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 Бележка на редактора 

 И нека да е лято. 

Дългоочакваното лято е 

тук. През седмица 

познати пътуват за 

България. Други избират 

по-близки дестинации в 

Мичиган или извън щата. 

Трети - продължават да 

работят. Зеленчуковите 

градини радват стопаните 

си с първите плодове на 

труда им. Децата (че и 

възрастните) намират 

разхлада в басейни и 

езера. Баловете на 

абитуриентите са 

отминали. Нека да е лято. 

 На 15 юни беше 

вторият спортен турнир в Уиксам. Само организаторите си знаят колко срещи и 

безсънни нощи им е коствала прекрасната организация.  Иван бореца, Мими и Георги 

Иванови и Борис Згуров, както и техните помощници бяха помислили за всичко. 

Много българи дойдоха да се видят, да играят спортни игри, децата да се забавляват, 

да похапнат вкусна скара, да научат нещо ново за България, че даже и да потропнат 

хорце. 

 На 8 август от 19:00 часа ще бъде концертът на група Green Sky Project от 

Торонто. Техен ръководител е българинът Антон Апостолов. Музикантите 

представят традиционната българската, иранска и индийска музика в нов, джазов 

вид. Можете да поговорите преди и след концерта с талантливите музиканти, които 

ще са в Детройт само за един ден. 

 На 6 септември е българският пикник, организиран от Българския културен 

център. И тази година мястото е същотото – сенчестият Raintree park в Трой. 

Предвидени са спортни срещи и игри за малки и големи, скара и българска музика. 

 Ако искате да поздравите или похвалите ваш познат, да пуснете обява или 

съобщение, пишете ни на емейл info@BulgariansinDetroit.com.  

Даниела Начева          

Снимка: Александър Николов, Spring Lake North Shore Beach, 

Ferrysburg, Michigan  
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Покана за концерт на Green Sky Project 
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Да се запознаем с Антон Апостолов  

 Green Sky Project е група от музиканти, чиито 

изпълнения обединяват фолк, класическа и джаз 

традиции в едно. Музикантите използват 

Балканска, иранска и индийска традиционна 

музика като основни източници на вдъхновение. 

Ритъмът, мелодичните линии и интонацията, 

които често се срещат в българската музика, са 

представени от Green Sky Project в един по-

съвременен контекст. Този проект е продукт на 

оркестър “Балкания”, който Антон Апостолов създава през 2010 г. в Торонто, 

Канада. Оркестърът е награден два пъти за звукозапис и оригинални 

композиции от Канадскoто Министерство на културата. Албумът им “Балкания 

след дъжд” е в топ 10 класациите за World Music в няколко радиостанции в 

Канада. Идеята за албума се заражда по време на поход до планината Пирин. 

Останал последен от групата, Антон дълго се наслаждава на чудната природа 

и абсолютната тишина. Така и композициите в албума се редуват: мистичната 

планина, танц на босите крака, буря, дъжд, нов ден след дъжда. Можете да 

чуете част от песните на сайта www.greenskyproject.com.        

      През 2013 г. Green Sky Project (Зелено небе) пусна новия си албум "Star In 

a Jar" (“Звезда в буркан”). Групата участва в множество събития като Small 

World Music Festival, Български фестивал на изкуствата, Muhtadi International 

Drumming Festival, Glenn Gould Studio-Торонто.  

 Ръководител на групата е Антон Апостолов, който свири на китара.   

Роден е през 1968 г. в Благоевград. Любовта към музиката започва от ранна 

възраст. Баща му е бил дърводелец и лютиер, както и любител китарист. На 

шест години Антон започва да свири на инструменти, направени от баща му - 

мандолина, тамбура и китара. На дванадесет учи класическа китара в Арт 

център в Благоевград. Приет е да свири на китара с най-престижния оркестър 

в града “Пирински звуци”, където става солист. През 1994 г. Антон учи в  

Югозападния университет в Благоевград и взема майсторски уроци по 

класическа китара от маестро Димитър Дойчинов.  

