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БЪЛГАРСКА ВЕЧЕР 

 Българският културен център в Детройт 

                       ви кани на българска вечер  

            на 22 юли (петък)   

           в руския ресторант "The Fiddler"  

                          с участието на трио "Веселба"  

 

Музикантите са Bruce - гъдулка, Chris - кавал и Nan - тамбура.  

Програмата включва песни за маса и много народни хора от 19:00 - 21:00 часа. 

Вечерта ще продължи с музикални изпълненията на състава на ресторанта. 

Билети: $30 за възрастни (включва салата, предястие, вечеря, десерт и 

безалкохолно. За основно ястие може да изберете между пилешко, свинско 

или риба).   

       $10 за деца  

Заявки само с  предварително записване на телефон 586-202-4605 Даниела 

Начева или на имейл: info@BulgariansinDetroit.com. 

Адрес на ресторанта: 6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, 

MI 48322 
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 ЛЯТО Е 

 - ДОКТОРЕ, ДОЛНИЯ РЕД ВИЖДАМ ПО-ДОБРЕ! 

БЕЗ ДУМИ 

АНКЕТА: ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Очакваме вашите разкази на info@BulgariansinDetroit.com с впечатления за 

посетени нови места през лятото, опитани нови ястия и напитки, изживяни 

чувства, разочарования и радости.  

Приятни емоции през лятото ви пожелаваме с карикатурите на Ангел Гецов - 

Гец от Горна Оряховица, който беше в Детройт в началото на годината (виж 

още за него в бр.2, 2011) и стихотворение от нашата сънардоничка Даниела 

Дончева.   

 

ЛЯТНО НАСТРОЕНИЕ 

 

Топъл вятър, с полъх 

на романтично приключение. 

Спомени горещи 

за нощи лудещи.  

Лятно настроение,  

а от жегата няма спасение! 

Купи си сладолед 

или билет за самолет! 

Морето е чудесно,  

то в мен бушува 

кръвта ни южна така го жадува! 

 

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА 
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На 12 юни т.г. почина д-р Петър Константинов, писател, 

общественик, патриот, основател и председател на 

Общонародно сдружение "Мати Болгария". Можете да 

прочетете повече за сдружението на интернет 

страницата http://mati-bolgaria.org.  

Комитет "Мати Болгария" беше основан и в Детройт на 8 

ноември 1993 година от малка група новодошли български 

емигранти, както и българи, живеещи в Детройт от много 

години. Събирането става спонтанно в дома на д-р Невена 

Михайлова, а кратко слово изнася д-р Петър Константинов.   

По-долу поместваме интервю на Соня Сиромахова с  

д-р Константинов, направено на 20 юни 2010 г. и 

публикувано в www.obshtestvo.net.    

Д-р Петър Константинов е роден през 1 август 1928 година в Казанлък. Завършва медицина и 

политическа икономия. Председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария”. 

Председател на Националния комитет за защита правата на българите извън сегашните граници 

на България. Автор е на над тридесет книги – романи, повести, сборници, разкази, художествена 

публицистика и изкуствознание. Има над 200 научни труда в областта на медицината, изкуството, 

политическата икономия и историята и над 2000 публикации в периодичния печат. По-известни 

негови книги са „Предание от изчезналия град”, „Хаджи Адем”, „Черкезките хълмове”, Трилогията 

„Синият аметист” (романите „Изгревът”, „Прощаване с пролетта” и „Разпятието”), „История на 

България с премълчавани исторически факти” и други.  

- Господин Константинов, как се вписват в днешния глобализиран свят идеи като тези на 

“Мати Болгария”? 

Нашите идеи напълно се вписват, защото глобализацията, освен че дава възможност за широки 

контакти в света, поставя въпроса за запазване на идентитета на нациите. “Мати Болгария” 

възникна през 1988 г. именно поради факта, че се застрашаваше идентитета на българската 

нация. Комунизмът, този който беше просъветски, наложен у нас, фактически унищожаваше 

българската нация, унищожаваше я постепенно и системно. Ще ви дам пример за това. Борбата на 

“Мати Болгария “ започна не с друго, а с това, че в България бяха унищожени 1140 паметника на 

загинали за нея синове – войнишки паметници. Няма страна в света, в която да са унищожени 

такъв огромен брой паметници. След 9.9.1944 г. у нас имаше пълна, абсолютна фалшификация и 

премълчаване на историческите факти. И сега в момента, в нашите училища се изучават 

преиначени, фалшифицирани и замъглени исторически учебници, в които има не бели петна, а 

бели полета.  

Най-напред пуснах една статия, която излезе на 27 март 1987г., в най-напрегнатото тежко време, 

под заглавие “Българио, за тебе те умряха”. Ще кажа и нещо, което е твърде интересно. Когато 

статията трябваше да излезе във в.”Труд”, там имаше смели хора, но все пак главният редактор 

излезе в отпуск и остави отговорността за публикацията на заместника си. Статията създаде 
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страшен трус и шок у българския народ. Тогава един човек, който търсеше представителност на 

теми, които да бъдат актуални, шокиращи и щекотливи, Кеворк Кеворкян, ме покани и на 

22.11.1987 г. излязох пред българската телевизия и посочих още десетки други примери за 

унищожаването на българската народна историческа памет. 

