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ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ДАТА: 

 

7 СЕПТЕМВРИ 2013 г. 

ПИКНИК НА БЪЛГАРИТЕ В 

ДЕТРОЙТ  

Raintree Park, Troy  

4:00 - 10:00 ЧАСА   

Спортни игри, българска скара, 

томбола, народна музика  
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 Бележка на редактора 

 

“Всичко, което е далече от 

морето, е провинция”  

                            Ърнест Хемингуей 

 Сигурно е прав прочутият писател, защото дойде ли юли, започвам да търся ваканция на 

море, а и не само аз. Някой вече са на красивите плажове по българското черноморие или в САЩ, 

на други им предстои да пътуват, а трети ще търсят прохлада в студените води на езерата около 

Мичиган. Водните паркове също предлагат забавления за малки и големи, а в краен случай и 

поливната система за тревата може да свърши работа. И докато децата намират разлаждане в 

топлото време с няколко сладоледа, татковците и майките предпочитат биричка или … две.          

 Какво е перфектното лято за вас? Слънчево, споделено, свежо или нещо друго? Пишете ни 

на познатия адрес: info@BulgariansinDetroit.com.       

         Даниела Начева 

Лятото рисува 

 

Видях и ще разкажа 

как лятото рисуваше на плажа. 
 

Погалени от синята му четка, 

изплитаха вълните синя плетка. 
 

Но пяната и корабите цели 

оставаха си бели. 
 

По небесата четката премина, 

но вече беше бледосиня. 
 

Чадърите на плажа не забрави— 

нашари ги червени, резидави. 
 

И пясъците щедро и богато 

намаза със боя от чисто злато. 
 

А мене щом видя, за да съм 

здрава, 

направи ме кафява. 

 

Кинка Константинова 

 

Семейството на 

Светлена Гровър 

от Детройт избра 

за  ваканция плажа 

в щата Виржиния   

 

Приятелите (от ляво на дясно) Ивана, Стефани и Мария 

на плажа на Stony Creek Metro Park, Shelby, Мичиган  
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Фоейрверките в Детройт  

 Понеделник, 24-ти 
юни, топъл и слънчев 
летен ден за Детройт. 
Работен ден, с нищо по-
различен от останалите 
през седмицата. Вечерта 
обаче Детройт ще е 
различен и невероятно 
красив за 30 минути 
докато 10 000 фойерверки 
го осветяват в чест на 
празника 4-ти юли. Питате 
се защо са на 24-ти? 
Традиция е както за 
Детройт, така и за Уиндзор 
(града в Канада от другата 
страна на река Детройт) да 
има фойерверки преди празниците. На 1-ви юли Канада празнува “Деня на Канада”, а на 4-
ти юли Америка празнува “Деня на независимостта”.  Автомобилната компания Форд 
спонсорира фойерверките през тази година. Канада също участва с 5200 канадски долари. 
Това е традиция, която от 55 години се спазва и хиляди се събират около реката да гледат 
това вълнуващо събитие. Аз не бях го виждала до сега. Няколко фотографа от Метро 
Детройт се организирахме и отидохме в Уиндзор, за да снимаме фойерверките. Гледката от 
там е невероятна - целият Детройт свети и отраженията в реката са изключително 
красиви. Според мнението на хора, които са посещавали празника минали години, този път 
имаше много охрана и доста улици и дори магистрали бяха затворени в Детройт след 7 
следобед. За наше щастие в Уиндзор не беше така. Само една улица беше затворена, 
нямаше толкова много хора, беше безопасно и имаше място за всички. Имаше семейства с 
деца, които се гонеха, играеха различни игри, бяха щастливи и развълнувани и често чувах 
“Мамо, кога ще започнат фойерверките?”. Запознах се със  семейство, което вече 20 
години идва на реката и гледа това събитие. За тях това е един прекрасен ден и традиция 
за цялото семейство. Други бяха дошли от по-далеч с каравана специално за случая. В 
моята група имаше хора от Саутфил, Рочестър и Роял оак. Уиндзор е един прекрасен град, 
който ми напомня за България. Улиците са тесни и пътните знаци са като в Европа. Някой 
заведения по кварталите са с пластмасови столове и маси, подредени навън и предлагаха в 
менюто си шопска салата под името "Сръбска салата" с българско (фета) сирене. Хората в 
Уиндзор изглеждат по-дружелюбни и дори жители на града, които работят в Детройт 
казваха, че предпочитат да пътуват час и половина до работа, отколкото да живеят в 
Детройт или кварталите му. Научих много за Уиндзор и смятам да ходя там на разходка 
през летните месеци.  
      Фойерверките бяха невероятно красиви, гърмяха една след друга, големи, малки, във 
формата на сърце, като водопад, с променящи се цветове. Финалът  беше внушителен - 
толкова много фойерверки светеха едновременно, все едно слънцето светеше през нощта. 
Догодина, ако имам възможност, бих отишла отново в Уиндзор.  
      Весела Вълчева, VvD Design & Photography 
      info@vvddesign.com 
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Дарение за дом «Калинка» с. Васил Друмев, Шумен     