          През 1995 г. Антон е вече в Атлантик Сити, щата Ню Джърси, където 
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Да се запознаем с Антон Апостолов  

преподава китара, изявява се като соло китарист и става член на 

Американската федерация на музикантите. От 1998 г. е в Торонто, Канада, 

където композира и преподава китара. Негови ученици са печелили топ 

награди в Kiwanis музикален фестивал в Торонто. Антон Апостолов работи със 

забележителни международни музиканти като Валери Димчев, Теодосий 

Спасов, Стоян Янкулов, Dennis De Souza, Karsh Kale и Erdal Akaya.  

Naghmeh Farahmand – ударни инструменти  

Naghmeh Farahmand е квалифицирана иранска 

перкусионистка, родена през 1980 година. Тя е дъщеря на 

един от водещите майстори перкусионисти Mahmud 

Farahmand. Naghmeh е учила ирански традиционните 

ритми на тонбак под ръководството на баща си, също 

учат Суфи и кюрдски ритми на даф и дайре от Bijan 

Kamkar и Мasud Habibi. В допълнение, тя също учи сантур 

под ръководството на Faramarz Payvar и Pashang Kamkar 

и е специалист в други перкусии като дарбука, джембе, 

уду, канджира, кахон и барабани.  

През 2010 г. тя се премества в Канада и прави соло CD 

Unbound. Сътрудничи си с най-добрите изпълнители на 

световната музика (арабски, турски, индийски, български) и джаз музиканти. 

Тя има огромен опит в преподаването на музика и също така провежда 

семинари по целия свят. Основател е на Sharghi ансамбъл за ударни 

инструменти.  

 

Hasheel Lodhia - бансури  

Hasheel Lodhia има образование по математика и биология. 

На девет години учи пеене (East Indian Classical Vocal) под 

ръководството на Shri Narendra Dattar. През 2001 г. Hasheel 

започва да свири на бансури с учител Jitendra Sharma. Той 

бързо напредва и започва да композира и пише собствена 

оркестрова музика, когато е на тринадесет години. Hasheel 

продължава музикалната си кариерата в Индия, където учи 

пеене при Shri Padmaja Joglekarand и бансури при 

легендарния Pandit Hariprasad Chaurasia. 
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Да се запознаем с Антон Апостолов  

Jacek Karlowski - тамбура  
Роден в Полша през 1978 г., Яцек живее в Канада от 
1990 г., където учи джаз китара в Humber College и 
изящни изкуства в Онтарио колеж по изкуство и 
дизайн. Живее в Торонто, където има възможност 
да сътрудничи с музиканти от цял свят, учейки 
различни музикални стилове и традиции. Изнасял е 
концерти в редица джаз фестивали, включително 
Международната Havana джаз фестивал и джаз 
фестивал в Торонто. Свирил е с такива 
забележителни местни артисти като Richard 
Underhill и Amanda Martinez.  
 
Sunjung Park - пиано  
Sunjung е съвременна джаз пианистка от Южна Корея. Само 
на 9 година тя е сред малцината избрани за хорист в 
националната хорова група (Gwang Ju Boys/Girls Choir). 
Това й дава възможност да посети различни градове в цяла 
Южна Корея. На 20 години, тя е приета в реномирания 
Paekjae Art College в Сеул, Корея, който завършва с 
отличие. През 2009 г. се премества в Канада, за да 
продължи обучението си по музика. Sun получава 
бакалавърска степен от Humber College. Преподава пиано в 
различни училища в Торонто и участва във фестивали и 
концерти като изпълнител. 

 

 

 Зповядайте на дебюта на Green Sky Project в Америка!  