- Понеже споменахте войнишките паметници, какво се случи с онези пари, които се 

събираха по инициатива на Кеворкян, за възстановяването им? 

Бяха събрани 3,450 млн. лева и дадени за възстановяване на войнишките паметници. Направена 

беше проверка за оползотворяването им, в която участвахме и ние. Парите бяха дадени за 

възстановяване на паметниците главно в софийска област – Горна Малина и други шопски села, 

това са тъй наречените шопски паметници. Шопът държи много на паметниците си, а те бяха 

ликвидирани по нареждане на Петър Панчевски, който беше един съветски агент, министър в 

България. Това ликвидиране означаваше да се ликвидира българската памет. Много просто! 

А какво да кажем за другият основен момент, с който започна дейността си “Мати Болгария”? 

Денят на народните будители заличен след 9.9.1944г. С каква цел? Да е имало някой подозрителен 

човек сред тези будители? Не! Ами там са Климент Охридски, Паисий, Ботев, Левски, там са 

български писатели като Вазов, Алеко Константинов, цялата плеяда на българската сцена. Никога 

няма да забравя болката, която ми причини един от видните представители на тогавашното 

комунистическо правителство, който каза в мое присъствие две кощунствени слова, останали 

като рана в душата ми: “ Заради Варшавския договор ние може и трябва да жертваме Македония”. 

Кажете ми, кой българин може да каже това? Каза го човек, който след това стана един от 

дисидентите, а по-късно беше и министър на външните работи. 

- Да не би да е Стоян Ганев? 

Стоян Ганев никога не е бил комунист. Той е един човек, който се е занимавал не с друго, а с 

пълзене. Всъщност всички неща, които се случиха, аз съм ги изживял. Изживял съм начина, по 

който бе излъган българкия народ, по който беше тероризиран. През 1947 г., като последна 

година гимназист, бях арестуван 16 пъти в Пиринска Македония, защото разлепвах афиши, 

позиви за измените към майката родина. А всъщност властващите извършваха най-голямото 

предателство - с милиция и оръжие принуждаваха българското население в Пиринска Македония 

да се нарича македонци. Сега, добре че нямат сила тези така наречени омовци! Този народ е 

обиден, този народ е засегнат както и сега. 

В началото на нашата работа ние имахме отлични перспективи за работа в Западните покрайнини 

и в други части, където има компактно българско население. Нямаме намерение и не е задача на 

“Мати Болгария” да предявяваме териториални претенции. Напротив! Ние искаме да запазим 

нашето българско самочувствие, историческата памет и въз основа на това да създаваме една 

обединена Европа. Така че ние не сме срещу глобализацията. Напротив – ние сме за нея, но моля 

ви се, не по принципа по който сега министърът без портфейл Божидар Димитров 
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разпространява. Всъщност, той е човек, който е служил абсолютно на всички, както се казва 

фурнаджийска лопата. 

В целият този преход и други външни министри нямаха чувството, което се нарича защита на 

националната кауза, защита на националното достойнство и интереси. 

- След 45 г. комунизъм и 20 г. преход мъртъв ли е патриотизмът на българина? 

Смъртно е ранен! И от всички нас зависи възкресението му. Аз вярвам във възкресението. 

Вярвам, че и Христос не е възкресил Лазар, а вярата на Христос в безсмъртието и възкресението е 

възкресила Лазар. Ние не униваме и не преставаме да се борим, без да вдигаме шум, макар от 

другата страна непрекъснато да ни убиват. В програмата на БНТ предаванията за “Мати Болгария” 

са заличени, вечните песни на България по националното радио също са заличени, няма гласност 

до всичко това, което вършим. Кажете дали поне веднъж националната телевизия е отразила 

шествието в Деня на народните будители? Никога не е направила това нещо. И това е целта - да се 

покрие всичко. 

Аз не обичам да цитирам чужди посланици, защото нашата отговорност е наша отговорност и 

техните изказвания не могат да ми бъдат база за разсъждение, но завчера американския посланик 

Уоруик каза нещо много важно- че в България има една сервилна медийна политика. Така е ! 

Нашата преса не засяга българските национални въпроси. Нашата преса не отстоява българската 

национална кауза.  

- Държи ли българинът на историческата памет? 

Там е работата, че тя е скрита от него. Мога да ви кажа, че два пъти съм чул Божидар Димитров да 

казва по национаалната телевизия две големи историчеки лъжи. Първата беше, че Съветския 

съюз предложил на цар Борис III Северна Добруджа, а той отвърнал, че тя не му трябва. Димитров 

може да е добър византолог, да е работил във Ватикана по незнам какви причини, може да е 

всичко друго, но историята на Третото българско царство той не владее, не познава. И нека се 

скрие в прахта, за да не говори неща, които са лъжи. Той не е видял изобщо документа на Аркадий 

Соболев, който е дошъл с ясни предложения до българския цар, но в тях не се споменава изобщо 

Северна Добруджа. Второто нещо – за да подкрепи българската позиция като единствената 

държава, която спаси всички свои евреи през Втората световна война, той развива теорията, че 

България е владеела във всяко отношение Македония и Беломорието. Абсолютно невярно! 