 За втора поредна година децата от училище «България» направиха кампания за набиране 

на финансови средства чрез продаване на комплекти пица Little Caesars.  По иницатива на 

основния организатор Севи Харлева събраните 1,210 лева бяха изпратени на дом за деца с 

умствена изостаналост «Калинка» и дневен център за деца с увреждания в село Васил Друмев, 

Шуменско.  С парите бяха закупени кухненски робот "Мулинекс", пасатор " Мулинекс", принтер,  

перилни и почистващи препарати. Подаръците бяха връчени на децата на 1-ви юни по време на 

тържеството по случай деня на детето. Българският културен център в Детройт получи протокол 

за дарение и благодарствено писмо от директора на дома. Очаквайте следващата ни инициатива 

през есента, когато ще продаваме специални чаши. Нека зарадваме и други деца от родна 

България.  
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 Дарение за дом «Калинка» с. Васил Друмев, Шумен 
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Отзив от спортния празник на 16 юни 

 Скъпи сънародници, 

От името на фамилията на Деян 

Христов Колев и от цялата българска 

гимнастическа общност в Мичиган, искам 

да изразя нашето най-голямо уважение и 

признателност към хората, които 

организираха прекрасния спортен 

празник на 16 юни в чест на незаменимия 

човек, грижовен баща, любящ съпруг и 

феноменален гимнастик и треньор, Деян 

Колев. Също така искаме да благодарим от 

все сърце на всички хора, които дойдоха да 

уважат светлата му памет и щедро дариха осиротялото му семейство. Този жест беше толкова 

голям, че преосмисли живота на хората, попаднали в беда, безсилие и мъка и им вдъхна вяра в 

утрешния ден. Този жест е за пример не само за нас българите извън границите на майка 

България, но и за нашите сънародници, живеещи там. Забързани и улисани в динамичното 

ежедневие, затрупано с куп житейски проблеми, живота ни минава без да успеем да вдигнем 

глава и изживеем както хубавите, така и трудните моменти заедно. 

 Благодарение на всички вас 

гости и участници, общата сума от 

даренията достигна 4,437 долара. От 

друга страна, достоен за уважение е 

фактът, че организаторите и техните 

семейства, които вложиха много 

труд, усилия и средства, напълно 

отхвърлиха всякакъв вид 

предложения да се покрият поне 

част от разходите им. Затова тук е 

важно да се подчертае, че това 

мероприятие беше напълно 

благотворително, което го направи 

още по-достойно за уважение и 

почит. В същото това време искаме 

да уверим всички вас, че средствата 

ще се използват от семейството само 

за крайни битови и здравни нужди, 

когато месечните доходи не достигат. 

 В заключение искам да изразя нашето силно желание тази среща да сложи началото и на 

други такива благородни български срещи. Всички, които познаваха добре Деян (Дидо) го помнят 

като човек, който беше винаги всеотдаен към всеки и с всичко без да очаква нещо в замяна, даже 

и когато самият той беше в затруднение. Той беше човекът, който обичаше хората, защото домът 

 

Отборът на спортистите, заел 3-то място  

 

Снимка: Мария Попиванова, Футболисти и деца заедно около купата! 
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му винаги беше 

отворен за тях и пълен 

с приятели. Той беше 

човек, който 

привличаше хората 

около себе си с 

уважението, добротата 

и милосърдието, с 

което ги обгръщаше и 

най-вече с лъчезарната 

усмивка. Затова сме 

сигурни, че неговото 

присъствие беше 

между нас без 

физически да е сред 

нас. Заради точно тези 

негови качества толкова много хора се 

събраха да отпразнуват неговия осеян с 

прекрасни моменти живот.  

                   Стойчо Гочев 

Отзив от спортния празник на 16 юни 

 

Децата играха с уредите, донесени от Петър Георгиев.  

На преден план: Криси (по-малката дъщеря на Деян Колев)  

с лекота правеше странични колелета на греда.  

 

Снимка Мария Попиванова: Съпругата на Деян Колев 

Марияна с отборът на 6-то място  

Запрян Запрянов щедро 

раздава от вкусното  

печено агне  

Иванина (по-голямата дъщеря на Деян Колев) връчва 

медалите на децата. Медалите бяха осигурени от Петър и 

Таня Георгиеви   

Специална благодарност за: 

 Главните организатори:  

Иван Кънчев – Бореца, Мария Иванова, 

Георги Иванов, Борис Згуров 

Награден фонд от купи и медали, 

спонсориран от “Euro Stars Gymnastics”: 

Таня и Петър Георгиеви 

Музикално озвучение: DJ Емо 

Фотография: Мария Попиванова 

Кулинария – Courtesy of “City Roofing”: 

Георги Иванов, Румен Жеков, Васил 

Асенов, Константин Бисеринков, Иван 

Христов  

Специален принос: Павел Дацюк - играч 

от хокейния отбор Red Wings, дарил 

своя екип.  