8 август, петък от 19:00 часа 

Arab American National Museum 
13624 Michigan Avenue, Dearborn, MI 48126 

Международната група е в състав: 

Антон Апостолов, България - китара 

Naghmeh Farahmand, Иран - ударни инструменти 

Hasheel Lodhia, Индия - бансури  

Jacek Karlowski, Полша - тамбура 

                                          Sunjung Park, Южна Корея - пиано                         Вход: $15 
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Поkана за пикник на 6 септември 

  

Национален Ден на танца на 26 юли 

 Знаете ли, че има национален 

Ден на танца? Обявен е през 2010 г. 

по инциатива на “So You Think You 

Can Dance”  и Dizzy Feet Foundation. 

Празникът се провежда в последната 

събота на месец юли. Тази година се 

пада на 26 юли. Масова кампания 

насърчава американците да изберат танца като един забавен и полезен начин 

за поддържане на добро здраве и да се борят със затлъстяването. 

Фолклорните танци са чудесен пример, че това е възможно. Вижте повече 

информация на този сайт:  http://dizzyfeetfoundation.org/national-dance-day/. 

Заповядайте на годишния пикник, организиран от 

Българския културен център в Детройт 

 на 6 септември (събота)  

От 4:00 до 10:00 вечерта  

 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)

състезания (дърпане на въже, скачане с чували) 

томбола, награди, български сувенири 

много музика и народни танци 

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

Не забравяйте българските тениски и шапки. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
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 Отзив от спортния турнир 

 
Здравейте приятели на спорта,  
За втора поредна година в Детройт се проведе Annual International Outdoor 
Sports Tournament в памет на Диан Колев и Петър Георгиев. 
От името на организаторите искам искрено да благодарим на всеки един, 
който подаде ръка, за да може събитието да се осъществи. 
Спонсори: Kids Kingdom Sports Center, Euro Star Gymnastics, Maple City 
Gymnastics, Michigan Academy of Gymnastics, Stroyko Constructions 
С подкрепа на: Български културен център Детройт.  
Музика и водещ: DJ Emmo и съпругата му Валя Камберов 
Фотограф: Йорданка Стойкова 
Скара:Румен Жеков, Георги Георгиев, Запрян Запрянов 
Обслужване и помощ: Маринела Згуров, Елисавета Згурова, Татяна Гаджева, 
Надка Петришка, Кристина Стоянова, Любка Иванова, Сем. Миланови, Тинка 
Господинова, Валентина Запрянова, Йорданка Стойкова, Lanae Bougenoy, 
Иван Христов, Николай Николов, Андриана Стефанов, Вилиана Иванов 
Специално участие: Любомир Герасков, Божидар Храбрев и ансамбъл 
"Извор". 
Игра "Аз обичам България" - Ваня Георгиева, Йорданка Стойкова, Валентина 
Запрянова 
Изложба на картини и икони: Георги Георгиев, поздравителни картички и 

От ляво на дясно: Георги Иванов, Иван Кънчев - бореца, Борис Згуров 
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 Отзив от спортния турнир 

Какъв вълнуващ ден имахме днес?! 

Annual International Outdoor Sports Tournament 2014 в памет на двама велики 

спортисти, съпрузи, приятели и бащи Диан Колев и Петър Георгиев. Имаше 

повече от 100 семейства. Беше наистина 

прекрасно да видим всички тези приятели и 

техните деца да се забавляват на този ден. 

Искам лично от мое име и от името на Мариана 

Колева да благодаря на всички наши приятели, 

че дойдохте в подкрепа на това събитие. Дължа 

голяма благодарност също и на всички 

организатори за тяхната усилена работа в 

планирането и организирането на това 

прекрасно събитие. И тази година отново ни 

напомни колко сме благословени да имаме 

хора, които ни напомнят за това колко забележителни, удивителни, прекрасни и 

грижовни съпрузи сме имали.  

Отново, много благодарим на всички, че дойдохте. 