България е имала само временно изпълнение на административни функции, при което 

възможност да имат българско поданство са имали само българи, които по произход са такива. 

Това е според споразмението между Германското главно командване и България. 

- Патриоти ли са днешните политици? 

О-о... Де да ги има. Ръце ще целуваме и на колене ще паднем пред тях. Но посочете ми един 

патриот от тях. Патриоти са, но в периоди преди избори. Тогава на човек сърцето да му да се 

разтопи! Не може да разбере как се е родил в такава страна, създала толкова много патриоти 

наведнъж. Включително и в ДПС. И те са патриоти. Аз, който съм живял така братски с турците и не 
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съм непознат в България, питам как тази партия може да се нарича национална, когато тя един 

път не се опита, макар че твърдеше, че има огромно влияние в Анкара и дори смяташе, че пътя за 

Европа минава през Босфора, да защити българските интереси пред турското правителство. Един 

път не се опита! Лъжепатриоти колкото искате. Това е. Търговия на патриотизъм, търговия на 

родолюбие. Това е най-страшната измяна на родината си. Тези, дето правеха митинги, развяваха 

знамена и т.н. сега да сте ги чули някъде? 

- “Атака” ли имате пред вид? 

Да. Да сте ги чули някъде? Ето това е страшното. За какъв патриотизъм да говорим. Патриотизъм 

търговски - за мен е конщунство към родолюбието и никога няма да го приема. 

- Какво трябва да е отношението към съседните ни страни? Кои са ни приятели, имаме ли 

душмани? 

Погледнато през послдните 3 - 4 века, не мога да кажа за съседните ни страни, че са ни приятели, 

но това не ни лишава от възможността да имаме коректни отношения със всички тях. Ще спомена 

пак Божидар Димитров, който се отнася към мен много добре и благодаря за уважението му, 

изпраща ми книгите си като на българин N 1, но аз винаги казвам истината, та той казваше, че 

цялата работа е дайте да вкараме Сърбия в Европейския съюз. И тогава всичко ще се оправи. 

- Трябва ли да влезе Сърбия в Европейския съюз? А Турция? 

Сърбия трябва да покаже ниво, за да влезе. Тя беше най-близко до Европейския съюз в периода 

на социалистическата диктатура. Защото имаше най-самостоятелна политика и най-широки 

връзки със Запада. Но цялата форма на циментирано мислене на сръбския шовинизъм ги накара 

да обърнат цялата историческа истина срещу себе си. 

Мога да ви кажа, че те ще загубят единствените, които може би са импотентни пред тях, и това са 

българите. Защото българите от Западните покрайнини се борят, а от тук не получават никаква 

подкрепа. Защото там има хора като Иван Николов, Марко Шукаров, Димитър Димитров, които се 

борят и живеят под угрозата всеки един момент да бъдат мишена на сръбската омраза. 

Аз съм за приемане на Сърбия в ЕС, но първо тя трябва да покаже ниво, а за сега тя не е показала 

такова. Господин Младич къде се намира? Къде? Там се намира, но Сърбия го пази. Това са истини 

и те не могат да се премълчат. Нека да покаже качества, ниво и тогава, ако ние ги подкрепим и 

трябва да ги подкрепим, то ще е с условие. Условие за създаване на културна и административна 

самостоятелност на българите от Западните покрайнини.  

Същото се отнася и за Македония. Ето, там има различни народности, но малцинство българи 

няма. Е, трябва ли човек да се направи на идиот, за да бъде поносим на измамата? Това са основни 

моменти, които играят и много голяма роля за нас. 

Най-добри чувства и към Турция, обаче турците извършиха у нас един исторически геноцид, 

който не можем да подминем, да затворим и да забравим. Ние не искаме да отмъщаваме,това е 
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НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА Е ТИХАТА ПОБЕДА   

вън от идеите на “Мати Болгария”. Имаше един министър от СДС - Димитър Луджев, който 

казваше “Е, Априлското въстание - махленска свада”. При това се пише историк! Човек да се хване 

за главата от историци. Като вземеш Димитър Луджев, Божидар Димитров, директора на 

Института по история Георги Марков, като вземещ непрекъснато говорещия парламентарист, 

който отдавна е скъсал с историята – г-н Андрей Пантев може да се разбере по какъв начин 

можеш да работиш с тези историци за българската национална кауза. 

- Какво мислите за турските сериали, които от сутрин до вечер вървят по телевизионните 

канали? 

Какво да мисля? Не съм ги гледал. Никога. Това е някакъв сладникав шербет, който аз няма да 

гледам, защото се занимавам със сериозни неща. 