 

 СТРАНИЦА 8 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 7, 2013 

Отзив от спортния празник на 16 юни 

 Спортният празник на 16 юни 

ще се помни дълго време от моето 

семейство, а предполагам и от 

всички присъстващи. Там имаше за 

всекиго по нещо - футболни мачове 

за татковците и децата, надуваеми 

съоръжения, спортни уреди, рисунка 

на лице, игра с водни балони, 

боксова круша, федербал, игри с 

парашут, въже, чували, украсяване 

на курабийки, пината с лакомства. 

Слънцето печеше с всичка сила и се 

опитваше да изсуши кишавата земя. 

Много доброволци бяха направили 

вкусни български салати, питки и 

баници, дроб сърма, пържоли, че и 

две агнета се изядоха. Събитието 

беше уважено и от приятели поляци 

и руснаци, които участваха с 

футболен отбор.   

 Жените имахме възможност 

да си побъбрим както само ние 

можем. Срещнаха се хора, които не 

се бяха виждали от години. Беше ми 

приятно да се запозная със 

съпругата и децата на Деян Колев, 

както и с бащата на Мими Колева, 

който е дошъл от Варна и активно 

помага на семейството.       

 За всички организатори 

Мария Иванова беше направила 

специални тениски с надпис, както и 

различни табели и кутия за дарения. 

Игрите за децата бяха разпределени 

по станции с отговорник-родител.  

 Организаторите имат 

желанието да направят спортния 

празник ежегоден и вече има идея да 

се поканят известни български 

спортисти за догодина.  

Моето семейство с радост ще 

участва отново.  

  Даниела Начева 

Оспорваните срещи завършиха с дузпи, където организаторът на 

празника Иван Бореца се представи и като отличен вратар.  

Мария Иванова помага на децата в поредната спортна игра  

Снимка Мария Попиванова: част от младежкия отбор 
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 За читателите, които имат нужда от  нотариална заверка на документи на български език, 

представяме информация на наши съграждани oт Метро Детройт, които могат да правят такива. 

 

 

Нотариални заверки 

     И тази година на фестивала 

в Canton на 15 юни имаше 

Българско присъствие, като 

се започна с танците на 

Българския танцов състав 

«Извор», мина през мини 

зоопарка, виенското колело 

и завърши с невероятната 

заря, която гледахме заедно 

със семейството на Жени и 

Кен Фелдман.    

 

Валентина Петрова-

Маринова 

От нашата поща 

Farmington Hills 
Илияна Георгиева 

(248) 939-0401 

ilianadtw@hotmail.com 

 

Waterford 

Димитрия Начева 

(248) 622-0774 

dnatcheva@yahoo.com 

 

Wixom 
Ирена Миланова 

(248) 219-8858 

irenam@stoykoconstruction.com 

 
Troy 
Бистра Макнев 

(248) 224-0619 

maknev@sbcglobal.net  



 

 СТРАНИЦА 10 

 Брой 7, 2013 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

 Срокът за Международния конкурс по 

изобразително изкуство „Обичаме България” е 

удължен до 25-ти юли. Повече информация ще 

намерите на www.obichamebulgaria.com.  

Не пропускайте да участвате в този интересен 

конкурс. 

 Екипът на The Best of Bulgaria, с 

подкрепата на „Тектрис консулт инк.“, Невада, 

САЩ, организира първото по рода си Състезание 

по изобразително изкуство, което ще съвпадне с 

подготовката по пускането на пазара на 

престижното и образователно приложение за 

iPad “The Best of Bulgaria”. 

                В състезанието могат да участват всички 

български деца (деца с поне един български 

родител) на възраст между 5 и 16 години. Участието е БЕЗПЛАТНО. Работите ще бъдат оценявани в 

три възрастови групи (5-8 г., 9-12 г. и 13-16 г.)  и два раздела („Български деца, живеещи в 

България“ и „Български деца, живеещи в чужбина“). Първите десет класирани участници във 

всяка група ще бъдат показани на изложба в София, организирана за откриването на 

приложението, и ще бъдат включени в самото приложение.           

Конкурсът за рисунка е удължен до 25 юли  

 

Списание “Абсент” с творби на български автори  

 Брой 17 на списание Absinthe съдържа творби на съвременни 

автори и художници от България.  

 В списанието са представени Георги Господинов, Виржиния 

Захариева, Емилия Дворянова, Милен Русков, Владислав Тодоров, 

Красимир Дамянов, Кристин Димитрова, Здравка Евтимова, Владимир 

Зарев, Яница Радева, Иван Димитров, Теодора Димова, Димитър Кенаров, 

Мария Донева, Ники Бойков, Стефан Иванов, а също и осем страници 

портфолио на Стела Василева и Правдолюб Иванов, есе от Христина 

Керанова и ревюта на най-новите български филми и книги. 