 

Таня Георгиева 

 

покани: Мария Иванова 
Участници в Шоуто на талантите: Георги Иванов, Деница Георгиева, Тодор 
Гаджев, Виктор и Димитър Атанасови, Петър и Изабелла Господинов. 
 Разбира се и много благодарности на всички участници в игрите по 
футбол, волейбол, тенис и народна топка. Наследниците на спортистите, 
живеещи в Метро Детройт, които показаха майсторски гимнастически умения.  
 Специална благодарност на всички, които подадоха ръка и помогнаха за 
осъществяването на игрите по станциите - Иво, Мария, Мима, Ирина, Нели, 
Катя, Сашка, Ирена, Соня и много други, които може би пропускам. 
 
БЛАГОДАРИМ! 
Annual International Outdoor Sports Tournament 
Мария Иванова 
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Българи в Детройт направиха събор за чудо и приказ  

 С това заглавието излезе 

материал от Николай Василев в  

http://chicago.bg/. Спортният 

турнир беше в памет на гимнастиците 

Диан Колев и Петър Георгиев. 

Специално за случая бяха подготвени 

тениски с лого по идея на Мария 

Иванова.   Празникът започна с 

оспорвани футболни срещи между 

няколко отбора. Троян Гочев, капитан 

на “Международния отбор” сподели, 

че участва за втора година, защото всички са добри играчи и стават оспорвани 

футболни срещи”. Купите и медалите на победителите бяха връчени от Мариана 

Колева, съпруга на починалия миналата година гимнастик Диан Колев. Децата бяха 

разделени на два отбора “Левски” и 

“Ботев” и също играха мач.  

Медалите за малчуганите раздаде Таня 

Георгиева, съпруга на Петър Георгиев, 

когото загубихме през август миналата 

година. Младежите изиграха няколко 

срещи на волейбол докато се излъчи 

победител. Други деца играха тенис на 

корт под ръководството на треньора 

по тенис Никола Николов. 

Състезателите в играта “Аз обичам 

България” трябваше да си припомнят важни моменти от нашата история и география. 

За всички участници имаше красиви 
грамоти.  

 Танцов състав “Извор” поздрави 

присъстващите с най-новата си 

хореография “Слънце грее”. ДиДжей 

Емо се погрижи да има хубава музика 

през цялото време и на поляната се 

виеха кръшни хора. Децата на 

гимнастиците от Метро Детройт 
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Българи в Детройт направиха събор за чудо и приказ 

направиха истинско спортно шоу, а 

след това получиха медали.  

 И докато вървяха спортните 

игри, на три скари се подготвяше 

обядът. Над 500 кюфтета и 

кебапчета и още толкова пържоли 

бяха изпечени. Готвачите се 

шегуваха, че слагат кебапчетата 

дребни и те стават големи. Но на 

въпроса “Каква е рецептата?”, 

отговорът беше категоричен: ” 

Рецептата е много скъпа, тя не се купува”, каза на шега един от майсторите Румен 

Жеков.    

 Специални гости на турнира 

бяха Любомир Герасков – носител 

на златен медал по гимнастика от 

олимпиадата в Сеул през 1988 г. и 

един от доайените на българската 

гимнастика Божидар Храбров.  

 Организаторите на турнира 
Иван Кънчев, Георги и Мария Иванови 

и Борис Згуров се надяват това да 

стане ежегодно събиране на 

българите от региона. Поканата на 

Иван бореца към съгражданите от 

Детройт, Чикаго и цяла Америка е: 

“Другата година ви чакаме тук”. 

Цветан Китанов, един от гостите на празника, изрази своята благодарност:  

“Дойдохме най-вече заради това, че се събират българи, както и да почетем 

паметта на моя приятел Диан и неговия приятел, когото по-малко познавам. 
Играх волейбол и народни хора с моята снаха. Внукът игра футбол и получи 
медал. Много се радвам, че дойдохме. Да се направи всяка година. Благодаря на 
организаторите.”   