- Народът ни обедня, огладня, битовата престъпност расте. Какво мислите за това? 

Аз написах една книга ”Червеният капитализъм” – там е казано всичко от начало до край. 

Червеният капитализъм е причината за обедняването, обезверяването, за лишаването на хората 

от чувство за достойнство. Много често на събранията, които правим с ученици и студенти, 

повече от 150 пъти годишно, ме питат защо избягаха толко хора от България. Казвам им, ако вие 

бяхте затворени в това училище 45 г. и изведнъж ви отключат, какво ще направите? Ще избягате. 

Това бе едно кощунство с народа ни. Невероятна кал, в която се осигурява най-елементарното - 

храна, работа, здравеопазване. 

- Така беше, но че днес има гладуващи хора, които може би крадат на дребно или ровят в 

кофите за боклук, за да се прехранват си е факт... 

А вижте какво ядат, яко ядат. Знаете ли в кофите какви хубави неща се хвърлят? Това ми го каза 

един пенсиониран учител. Кофите за боклук сега не са като тези от социализма, в които нямаше 

нищо. Проблемът сега е друг. Сега се яви една изключително мръсна експлоататорска класа, 

която смуче, граби, краде, убива и по този начин създава онова, което се нарича хаос. Хаосът е 

целта! Преди 9.9.1944 г. комунистите имаха един много умен принцип – колкото по-зле, толкова 

по-добре. И сега правят същото. Оформя се от една страна властта и от друга една подмолна 

мафиотска сила, която владее всичко с един капитал, за който не си е помръднала пръста, за да го 

притежават. Защото класическият капиталист работи и се изкачва нагоре. А тези са невероятни 

хищници. 

- Как гледат управляващите на сдружението “Мати Болгария”? 

Винаги съм бил приветстван, това е вярно. Вярно е, че са се опитвали и са го правели по различен 

начин. Например г-н Първанов се опитваше да обсеби, което е неговия вкус може би и модел на 

поведение, патронажа върху Деня на народните будители. Не се съгласих, патрон на такъв 

празник може да бъде целият български народ. Независимо от всички доводи не го допуснах този 

патронаж. 
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И в провинцията ни уважават – всички кметове, независимо от цвета, ни предоставят салони за 

събрания. Същото е и с НДК – тук правим годишно по 118 чествания. А медиите не обелват и дума 

за това. 

- Управляващите днес подкрепят ли ви? 

Никога не сме имали проблеми с ГЕРБ. Г-н Бойко Борисов ни помогна още като кмет. 

- “Мати Болгария” има комитети и извън страната, нали? Какви са целите им? 

Тези комитети са там където има компактно българско население. Целта им е да се борят за 

правата на българите. Имаме международни успехи в това отношение. В Молдова например 

българският независим окръг Тараклия бяха присъединили към друг окръг. Ако се бяхме 

съгласили това да стане така нямаше да има нито българско население, нито български училища, 

всичко българско щеше да бъде ликвидирано както в Македония, Западните покрайнини, 

Беломорска Тракия. 

Уважението е едно, борбата за правата е друго. В този смисъл в Молдова убедихме президента да 

признае, че има нарушени правата на българите и по този начин да си възвърнем Тараклия. Най-

голямата победа е тихата победа.  Имаме комитети и в Щатите, в Испания. Те работят напълно 

самостоятелно. Никакви пари от там насам и оттук нататък. 

- И накрая – ще се възроди ли българският дух? 

Дълбоко вярвам в това. И всички години, които изживях, бяха с тази вяра. Надявам се и през тези, 

които имам да живея, докато онзи отгоре ми даде разрешение, до последния си дъх ще правя 

това и ще бъда в окопа на България. До последния дъх. 

П р а з н и ч н и  д а т и  в ъ з с т а н о в е н и  о т  и  с ъ с  с ъ д е й с т в и е т о  н а  „ М а т и  Б о л г а р и я “  
• 3ти март – Подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на 
България 

• 2рият ден след Великден – Духовното освобождение на България „Българският 
Великден 1860 г.“ 

• 4ти май – Героичната гибел на Гоце Делчев 

• 6ти май – Гергьовден – Ден на храбростта и Българската армия 

• 20ти юли – Илинденско-Преображенското въстание 

• 6ти септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия  

• 22ри септември – Обявяване Независимостта на България 

• 29ти октомври – Ден на бесарабските българи 

• 1ви ноември – Ден на народните будители 

• 8ми ноември – Ден на Западните покрайнини 
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"Здравей Е-mail-ия" - странно заглавие на книжка с жълто-кафяви корици и 

дребна фотография от Ню Йорк в единия ъгъл. Фотографията е отпреди десет 

години с въпросните призрачни, вече изчезнали кули на World Trade Center. 

Фактът, че е подбран точно този изглед от Манхатън жегва и озадачава 

читателя, като че ли, за да го подготви към дълбоко емоционалната и 

конфликтна същност на писателя и оттам към сюжета на самата книга.  