  

 Можете да поръчате списанието само за $7.50 (с 25% отстъпка 

от цената на корицата $10) тук: http://www.absinthenew.com/pages/

Bulgaria.html 

 

 Ако имате въпроси, можете да се обърнете към Dwayne D. Hayes, Managing Editor, Absinthe: 

New European Writing www.absinthenew.com 

Follow Absinthe on facebook at facebook.com/absinthenew and twitter: @absintheNEW 

 В брой 8, 2012 г. Можете да прочетете интервю с Dwayne Hayes за посещението му в 

България по повод представянето на списанието. 
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Анкета за изпращане на средства в България  

 CashWave разработва софтуерен продукт, предоставящ възможност за 
изпращане на средства в чужбина (родината) чрез електронни ваучери за пазаруване 
в определен кръг магазини (супермаркети, аптеки и др.). Продуктът е в процес на 
разработка.  
 
Екипът на компанията кани всички, които имат интерес към него и биха го ползвали, 
да участват анонимно в кратка анкета. Благодарение на резултатите от нея, 
компанията ще може да предложи продукт, отговарящ максимално на нуждите на 
потенциалните клиенти. 
 
Някои от основните предимства на продукта са:  

• Онлайн формат – достъпна по всяко време, от всяка точка на света 

• Възможност за покупка и презареждане в чужбина 

• Без такси за получателя 

• Доставя се с куриер или ваучерът се издава на киоск в търговски обект в 
родината 

• Парите могат да бъдат използвани веднага 

Можете да участвате в анкетата тук: 

http://ask.cashwave.bg/  

http://ask.cashwave.bg/en  
 

Благодарим предварително за съдействието! 

Български хранителни продукти и в Детройт 

Помните ли вкуса на българските меденките, а на шоколадовите и обикновените вафли?  

Можте да поръчате български хранителни продукти  на телефон (586)202-4605 Даниела или на 

info@BulgariansinDetroit.com 

Вафли “БОРОВЕЦ” шоколадови - 1 брой - $1 

Вафли “Морена” шоколадови - 1 брой - $1 

Шоколадова меденка - 1 брой - $1 

Обикновени вафли – 4 броя в пакет - $2  

 Лютеница “Хорце” - $5 

Солети “Златна Добруджа” - $2  

Билков чай “Цярь” за лошия холестерол , 30 броя - $5 

Билков чай “Цярь” за бъбречни проблеми, 30 броя - $5 

Минерална вода Горна баня, 8 литра - $8 

Натурален сок ФЛОРИНА – праскова  - $2.50 

Натурален сок ФЛОРИНА – кайсия  - $2.50 
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  Пикник на 7 септември  

Заповядайте на годишния пикник, 

организиран от Българския културен 

център в Детройт 

на 7 септември (събота)  

от 4:00 – 10:00 следобед  

Raintree Park, Troy  (17 mile and John R.)  

Паркът предлага две игрални площадки за децата.    

Спортни игри (футбол за възрастни и деца, плажен волейбол, народна топка),  

спортни състезания за децата, томбола, български сувенири, 

много музика и народни танци. 

Ще се предлагат бира, безалкохолни напитки и храна за закупуване. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 Посетете България без да 

напускате Щатите!  

Насладете се на битова 

атмосфера, вкусни гозби, 

изискани алкохолни 

напитки, български вина, 

ракия и бира! 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 

 

Специална оферта за читателите на вестника: Вечеря за двама само за $50!  

Офертата включва 2 предястия, 2 основни ястия с гарнитури и бутилка българско вино. 

 ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
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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 

 Neterra TV съвместно с 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.  

 



 

 СТРАНИЦА 14 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 7, 2013 

Eпопея за загиналите войници в Балканската война  

 Годините 1912-1913 г. били тежка прокоба за смирения български народ. Пламналата ожесточена и 

кървава Балканска война като страшна триглава ламя погълнала живота на хиляди юначни мъже, влели се 

в редовете на българската войска. Храбрите момчета не пожалили живота и младостта си, пролели кръвта 

си и оставили своите кости по знайни и незнайни дебри и балкани. Техните майки и бащи си отишли от 

този свят с огромна скъб и мъка, с черни забрадки и изплакани очи за своите свидни мъжки рожби. Та нали 

народната поговорка казва “майка жали дор до гроба”. Останалите стотици млади вдовици се борили с 

нокти и зъби да отгледат своите сирачета, да ги изучат и станат достойни потомци на своите загинали 

бащи. Техните по-малки братя и сестри са изказвали обичта си и мъката за своите по-големи братя, 

паднали в бой за свободата, в много народни песни. Една от тях е “Женала е дюлбер Яна”.  

Женала е дюлбер Яна 

на два пътя, на два кръстопътя.  

Сама жене Яна, сама снопи връзва. 

хем жене, хем плаче. 

Отз долу иде млад гидия 

той на Яна проговаря 

Мари Яно, дюлбер Яно 

защо сама жътва жънеш. 

Вдигна Яна морно тяло,  

смъкна от глава си черна шамия, 

та избърса потно чело,  

изтрие горчивите сълзи, 

тръгнали като ручей от Янините черни очи  

и на млад гидия проговори.  

Расла Яна като елхица между девет бора в двора.  

Имала е Яна девет братлета орлета.  

Когато войната започва силните орлета литнали  

в бой да се бият и нито един от тях жив назад не се върнал.  