Даниела Начева 

 

Любомир Герасков е първият от ляво, а Боцидар Храбров 

е последният от дясно заедно със спортисти от Метро 
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Българи в Детройт направиха събор за чудо и приказ 

Репортаж от събитието беше излъчен на 16 юни по www.BIT.com. Можете да го гледате 

на този линк от 5:50 минута http://www.bitelevision.com/10571055105410561058.html. 

Видео от празника можете да гледате на сайта www.BulgariansinDetroit.com.  

 

Слънце и забавления  

за всички! 



 

 

СТРАНИЦА 13 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 7, 2014 

Възстановка на «Българския Великден 1876 г.»  

 Здравейте българи в Детройт! С много труд и любов направихме 

историческата възстановка "Българският Великден 1876" с участието на 

над 150 души от цялата страна. Имам желанието да я споделя с повече 

българи у нас и в чужбина, за да си припомним героичното ни минало и с 

надежда към по-добро бъдеще. Можете да гледате видеото и да споделяте 
линка: https://vimeo.com/98466222.  

 Ние сме "46-и 

Пехотен Добрички 

Полк", регионален 

клон Добрич към 

Национално 

дружество 

“Традиция”. Аз съм 

сценариста и 

режисьора. Във 

възстановката съм с 

жълта кърпа в самото 

начало, а накрая съм момичето, което моли Кочо Честименски да бъде убито. Така е 

било и в действителност. 18 жени и девойки са помолили да бъдат убити преди да 

навлязат в двора турските орди и да започнат да ги убиват мъчително. Мъжът ми, д-р 

Добрев или Поп Кирил, когото виждате режисира бойните сцени. Нашата дейност е с 

доста дълга история. Вече близо 10 години правим исторически възстановки у нас и 

участваме в чужбина. Разполагаме с униформи и старинно оръжие.  

 Моят брат, както и много българи живеят в англоезични държави и всички те 

знам, че биха искали да разкажат чрез този кратък филм нашата история на своите 

приятели и близки в чужбина. Tекстът е по "Записки по българските въстания" на 

Захари Стоянов. Нашата фейсбук страницата е 

www.facebook.com/46PehotenDobrickiPolk. 

Поздрави,  

Снежана Иванова  
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Идеите - това сме ние 

 Ако сред всичко случващо се днес в България има едно нещо, което бих 

нарекъл неоспорван факт, то това е вдъхновяващият растеж на социалната активност 

сред младите ни сънародници. Така например, младежката неправителствена 

организация “Обединени Идеи за България”, вече за трета поредна година организира 

своя инкубатор за социални иновации под надслов “Идеите – това сме ние”. В 

рамките на четири дни, форумът събира над 150 млади и амбициозни българи от 

страната и чужбина и им дава възможността да развият проекти за решаване на 

проблеми в различни сфери на българското общество.  

 Участниците се разделят на екипи, сред които такива по технологии, право, 

икономика, култура, образование, околна среда, социална политика и градска среда. 

Всеки екип е ръководен от подбрани модератори, доказали се като активни иноватори 

с мениджърски подход, а задачата на участниците е да изготвят конкретен 

граждански проект, който в последствие да реализират.  

 По време на форума участниците и екипите им са напътствани и подпомагани 

от гостуващи лектори, докато известни български предприемачи и публични 

личности ръководят работилници на различна тематика. В предишните два форума 

сред последните се числят такива, като предприемачът и ТВ водещ Боян Бенев, 

разследващия журналист Росен Цветков, инвеститорът Максим Гурвиц, юристът 

Огнян Герджиков, активистката Яна Бюрер Тавание, както и много други.  

 Третото издание на форума на “Обединени Идеи за България” ще се проведе 

между 3-ти и 6-ти септември 2014г. в гр. София. Записването за участие и 

регистрацията е отворено за всички желаещи и става на сайта на организацията 

www.oib.bg до 25.07.2014.  