 Книгата започва с една мила носталгична кореспонденция (разбира се 

компютърна) между двама съученици - автора Асен Дипчев и Емилия 

Димитрова - Графинята. Обаче наред с възторжения новозапочнал обмен 

между двама стари приятели, идва поетичната стихия на Асен. Стихия - бълваща от идеи, мисли, 

емоции, радости, разочарования и дълбоко интимни откровения. Постепенно, страница след 

страница откриваме един остроумен, талантлив и безкрайно откровен човек, който не се страхува 

да погледне живота директно в очите и да го прецени реално - без краски и орнаментика. Но в 

същото време, защото е поет, той усеща и романтиката му - възвисена, изчистена и свята - напук 

на всички долни мерзости и житейски разочарования.  

Умирай красиво, 

       мой ден 

     ненаситен, 

облякъл 

 най-новите си  

              мечти. 

Умирай красиво  

  и дори  

   да те питат 

защо  

 си отиваш -  

   мълчи! 

Дори да си минал  

  под тъжно  

   венчило, 

а кръвта ти  

          от болка  

   да е замряла, 

със залеза кървав, 

        като с парижко  

    червило, 

нарисувай и за подлеца 

  красива  

   раздяла. 
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Умирай красиво -  

  с коси  

   побелели -  

топнал по залък  

  в мед  

   и горчилка. 

А които живеца ти  

  подло  

   са взели, 

с живота ще пият  

  от празна 

   бутилка! 

Умирай красиво, 

  мой ден  

   ненаситен -  

нощта е  

  за сън  

   и забрава. 

За да грейнат отново  

  слънцата  

   в очите, 

всеки ден  

  при нощта  

   си остава! 

 Интересна подробност от биографията на Асен Дипчев е, че е правнук на Райна Княгиня. 

Доколкото е меродавно мнението ми, мога да кажа, че той е достоен неин наследник - 

знаменосец, развяващ знамето на свободомислещия съвременен човек. 

 Поетът Асен Дипчев е издал 11 стихосбирки и е получил две литературни награди. Едната е 

от Центъра за европейска култура - Лече, Италия и другата - награда за поезия и франкофония на 

Асоциацията за европейски срещи и европейска поезия в Париж.  

 И така, по повод издаването на " Здравей Е-mail-ия", по покана на Митко и Емилия 

Димитрови от Inkster се събрахме на един чудесен банкет в тяхната къща. Да не говорим за 

кулинарното майсторство и гостоприемството на домакините. Пълна шестица! Събрахме се да 

почетем и удостоим с внимание и парична подкрепа един скромен и заслужаващ талант. 

Благодарим от сърце на Орлин Плочев, който донесе от България 12 екземпляра от въпросната 

книга. Безкрайно много благодарим на Еми и Митко за една прекрасна инициатива. Благодарим 

на всички присъстващи за отзивчивостта и щедростта. Събраната парична сума е вече изпратена 

и ще бъде употребена за издаване на следващата стихосбирка. И най-вече благодарим на Асен 

Дипчев за духовните бисери, които ни окрилят, радват и вдъхновяват и ни карат да вярваме, че 

една възвишена България все още съществува. 

       МИНКА ХРИСТОВ-КОРНЕЛСОН                

НОВА КНИГА 
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 Райна Княгиня е българската Жана д'Арк. Нейният живот е изпълнен 

с пламенно родолюбие и преклонение пред Родината.  

 Райна Княгиня е родена на 19 януари 1856 г. в Панагюрище. Още от 

малка заживява с революционните песни на Добри Чунтулов и Христо 

Ботев. Три години учи в Стара Загора. На годишното тържество тя смело 

рецитира стихотворението "Стани, стани, юнак балкански". Засегнати от 

младежката й дързост, присъстващите представители на турската власт я 

свалят от сцената и изсипват върху й куп ругатни и закани. Години по-късно 

Райна става учителка в родния си град. Там  установява връзка с 

революционния комитет и получава задачата да организира девойките в 

подготовката на борбата за освобождението на България. През 1875 г. 

основава в Панагюрище женско ученолюбиво и благотворително 

дружество, в което включва не само девойки, но и възрастни жени. Тя учи жените да шият, да 

бродират, да се грижат добре за децата си, но и да обичат поробеното си Отечество и да бъдат 

готови да се жертват за него.  

 Съдбовен момент от живота на младата патриотка е срещата й с Георги Бенковски. 

Бележитият революционер, който е успял да прецени достойнството на панагюрката, се обръща 

към нея с думите: "Ти, учителко, готова ли си да изпълниш своя дълг като българка? Дошло е 

време да освободим българския народ. Всеки българин трябва да е готов да се жертва пред 

олтара на Отечеството". 

 Райна отговаря, че е съгласна да изпълни своя дълг. Бенковски и открива, че мъжете се 

готвят с оръжие в ръка да се борят против турците, но че и жените трябва да помагат. И понеже 

узнал от панагюрци, че тя умее да шие, рисува и да везе шевици, възлага на нея да ушие и извезе 

знамето на българските юнаци.  