Затова Яна сама жътва жъне и плаче,  

тежка мъка да изкаже за своите мили братя.  

Старите ми майка и татко болни на постеля лежат,  

възглавето им напоено с горчивите им сълзи  

за своите девет свидни мъжки рожби.  

              След една тежка битка, измежду мъртвите останали 15 живи войничета. Те били пленени и заточени 

на остров в Гърция, с доживотна присъда да вадят катран (смола). Един от тези пленици е бил моят баща 

Недю. Роден е в село Гердим (Хлябово), Тополовградско. Неплодородната почва не могла да изхрани 

всички селяни. Баща ми е бил само на 5 годинки, когато няколко рода се наговарят да напуснат селото със 

своята челяд и да търсят поминък в други краища на България. Стигат до Акмеметкюлю, Търговищко – 

чисто турско село. В този момент става първото изселване на турците за Турция. Българските семейства се 

заселват там като му дават името Подгорица, защото се намира под Балкана, в полите на Стара планина. 

Почвата била плодородна, а въздухът чист. Расли младите тракийски момчета силни и стройни като 

тополи. Надумали се и решили няколко от тях, че е време да тръгнат за Америка, за да спестят парички, та 

като се върнат дом и семейно огнище да скътат. Строгата майка на Недю писнала и не дала дума да се чуе. 

Доброто и покорно момче послушало съвета на майка си. Само след месец започнала войната и макар още 

ненавършил 18 години, Недю тръгва служба да служи. Той и приятелите му от селото не се връщат и 

техните родители им правят помен за една, три, шест и девет години. Така изминали ДЕСЕТ години. 

Пленените войничета трябвало да вадят денонощно изпод земята катран. Бичувани, тормозени, гладни, 
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жадни, голи, боси, брадясали и с въшки, трябвало да изкарват за сухото коматче хляб и на голата земя да 

слагат изтормозените си тела да починат за няколко часа. Така прекарали десет години. По-слабите и 

хилави момчета не могли да издържат на робския живот и умирали. Вземали мъртвото момче и повече не 

го виждали. Така докато останали само шест. Всички знаели, че ги очаква същата нерадостна съдба. На 

Никулден 1932 г., наловили риба и я изпекли на жар. Организирали празник, на който поканили и 

войниците, които ги пазели да похапнат и пийнат. Пленниците изчакали пазачите да заспят, отвързали 

една рибарска лодка и започнали да гребат с всички сили, за да се отдалечат колкото се може повече. 

Когато навлезли в турски води, турският аскер ги открил и обградил. Стреляли на месо. Баща ми смъкнал 

от гърба си окъсаната и мръсна риза и започнал да я развява като байрак, за да разберат турските 

войници, че те се предават. Споглеждат се всички и разбират, че е настъпил часа на смъртта, не един по 

един, а всички заедно да умрат. Баща ми скочил от лодката, паднал в краката на турския аскер и започнал 

да му се моли на турски език (нали бил израстнал сред турски момчета и се научил на турски да говори). 

Недю обяснил, че момчетата са оставили болни родители, бременни жени и жени с малки деца. Аскерът 

бил с добродушна душа и ги пуснал да продължат по-нататък. Все още ги грозяла опасността да не ги 

настигнат и пленят отново. Като стъпили на българска земя, момчетата се прегръщали и целували и със 

сълзи на очи се заклели да бъдат верни аркадащи,  мили братя по съдба докато очите им гледат. Понеже 

нямали пукнат грош, пътували и денем и нощем пеш докато стигнат своите домове. Когато моят баща се 

върнал в селото, изглеждал като последния просяк – окъсан, с дълга брада до пъпа и още по-дълга коса до 

кръста. Хората от селото, които го срещали не го познали. Гледали родителите му и никой не могъл да 

повярва, че това е високото и красиво тяхно момче. Радостният му баща бай Динко и майка му Мария 

заклали теле и насред селото сложили да врат казаните с гозбите и канили познати и непознати да хапнат 

за здравето на завърналия им се син.   

 Тежкият и робски пленнически живот прекаран цели десет години под земята без слънце и 

въздух, като пиявица изпила здравето на баща ми. Та нали най-хубавите си младежки години е 

прекарал там, в подземните недра, където е вадил катран денонощно. И когато беше най-зле със 

здравето, с тежка мъчителна въздишка, и насълзени очи винаги казваше: “Ах, проклет да съм, че не 

послушах себе си и сърцето си, а родителите си. Моите другари, които заминаха за Америка и парички 

си имат, и здравето им здраве, имоти и къщи си накупиха, а аз горкия мъченик на болна постеля лежа.” 

Това бяха последните му думи преди да спре да тупти едно изстрадало българско сърце. 

