам и Мики 
да развие такива кулинарни 
умения. Така както перфектно 
точеше тестото за полските пироги, 
така прерфектно беше сготвил и 
по-голяма част от деликатесите за 
вечерта. А менюто беше “рогът на 
изобилието” в едни индустриални 
количества. С всичките си полезни, 
(особено за Дианка) умения, май 

ще ми изгради комплекс като добра 
кулинарка. Но ще се опитвам още 
да се преструвам на такава, докато 
има кой да ми вярва.  
 Преди още да зная къде ще посрещнеме Новата година, прочетох плаката на   
DJ Емо, където беше обявено “Водеща: Графинята”. При тази толкова “престижна” 

роля, вече нямаше място за двоумение и с удоволствие отидохме на партито на Нели и 
Васко. За никой не е тайна, че това 
многолюдно и задружно 
семейство полага много труд и 
сили, за да не липсва нищо вкусно 
в менюто, за да се декорира 
подходящо залата, за да се сервира 
навреме храната, и за да се създава 
приятно настроение за гостите. За 
последното искам да подчертая, че 
се дължеше на добрия подбор на 
музиката от DJ Емо и на доброто 
ми умение да усещам 
настроението в залата и според 
това да водя програмата. Толкова съм перфектна, че ще започна вече да си завиждам. А 
както и вече забелязахте, сромността е моя втора природа. Добрият дядо Мраз запали 
звезди в очите на децата, които с нетърпение очакваха своите подаръци. Аз му казах, че 
и ние с Нели много сме слушкали и папкали (като второто е видно и не е тайна за 
никого), но явно за бивши вече деца няма подаръци в голямата торба. Това обаче не 
намали адреналина и веселбата продължи, а Дядо Мраз танго ми подари.  
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 От направената 
рекапитулация е видно, че 
приятните забавления 
преобладават в живота на нашата 
общност. Не трябва да пропусна 
да подчертая и големия успех, 
който пожъна певицата Малина с 
концерта си пред Детройтската 
публика. С ефектните си 
костюми, облечени върху 
префектната й фигура, с подбора 
на репертоара и с невероятните си 
танцувални умения, тя успя да вдигне на крак цялата зала. 
Усещаше се колко добре умее да владее и режисира 
танцуващите на дансинга. Тя успя да създаде пряк контакт с 

публиката, който не всички гастролиращи изпълнители успяват да постигнат. 
Съпровождащите я музиканти, в унисон с нейните изпълнения, също се представиха 
много добре. Младият тъпанджия Емо, плувнал в собствен «сос» от напрежението и 
старанието, биеше тъпана с много страст, грейнал с лъчезарна усмивка. С 
безрезервното си раздаване към публиката, Малина успя да отвори сърцата и 
портфейлите на някои от присъстващите, което беше заслужен реванш за таланта й. На 
раздяла си пожелахме до нови срещи.       

 Сега искам на всички да пожелая една интересна, щастлива и успешна Нова 
година, за да има много материал за новата ни рубрика, и за да греят в усмивки лицата 
ви. 
    Емилия Димитрова     
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