 За да не я открият турските власти, Райна работи тайно по плевни и мазета. Върху зелен 

копринен плат извезва лъв, стъпил върху полумесец и звезда, а над лъва надпис: "Свобода или 

смърт". С пламнали от възторг очи и заруменяло лице, тя съобщава на Бенковски: "Знамето е 

готово". 

 По време на въстанието Бенковски казва на конния отряд: "Думата свобода е от женски 

род, затова и жена трябва да носи знамето. Райна го е шила, тя е и негова майсторка, затова тя ще 

развее най-напред знамето". Качват се на конете. Дават знамето на Райна. Тя го развява и застава 

редом с Бенковски. Народът ликува. Струпали са се много хора от града и околните села. 

Неизпитан до сега трепет обхваща сърцата. Картината е покъртителна. Погледът на всички е 

устремен към младата знаменоска.  

 Изправен на коня си, Бенковски извиква: "Вижте я! Същинска княгина! Райна Княгиня!" 

 Народът поема: "Да живее Райна Княгиня! Да живее Райна Княгиня!" 

 След потушаването на въстанието, Райна Княгиня е арестувана. Турците я бият, разкарват я 

из града за показ - вързана и оплюта. Хвърлят я в Пловдивския затвор. Изправят я пред турския 

паша. Той й казва: "Знам, че си ушила знамето на въстанниците, но кажи, кой ти нареди за това?"   

 Райна Княгиня отговаря: "Моята съвест на българка, моето национално чувство ме 

накараха да вляза в редовете на въстаниците и да ушия знамето". 

 Райна се държи достойно. Заявява, че предпочита честната смърт, отколкото да се унижава 
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БЪЛГАРИ -АБИТУРИЕНТИ 

пред врага. За нея се застъпва Найден Геров, руски вицеконсул в Пловдив. Той запознава чуждите 

консули с положението й в затвора и те настояват пред турските власти да бъде освободена. 

Райна Княгиня получава предложения да живее в Швейцария, в Америка, в Русия, но тя остава в 

родния си град Панагюрище, където дочаква българската свобода. Умира на 29 юли 1917 г.  

 

Материалът е от златния фонд на българската радио програма в Детройт, излъчвана от 

1971 до 1989 г. и е предоставен от Цвета и Желчо Тончеви.  

 

През юни д-р Теменужка Михайлова от Dearborn (родом от 

Враца) получи диплома за тясна специалност “Клинична 

неврофизиология” от Wayne State University. Миналата година 

тя завърши WSU с основна специалност “Неврология” и беше 

ръководител на резидентската програма по неврология.  

На есен д-р Михайлова ще бъде преподавател в катедра 

"Неврология" на University of Michigan, Ann Arbor и ще работи 

като невролог-епилептолог. Тя има специален интерес към 

диагностирането и лечението на епилепсиите, в която област е  

научната й степен (PhD) от Медицинския Университет в София.  

Гордеем се с теб Нуша и ти пожелаваме успех в трудната и 
благородна професия.     

Тодор Цуров от Shelby Township завърши средното си 

образование в Eisenhower High School с отличен успех и honors 

–  Summa Cum Laude, Utica Advance Placement Scholar, German 

Honors Society. Отличен е от Utica Board of Education като 

Eisenhower Brightest  заедно с други отличници. Той е участвал и 

в различни клубове като Project Outreach, Key Club, German Club, 

работи и като доброволец към Българския културен център и 

Ronald McDonald House Detroit, място където родители на деца 

постъпили в болница пребивават, за да са близо до децата си. 

Тодор взе ACT теста с оценка 32 и е приет да учи за химически 

инженер в University of Michigan, Ann Arbor, което е неговата 

мечта. Брат му Георги върви по стъпките на батко си и също има 

отличен успех. Любовта към книгите може би идва от майката на 

ученолюбивите момчета Кичка, която е дългогодишен учител. 

Баща им Йовчо е компютърен програмист.  

 

Пожелаваме на Тодор успешни студентски години. 
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

96. ХАДЖИ ДИМИТЪР (1840-1868) - революционер и борец за 

националното ни освобождение, един от най-прочутите български 

войводи. Знаменосец в четата на Панайот Хитов и Георги Трънкин (1864) и 

съратник в четата на Стефан Караджа и Жельо войвода (1866). През лятото 

на 1868, заедно със Стефан Караджа влизат отново в българските земи. 

Загива в сраженията с турската войска под връх Бузлуджа. Подвигът му е 

възпят в безсмъртното Ботево стихотворение "Хаджи Димитър". 