 Правнучката на Недю, само на 12 години, напусна пределите на България, прелетя океана и се 

озова на американска земя. Нейните връстници и другарчета ги водеха майките им за ръце, а това 

малко дете осъществи несбъдната мечта на своя прадядо. Тук добри хора американци са я 

посрещнали и приели като тяхна внучка. Благодарение на тях тя завършва прогимназия и още тогава 

започва да се труди и припечелва някой долар. Завършва гимназия и висшето си образование с 

отлични бележки по американското стандартно обучение. В Америка идва по-малката сестричка и 

майка й. Те всички живеят и работят в страната, за която е мечтал техният дядо и прадядо до 

последния дъх на живота си. По-късно правнучката се запознава с добро и културно момче, току що 

пристигнало от България. След няколко годишна приятелска връзка решили сърцата си в едно да 

слеят. Създадоха семейно огнище – гнезно, в което им се роди скъпата дъщеричка. Малкото, красиво 

пиленце славейче расте с щастливи родители и топли сърцата на всички ни.  

 Драги читатели, споделих с вас мъката, която съм таила досега в душата си. С почит и 

уважение към всички, мои мили сънародници и дано Бог ви помага в най-трудните моменти, 

баба Надежда, която също е в Америка в момента.       

Eпопея за загиналите войници в Балканската война  



 

 СТРАНИЦА 16 

 Брой 7, 2013 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

Поздрави 

 

  През юни се роди нашето трето дете - 

Антони (Anthony) с тегло 7 pounds 3 ounces и 

дължина 21 inches. 

 Неговите две каки Гергана и Ана се 

надпреварват да го гушкат и да се грижат за 

него. Специално от България пристигна и баба 

Гена.   

                                       Елена и Стефан Йорданови 

 

БЕЛ. РЕД. Честито!  Какъв ли ще стане 

малкият Антони? Музикант като мама или  

програмист като тате или пък друго нещо?    

  

 Поздравления за Васка Чардакова, която завърши 

Utica Аcademy for International Studies.  

 Васка планува да продължи обучението си в Michigan 

State University и да учи за international pharmaceutical 

representative. 

Поздравления и успех в новите начинания! 

 Поздравления за Иванина Колева 

от Dearborn Heights, която завърши 

бакалавърска степен в Lawrence 

Technological University, специалност 

“Архитектура и строителен мениджмент”. 

Вече няколко месеца Иванина прилага 

наученото в университета в работата си. 

Наесен тя планува да учи за магистър в 

London Architecture University.  

 Успех! 

 



 

 СТРАНИЦА 17 

Брой 7, 2013 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

Имиграционната виза и зелената карта 

  В днешната статия ще обърна внимание на зелената карта и нейните видове, 

имиграционната виза и разликата между тях, а в следващите статии ще разгледаме поотделно 

различните видове имиграционни визи и зелени карти в дълбочина. Преди да започна бих искала 

да напомня на читателите, че визата като такава дава единствено правото да се пътува до 

границата с Америка, независимо от това, дали е неимиграционна или имиграционна. Също така, 

независимо от вида на визата тя има валидност от 6 месеца, през които притежателят и трябва да 

влезе в Америка. В противен случай той губи това право, дори и визата да е имиграционна. 

 Също така искам отново да обясня разликата между неимиграционната и имиграционната 

виза. Неимиграционната се издава на базата на временна причина за пребиваване в страната като 

например туризъм, обучение или временна работа. От друга страна, имиграционната виза се 

издава на базата на обявено намерение за постоянно пребиваване в Америка на базата на 

семейна връзка с американски гражданин или притежател на зелена карта, намиране на 

постоянна работа или бизнес инвестиция. 

 Имиграционната виза е път към зелената карта в следния смисъл. Веднъж доказал правото 

си да живее и работи постоянно в САЩ, притежателят на имиграционна виза получава правото да 

пътува до границата на страната, където след допълнителни проверки и отпечатъци на пръстите, 

граничният служител поставя т.н. „I-551 stamp”, специален печат в паспорта на пътуващия, който 

има силата и валидността на едногодишна зелена карта. След няколко месеца действителната 

зелена карта, наподобяваща лична карта, се изпраща по пощата на посочения адрес. Тази 

процедура на границата на Съединените щати може да отнеме няколко часа. Добре е пътуващият 

да има това предвид при планиране на полета си да крайната дестинация. 

 Както споменах по-горе, действителната зелена карта пристига по пощата на посочен 

адрес няколко месеца след влизане в страната. Тя служи като доказателство за постоянно 

пребиваване („permanent residence”) на притежателя и му дава правото не само да живее легално 

в Америка, но и да работи там. Обикновено валидността на зелената карта е 10 години, освен ако 

не е “conditional” или „условна”, когато тя е валидна само 2 години. И в двата случая валидността й 

може да бъде удължена обикновено с 10 години. Условна зелена карта обикновено се издава в 

случай на брак с американски гражданин, когато бракът се е състоял преди по-малко от 2 години 

преди кандидатстването за зелена карта. Ако бракът е продължил повече от две години, зелената 

карта се издава за срок от 10 години. И в двата случая валидността е отбелязана на самата карта. 

Много е важно да се знае, че в случай на 

„условна” зелена карта условията се премахват 

чрез специална процедура. Тя трябва да се 

започне задължително през последните 3 

месеца преди изтичането на валидността на 

зелената карта, нито по-рано, нито по-късно. 