Alexander Sumin 

United Ideas for Bulgaria 
"Where the ideas find their home"  
 

Montreal, Canada 
http://oib.bg 

 

 Facebook   Twitter YouTube  Google Plus 
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Специалист на ваша страна 

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.  

 

За контакти: 702 767 3309 

gruikin@gruikinlaw.com 

www.gruikinlaw.com 

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. 

 Моля за вашето съдействие по издирването на българи с фамилията 

ТАНТИЛОВ по света. Фамилията съществува от 1600-та година. Разполагам с 

родословно дърво изготвено през 1945-та година. Всеки, който прояви интерес да 

продължи клона си може да ми се обади. България София 1000, бул. "Васил Левски" 73 

скайп: yuly.tantilov имейл: ytantilov@abv.bg Благодаря и успехи. 

Юлий Тантилов 

Съобщение 

Вкусна българска храна по поръчка  

Nini's Steak Hoagies 

Ви предлага голям избор от ястия за частни и обществени мероприятия.   

Можете сами да подберете менюто за Вашето парти от богатия асортимент на 

предлаганите предястия, салати и oсновни ястия. 

Отлично качество и превъзходен вкус. 

Доверете се на нашите професионални умения и очаровайте Вашите гости! 

За повече информация и поръчки, тел. (248) 882-0595  Люба Иванова  
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Реклама  

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 

 Близък приятел в България има 

рожден ден. Не можеш да го 

посетиш, но много искаш да му 

поднесеш подарък. 

 

  Посетете www.DarExpress.net  

и направете Вашите близки  

по-щастливи сега! 

 

  Сайтът www.DarExpress.net е 

организиран функционално и лесен за 

ползване. Не се изисква регистрация, за 

да поръчаш. Плащането с кредитна 

карта VISA и Мaster Card e лесно и 

сигурно. 
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Реклама 

 

Българската радиопрограма в Детройт може да се слуша всяка 

събота от 18:00 часа на интернет страницата 

www.balkanamericanmedia.com или на смарт телефон, като се 

инстралира безплатно приложението Tunein Radio и след това 

потърсите Balkan American Radio. Страницата на радиото на 

Фacebook е www.facebook.com/BulgarianRadioShowDetroit. 
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Реклама 

Ако имате болки във врата и гърба, заповядайте при нас: 

Miracle Physical Therapy and Chiropractic 

30500 Northwestern Hwy, Suite 316C 

Farmington Hills, MI 48334 

Работим с различни видове здравни застраховки.  

                Имаме планове и за клиенти без застраховка.  

Ако сте претърпели пътно-транспортно произшествие, 

приемаме и  автомобилни застраховки.   За повече информация, позвънете сега! 

(248) 539 - 8781 

Говорим български и руски език! 

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 



 

 

СТРАНИЦА 19 

Брой 7, 2014 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

Поздрави 

 Бебе Кристина Мари Шалев се роди на 12 юни с 

размери 2865 грама и 43.5 см. Това е първо дете за 

семейството на Нели и Костадин от Waterford.  

На малкото момиченце се радва и баба Донка, за която 

това е първо внуче!  

Мама учи Криси, че през нощта се спи, а Криси учи мама 

на всички бебешки пакости. 

Честито!  

 Честит 50-ти годишен юбилей казваме на Нели Асенова.  

Нели е позната на много българи в Метро Детройт с веселите 

партита, които организира, заедно със съпруга си Васко.  

За вкусните гозби на Нели говорят и българи, и американци от 

района. Тя е отзивчива и готова да помогне на всеки, изпаднал в 

труден момент. 

     Пожелаваме ти да си все така млада, дейна и много радостни 

моменти с внуците и семейството. 

  Ч Е СТ И Т О! 

 

 

 Нашата дъщеря дойде в тази огромна страна само на  

10 години. Мъничка и нежна, без думичка да знае на английски. 