97. ХРИСТО БОТЕВ (1848-1876) - революционер, поет и публицист; 

национален герой. Дейно участва в живота на българската емиграция в 

Румъния, поддържа близки контакти с Васил Левски, Хаджи Димитър и 

Стефан Караджа. Издава вестник "Дума на българските емигранти" и 

сатиричния "Будилник", редактор на революционния "Знаме" - орган на 

БРЦК. Застава начело на Революционния комитет след обесването на 

Левскии оттеглянето на Л. Каравелов. През май 1876 г. повежда чета към 

България, за да подпомогне Априлското въстание. Със завладяването на 

кораба "Радецки" цели да предизвика европейската общественост и 

управляващите да обърнат внимание на положението на българското 

население. Четата слиза при Козлодуй и поема към Врачанския балкан, 

води сражения с турците, където е убит.   

98. ХРИСТО Г. ДАНОВ (1828-1911) - известен възрожденски просветител 

и книгоиздател, основател на първото класно училище в родния си град 

Клисура. Занимава се с книгоиздателска дейност от 1856 г., като 11 години 

по-късно открива свои книжарници в Русе и Велес. От 1874 г. притежава 

собствена печатница във Виена, която след Освобождението е преместена 

в Пловдив. Голяма заслуга на Данов е снабдяването на българските 

възрожденски училища с учебници и помагала. Избиран е за народен 

представител и кмет на Пловдив (1896-1899).  

99. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ (1898-1923) - един от най-талантливите 

български поети, ярък представител на постсимволизма в българската 

литература, известен с левите си социални идеи. Член е на редколегията на 

в. "Българан", но същевременно изкарва прехраната си първоначално като 

писар в Управлението на транспорта, по-късно като кариерист, а след това 

чиновник в Дирекцията на стопанските грижи; репортер, касиер, редактор, 

коректор. Умира от туберколоза едва на 25-годишна възраст.  

100. ЯНЕ САНДАНСКИ (1872-1915) - български революционер, един от 

ръководителите на Македоно-Одринското освободително движение. През 

1901 г. ръководи чета в Пиринско. Заедно с Христо Чернопеев подготвя 

аферата "Мис Стоун" (1901-02). Участва в Илинденско-Преображенското 

въстание (1903) и в Рилския конгрес на ВМРО (1905). Със своя чета се включва 

в Балканската война за освобождението на Пиринския край. Убит е на 21 

април 1915 г. в Пирин планина, местността Балтата. От 1949 г. българския град 

Свети Врач е преименуван и носи неговото име.  

100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ 
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КОНКУРС “МОЯТА ГАТАНКА” 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

В първата изложба на сюрреалистите в Салона на независимите в Париж са представени творби 

на Хуан Миро, Макс Ернст, Андре Масон, Ханс Арп, Пикасо и Жорж Папазов, българин. 

Авангардният творец е роден в Ямбол като последно момче от шестте деца на търговеца Панайот 

Папазов. Участва като доброволец в Балканската и Междусъюзническата война (1912-1913). 

След войните учи в Прага в Инженерно строително училище.  

През 1918 заминава за Мюнхен, където среща и бъдещата си съпруга Беатриче. През 1920 и 1921 е 

във Виена, където изучава старите майстори и следи съвременния художествен живот.  През 1922 

Жорж Папазов се установява в Берлин. 

През 1923 участва в голямата художествена изложба в немската столица. Оттогава е приятел с 

Оскар Кокошка. През 1923 заминава за Швейцария, а 1924 се озовава във френската столица. 

В Париж Папазов се отдава изцяло на изкуството си. Приятел е с Жул Паскен, който го посвещава 

в културния живот на френската столица. Първите му експерименти в абстрактната живопис го 

сближават с Пикасо, Брак, Леже, Ханс Арп, Макс Ернст, Андре Масон, Хуан Миро. Така се ражда и 

първата изложба на сюрреалистите в Париж. 

През 1926 открива първата си самостоятелна изложба във Франция, в галерия Вавен-Распай. 

Поканен е и отвъд Океана. Следват експозиция по целия свят почти всяка година. 

В България прави 4 изложби - през 1919, 1928, 1934 и 1935. 

Жорж Папазов е и автор на няколко романа 

Паскен!...Паскен!...Аз съм! (1932) 

Братя Дренови (1951) 

Моят приятел Дерен (1960) 

Писма до Дерен (1966) 

повестта Поп Васил (1968) 

Ако имаш път към Женева, отскокни до музея Пти пале, където се съхраняват негови картини. 

Днес творбите на Жорж Папазов по аукционите се оценяват между 10 000 и 15 000 евро. 

Заслужава си да ги видиш. 

АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net 

 

КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА? 
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Непредсказуемост. Всеки човек прави планове, 

но реалистично всички ние живеем 

непредсказуем живот без да сме сигурни какво 

ще ни поднесе утрешният ден. Именно тази 

непредсказуемост е довела до началото на 

застрахователната индустрия.  

 В древни времена (около 2 000 години 

преди Христос), китайските фермери са 

доставяли реколтата си до пазара чрез лодки. 

Понякога обаче някои лодки били потапяни 

поради лоши климатични условия (бури). 