Ако тази процедура не се извърши правилно в 

определения от закона срок, съществува 

огромна опасност напълно да се загуби правото 

на зелена карта. Ще разгледам темата за 

премахване на условията в някои от следващите 
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Имиграционната виза и зелената карта 

статии, когато ще разгледам по-подробно зелената карта на базата на брак с американски 

гражданин. 

 За зелена карта може да се кандидатства по два основни начина в зависимост от 

местопребиваването на кандидата. Ако той се намира в България, кандидатът кандидатства за 

имиграционна виза и минава през описаната по-горе процедура на границата с Щатите. Ако се 

намира в САЩ с валиден статут, той кандидатства за  “adjustment of status” с подаване на 

специален формуляр в съответния офис на имиграционните служби при положение, че 

кандидатът може да докаже, че отговаря на определените условия за съответния вид зелена 

карта. 

 В зависимост от основанието съществуват пет основни вида зелена карта: на базата на 1) 

„семейна връзка, 2) постоянна работа, 3) инвестиция, 4) убежище и 5) лотарията „Зелена карта”. 

Всяка от първите три категории се състои от няколко вида зелени карти. 

 Зелените карти на базата на семейна връзка са четири вида. Първото условие е кандидатът 

да е един от следните: 1) съпруг или съпруга на американски гражданин, неженено дете на 

американски гражданин под 21 годишна възраст, 2) неженено дете над 21 годишна възраст, 

женено дете, независимо от възрастта и брат или сестра на американски гражданин, който да е на 

поне 21 години, 3) съпруг или съпруга и неженено дете на притежател на зелена карта и 4) член на 

т.н. „специална категория”, която се състои от съпруг, съпруга или дете, върху които е 

причинявано насилие,  лица с К неимигрантска виза, дете на чужд дипломат, родено в Америка, 

лице с V неимиграционна виза или вдовец/вдовица на американски гражданин. 

 Зелените карти на базата на постоянна работа в Америка се делят на три основни вида и 

първоначалното условие е, кандидатът да има 1) оферта за работа от американски работодател, 2) 

има „изключителни способности” или 3) работи в следните сфери: афганистански или иракски 

преводач, говорител по радио или телевизия, лице назначено от международна организация, 

иракчанин, който е в помощ на американското правителство, неимигрант с виза от NATO-6, 

работник от Панамския канал, медицински работник, който представлява национален интерес за 

Америка, или религиозен мисионер. 

 Зелените карти на базата на инвестиция са два вида, като първото условие е инвестицията 

да е 1) в размер на 1 000 000.00 щ.д. или 2) 500 000.00 щ.д., която да се инвестира в райони с висока 

безработица или селскостопански региони. За зелените карти на базата на инвестиция има 

годишен лимит от 10 000. Инвестицията може да бъде направена във вече съществуващ бизнес 

или в нов бизнес, но целта е да бъдат създадени нови работни места за американски граждани. 

 Зелените карти на базата на убежище се делят на два вида и се издават на лица 1) влезли в 

САЩ със статут на бежанци или близки роднини на лица вече получили убежище в Америка или 2) 

влезли в страната по друг начин, но впоследствие получили убежище. Това разделение и важно, 

защото срокът за кандидатстване за зелена карта е различен. В първия случай трябва да мине 

една година от влизане в страната, във втория случай след една година от получаване на 

убежище. За това как се кандидатства за убежище в САЩ, ще пиша в отделна статия. 

 Последната категория е зелената карта на базата на печалба от лотарията „Зелена 

карта”. На тази категория няма да се спирам, защото с новия имиграционен закон на 
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Щатите, който току ще бе гласуван от Сената и предстои гласуване от Камарата на 

представителите тази лотария се прекратява. 

С това приключва този обобщен преглед на видовете зелени карти. В следващите статии ще 

намерите повече информация за отделните видове визи, условията за кандидатстване и 

подробности за формулярите и допълнителните задължителни документи. Ще разглеждам както 

имиграционните, така и неимиграционни визи. Както 

винаги, идеи за допълнителни теми са добре дошли. 

  

Ваша Доряна Ензли 

Doriana V. Ensley 

Immigration and International Attorney 

Ensley & Associates, LLC 

Immigration and International Law Firm 

1629 K Street NW Suite 300, Washington, DC 20006 

(202) 600-7843 

office@ensleylaw.com 

www.ensleylaw.com 

Имиграционната виза и зелената карта 

 Семинарът ще се проведе на 19.07.2013г. във Варна в хотел-галерия „Графит” на  

бул. “Княз Борис І” № 65, конферентна зала Gallery Lounge. 

Регистрацията започва в 13 часа.  Изискваме потвърждение за участие, т.к. залата е малка и ако 

има по-голям интерес, ще направим втора дата, но няма възможност за правостоящи. 

Темите:  Новият закон за имиграцията на САЩ - нови възможности. 

                 Франчайзингът - път към бизнес- имиграция 

                  Запознаване с някои непознати способи за легално пребиваване в САЩ. 

 

 Лектори ще бъдат американският имиграционен адвокат Д. Ензли и адвокат Светлана 

Ирасек – специалист по международен франчайзинг. 