Далеч от близки и приятели, разчитайки само на нас, 

родителите. Ние също не можехме да й помогнем много, 

защото не знаехме езика. Стартът беше тежък, ученето трудно, 

материалът в училище неразбираем. Но Женя е нашият боец - 

изправи се, оттърси се от страха и пое напред. Не само 

настигна съучениците си, а и ги изпревари. От 14 годишна учи, 

работи и спортува.  

 Научи се да разчита само на себе си и да не се предава 

пред трудностите. Не е важен стартът, а финалът и борбата по 

пътя на живота, защото точно това ни определя като личности.  

 Женя Начева завърши Бакалаварска степен по 

маркетинг и реклама към Бейкър Колеж с отличен успех. 

Няма по-голямо удовлетворение от това да се радваш на 

плодовете от собствения си труд. 

 Успех в живота!  

Димитрина и Николай Начеви 



 

 

СТРАНИЦА 20 

Брой 7, 2014 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

Поздрав 

 Повечето я наричат леля Драга. 

Аз я наричам Майка Тереза. И считам, 

че с начина на мислене и с действията 

си, абсолютно заслужава това свято 

име. Безбройни са заслугите й към 

българската общност в Детройт. 

Предполагам, че няма българин, който 

е почукал на вратата й за помощ и тя 

да не се е отзовала. Тя отвори дома и 

сърцето си за нас, новопристигналите 

от България.  

 За нещастие стана пожар в 

апартамента ни в Деарборн и се 

озовахме на улицата - без документи, 

без покрив над главите ни, без дрехи и 

без средства дори и за храна. Първо на 

помощ дойде пожарната, а после и 

нашата Майка Тереза. Стоте долара, 

които ни даде, бяха животоспасяващи 

за момента. Никога през живота си 

няма да забравя този жест. Сега, 

каквото и да й дам, няма да има тази 

равностойност - не като сума, а като 

съдържание. За съжаление такава 

отзивчивост не се среща много често.   

 Бих искала да изразя огромната си благодарност, че имах удоволствието да 

контактувам с тази благородна жена, безрезервно раздаваща се към всички. През 

цялата си благотворителна дейност, до рамото си имаше пълната подкрепа на съпруга 

си, чичо Коста. Не по-малко отзивчив и добронамерен. Благодаря ви семейство, че ви 

има. Бих искала да си пожелая животът да ме среща с повече такива хора като вас.  

 Мила, наша леля Драга, честит да е твоя 80-ти рожден ден.  

 Нека Бог да ти даде още много години крепко здраве, щастие и енергия, за 

радост на семейството и на всички нас, които те обичаме. 

Емилия Димитрова 

  

 

От дясно на ляво: Драгица Димевски,  

Митко Димитров, Емилия Димитрова 
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Реклама 

 

 Посетете България без да 

напускате Щатите!  
Менюто включва здравословна 

европейска и американска храна.  

С предварителна заявка можете да 

поръчате различчни български 

астия.  Насладете се на битова 

атмосфера с изискани алкохолни 

напитки и български вина!  

Само на час и половина от 

Детройт се намира  

Бистро "Наслада".   

Посетете страницата ни на Фейсбук: 

Naslada Bistro in Bowling Green, Оhio. 

Адресът е: Naslada Bistro,  

182 S. Main St., Downtown BG, OH 

С промо код  DETROIT  получавате 

10% отстъпка от всички 

абонаментни планове на 

www.neterra.tv 



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 
2042 Harned Dr, Troy 48085 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, Антоанета Бейм, 

Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят 

отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 7, 2014 

 

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

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

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

Продавам къща в Sterling Heights (16 mile § Ryan), 1,878 sq. ft., 3 спални, паркет, 

Thomasville кухня, патио с тухли, ябълково дърво, вишни и чардак с лози. 

www.zillow.com/homes/3542-marc-dr,-stelring-hts_rb/ 

За информация: 586-202-4605 