Поради тази причина фермерите започнали да 

разпределят реколтата си в лодки на други 

фермери. По този начин, ако една или няколко 

лодки потънат, даден фермер не губел цялата си 

реколта, а само част от нея. Това предпазвало 

фермера of финансови затруднения. В 

последствие, загубите на фермерите били много 

по-малки и никой фермер не изпадал във 

финансова криза. 

 Първите реални застрахователни 

договори са произлезли през седемнадесети 

век в Лондон, Англия. През 1666 Големият 

Пожар в Лондон изпепелил 13,200 къщи. Като 

последица от тази трагедия, Nicholas Barbon 

създал първата компания за застраховане на 

сгради през 1667 и е считан за основателя на 

този вид застраховки. Името на компанията 

било “Застрахователен офис” (The Insurance 

Office). Никой не знае с точност какво е станало 

с тази компания, но се счита, че тя е 

банкрутирала след известно време. Тази 

компания се счита за първата в света, но 

първата официално документирана 

застрахователна компания е “Sun Fire Office”, 

създадена също в Лондон през 1710 година. 

Днес тази компания е позната като “Royal & Sun 

Alliance” и е най-голямата застрахователна 

компания в Англия. 

 Около 1688 Edward Lloyd отворил бар в 

Лондон, които станал много известен сред 

собствениците на кораби, търговци и капитани. 

Последователно барът се превърнал в място за 

най-пресните новини относно корабоплаване. С 

времето собственици на кораби и търговци, 

които са искали да се предпазят от 

катастрофални загуби – понеже в миналото 

кораби са изчезвали периодично – започнали 

да търсят начини да намалят загубите си. Те 

естествено са знаели, че ще изгубят кораб или 

два от време на време, но не са знаели точно 

кой кораб и точно кога. В следствие заможни 

бизнесмени се съгласили да приемат 

определена сума пари от собственици на 

кораби и търговци срещу обещание да платят за 

загубата на кораб, ако това се случи. Днес Lloyd 

е една от най-известните и големи компании за 

застраховки от този тип. 

 През 1694 Hugh the Elder Chamberlen 

публикувал първата книга, представяща 

здравната застраховка. Едва през деветнадесети 

век здравната застраховка започва да се 

развива като нов вид застраховка. 

 Първата застрахователна компания в 

Америка е основана през 1732 година. Тя е 

застраховала сгради и се е намирала в 

Charleston, South Carolina. Benjamin Franklin е 

помогнал изключително много за 

популяризирането на застраховката като 

понятие. Самият той създал собствена 

застрахователна компания през 1752 наречена 

“Philadelphia Contributionship for the Insurance of 

Houses from Loss of Fire”. 

 За разлика от риска при инвестициите, 

рискът при застраховките се отнася до 

възможната загуба на нещо. Най-важното е, че 

застраховките не се отнасят до самата загуба, а 

до възможността или риска от загуба. Има два 

вида риск, от които само единият може да бъде 

застрахован. Тези рискове са спекулативен риск 

и същински риск. Спекулативният риск се 

отнася до възможността от загуба, печалба или 

Брой 7, 2011 

ИСТОРИЯ НА ЗАСТАХОВАНЕТО  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  



 

 СТРАНИЦА 17 

 Брой 7, 2011 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

нито загуба нито печалба. Този риск е свързан с инвестиции и хазарт. Именно този риск не може 

да бъде застрахован. Същинският риск се отнася само до възможността от загуба и може а бъде 

застрахован. Целта на застраховката е следната: при загуба, да се възстанови финансовото 

положение на застрахования човек до нивото преди загубата. 

 Има няколко начина за справянето с даден риск. Рискът може да бъде намален или 

избегнат напълно. Рискът също може да бъде запазен, когато човек избере да поеме цялостната 

загуба самостоятелно. Рискът също може да бъде трансфериран от един човек на друг (или на 

компания). 

 Както можете да се досетите, застраховките са еволюирали значително от времето на 

китайските фермери. Днес има хиляди застрахователни компании, които застраховат различни 

видове риск. Ние сме разгледали много от днешните застрахователни понятия и идеи. 

Единственото нещо, което не се е променило през всички тези години относно застраховките е 

основната предпоставка на тази дейност: да се разпредели риска между повече хора, за да се 

намали финансовата загуба на даден човек при инцидент. 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301 

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

 

РЕКЛАМА 

FIDDLER RESTAURANT  

кани българските си приятели  

да празнуват семейни поводи и национални празници  

в обновения ресторант с адрес:  

6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322 

Предлагаме изобилие от вкусна храна, както и меню по поръчка.  

Жива музика всеки петък и събота вечер: 

19.00 - 21.00 - джас квартет "Fantastic Four"  

21.00 -   1.00 - група "Fiddler"     

Новите собственици са готови да направят вашето тържество незабравимо! 

Всяка неделя от 13.00 до 16.00 часа има бюфет на цена $15.95 с разнообразни салати, топли и 

студени предястия, различни видове месо, десерти и плодове.  

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!    

Тел. 248-851-8782 Ирина 

http://www.fiddlerrestaurant.com/welcome.html


 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха: 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 
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