 Семинарът е безплатен. Ще се заплаща само административна такса от 20 лева. 

 Има възможност за индивидуални консултации не само в деня на семинара, но и от 01.07. 

до 31.08. Цената на 30 минутна консултация 50 лева.  

 За записване за семинара или за индивидуални консултации  

тел. 0888 426040 и 02/850-1601. 

Семинар във Варна на тема “Имиграция в САЩ”   
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Забавления през лятото 

 Влакчетата в Royal Oak отново се движат за 

забавление на малки и големи. Безплатно возене с 

мини-влакове, направени от любители. Можете да ги 

видите през първият уикенд на всеки месец: 6 и 7 юли, 

3 и 4 август, 7 и 8 септември, 5 и 6 октомври от 12:00 

до 4:00 следобед. Мястото е Starr Jaycee Park, Royal Oak 

(на 13 миля, между Main и Crooks). http://

www.greatlakeslivesteamers.org/.  

 

 В Westview Orchards (65075 Van Dyke, 

Washington Twp., MI 48095) можете да си 

наберете череши сами. Разбира се докато берете 

череши цялото семейство може да яде до насита.  

Тази ферма предлага още детска прощадка с 

дървен камион, кораб, влак, трактор и други. 

Децата могат да хранят козлета, патета, понита, 

магарета и други животни.   

 

 

Снимки: Даниела Дончева 

Starr Jaycee Park предлага още най-големия театър на открито в Мичиган “Шекспир в паркa».  От 

1 до 11 август може да гледате две постановки The Merry Wives of Windsor и Much Ado About 

Nothing. За билети и повече информация посетете интернет страницата им:  

http://www.waterworkstheatre.com/shakespeare-in-the-park.html 

В същият парк Water Works Academy предлага дневни класове по актьорско майсторство за 

деца. За регистрация: http://www.waterworkstheatre.com/kids.html 

29 юли - 2 август, 2013 for high school and pre-college students 

5 - 9 август, 2013 (9 a.m. - 3 p.m.) for students entering grades 1-8 

New this year! KidsAct! will offer students in grades K through 5 a one-of-a-kind outdoor performance 

opportunity on Friday, August 9 after a week of fun and learning in the park. Middle Schoolers 
(grades 6-8) will present their own show in the park on Saturday, August 10.  

 

Можете да откриете ферма и във 

вашия район на интернет 

страницата http://

www.michigan.org/attractions/. 

Тук има информация за водни 

паркове, музеи, винарни и други 

развлечения в Мичиган. 
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Забавления през лятото 

 Зоологическата градина в 

Детройт  (8450 W 10 Mile Rd  Royal 

Oak, MI 48067) винаги е интересно 

място за посещение. Нови дървени 

мостове свързват различни райони и 

дават на посетителите възможност 

да се любуват на красиви водни 

лилии. Доброволци са засадили 

цветя от двете страни на 

пешеходните алеи и зоопаркът в 

чудесно място за разходка.  

 Книжарницата Barnes and Noble има лятна програма за четене на книги за деца от 1-ви 

до 6-ти клас. За всеки 8 прочетени книги, децата могат да си изберат безплатна книга. Посетете 

сайта за повече информация:  http://www.barnesandnoble.com/u/summer-reading/379003570 

 Градските библиотеки също предлагат летни програми за четене. Логото е Dig into 

Reading. Всяка библиотека предлага различни награди за малките читатели. 

    

 

 Мичигън предлага и други зоокътове като Belle Isle Park - Detroit, Binder Park Zoo - Battle 

Creek, Great Lakes Zoological Society - Ann Arbor, Potter Park Zoo - Lansing.    



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

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  
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 Майстор-готвачката Надя ви кани да опитате от вкусните й супи, 

гозби и ястия, погачи, тутманици, баници, палачинки, дребни сладки, 

козуначено и пандишпаново руло. За празници, рожденни дни, годежи, сватби 

и различни партита – тя ще ви отсрами пред всичките ви гости! Със заявка от  

3-4 дни, като се обаждате на телефон (248) 979-8042.  

 Макар че рецептите са стотици, ето някои от тях: шкембе чорба, боб 

чорба, супа топчета, пилешка супа, посен руски борш, месен борш, мусака с 

кайма, вегетарианска мусака със зеленчуци, дроб сърма, зелеви сърми с кисело и прясно зеле и с лозови 

листа, печено пиле, пиле с ориз, винен кебаб, свински пържоли с гъби, тракийско вретено, пържени 

кюфтета, руло “Стефани”, пълнена кокошка, задушен заек по ловджийски, боб яхния със салам.  

 Менюто може да бъде съставено и изцяло от клиента. Надя ще ви предложи гръцките ястия 

пастицио с кайма (специалитетът на гръцката кухня), папусаки (патладжан, пълнен с кайма и гъби на 

фурна), мушкарисио куканисто (телешко с доматен сос и канапе от ориз), телешка попска яхния, шкурдаля 

(гарнитура за пържена риба) и много, много още други.  

$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  

 


