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Да гониш в простора 

тъй нежно красив 

усмивка на зимата бяла, 

и таен вързоп на лятото скрит 

в гората тъй сладко заспала! 

 

Към моето детство се връщам за миг, 

потръпва сърце засияло, 

затварям очи и размахвам криле  

на гората към бялото тяло! 

 

Отекват във мене детски игри, 

пързалки и сладки закачки, 

строгият татко, но с очи добри 

и на мама нежните ласки! 

 

Така ми се иска да бъда дете, 

неволно да хващам снежинките леки, 

да мога и слънчо да пипна с ръце 

и да заспивам в облаци меки! 

 

БИСТРА МАКНЕВА 

 

 

Реклами 17 

На снимката: деца от училището 
по български език към 

Българския културен център — 
Детройт по време на  

тържеството на 22 май.  

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА 

Ето, че се стопли и в Мичигън. 

Децата очакват последния 

учебен ден и с вълнение говорят 

за лятната ваканция. Родители 

пък броят долари за самолетни 

билети до България. На 19 април 

беше регистриран Български 

културен център в Детройт, 

който организира първото си 

тържество през май. 

Преброяването на българите в 

Мичигън отчита до момента 

скромното число от 476 души. 

Оставаме с надеждата, че сме 

повече... Младият Георги Петров 

ни изпрати ценна информация за 

защита на личните данните от 

“вирусите” по компютрите. В 

този брой е дебютът на 14 

годишната Жулиета Стоянова.  

Очаквайте информация за 

български летен пикник с 

футболна среща за мъжете и 

игри за децата.  

ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

http://www.bulgariansindetroit.com
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 На 12 април 2010 г. гръцкият премиер Джоржиос Папандреу предупреди своите 
сънародници, че ако не са съгласни с антикризисните мерки на правителството ги чака 
съдбата на България. 

Нима той каза, “искате да получавате българските заплати, които нямат великденски 
и коледни надбавки, а какво остава за 14-та заплата”? Нима той се обърна към 
пенсионерите и им каза, че ще получават пенсии от по 50-100 евро, вместо сегашните 600-
700 евро? Нима искате да си плащате изцяло цената на лекарствата, а не както досега 
само 25% от тяхната стойност? Нима искате да живеете като в лунно бунище, защото 
точно на това прилича България с нейните дупки и боклуци, разхвърляни навсякъде от 
претендиращи за по-висока интелектуалност българи? 

            „Аз знам, че ние винаги сме били по-цивилизована нация от нашите северни съседи 
и винаги сме успявали да се обединим в трудни моменти. Затова и сега съм убеден, че в 
този труден момент ще застанем един до друг, ще прежалим 30% от допълнителните си 
възнаграждения, които получаваме и след няколко години ще можем отново да се наредим 
сред страните с най-добър жизнен стандарт, докато българите ще си останат в 
положението, в което са и сега. Защото нашата нация е изградена на основите на 
православната вяра и християнските добродетели, а българите са учени атеисти, сменящи 
на всеки четири години политическото си верою. Но намират ли там спасение? Нека се 
стегнем и да не позволим нашата младеж да напусне страната, така както българите 
напуснаха своята? И ще видите, че след 50 години, ние все още ще сме тука, а за 
българите ще се носят само легенди.  

            Аз много се смях, когато разбрах, че 
управляващите в България плашат народа 
си, че щели да стигнат до нашето 
положение, ако не вземат мерки! То те 
нашето ниво могат само да го сънуват! 
Жалко за българите, че остават така лесно 
да ги манипулират, за да могат да ги грабят 
безпрепятствено! Но това си е техен 
проблем. Нека ние да решим нашите, пък те 
да се утешават, че не са ни стигнали. Кое е 
по-страшно: Гръцката криза или Българската 
стабилност? ....” 

            В библията е казано: „Той не вижда 
гредата в окото си, а сочи сламката в окото на ближния си”. Всеки интересуващ се от 
истината в думите на гръцкия премиер може да я види от новините по телевизията. На 25 
май световните новинарски агенции разпространиха кадри на огромна демонстрация в 
Атина против гръцкото правителство с боеве на гърците с полицията. Страната беше 
парализирана с библейски пропорции на негодуващи гръцки граждани, които стачкуваха с 
викове пред парламента „Крадци излезте!” и „Обирджии, върнете ни парите!”. Шосетата в 
Гърция бяха блокирани, влаковете не вървяха,а  в пристанищата корабите чакаха някой да 
разтовари стоката. Трошаха се прозорците на бизнес сгради, умишлено се предизвикваха 
пожари. В Солун демонстрираха десетки хиляди граждани. Стачката от 21 май парализира 
градския транспорт и затвори службите за обществени услуги.  

 Българите имат поговорка „Голям залък хапни, голяма дума не казвай”. 
Гръцкият премиер-социалист трябва да се поучи от нея. Страната е в сериозна криза без 

И ВСЕ ПАК ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ .... 
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надежда да се уреди скоро. Фитилът на бунта в Гърция гори и не предвещава нищо хубаво 
за социалистическото правителство и нацията. Западни държави започнаха да съветват 
правителството да започне да продава някои от гръцките острови, за да влязат пари в 
хазната. Гръцките граждани не искат да загубят 
нищо от привилегиите си и да помогнат на 
държавата си. Те искат и занапред да получават 
субсидии и живеят щастливо, без да си дават 
сметка кой ще субсидира този им начин на живот. 
Тепърва гражданите ще разберат, че за да живееш 
добре ще трябва и добре да работиш. Не по 
кафенетата на сянка, а на слънце по полето. 
„Който не работи, няма да яде” ще стане новия 
лозунг на Гърция. Местните управници ще трябва 
тепърва да обясняват на народа си защо, 
например,  изгониха американските бази от 
страната си и с това загубиха американските 
долари, така щедро отпускани на Гърция. 

Българската емиграция трябва честно да 
анализира думите на гръцкия премиер за България и 
българския народ. Да се направят изводи от речта 
му, къде той е прав и къде само клевети 
българския народ. Където е прав, да се направи 
извод, кой е причинил това зло на българите и 
защо? Кой е виновник за това, което намеква гръцкия премиер и кой от българските 
управници трябва да се накаже? 

Всеки честен българин да си даде сметка, какво трябва да направим за нацията си, 
за да не ни последва  гръцката действителност. “Който не умее да мълчи, не умее и да 
приказва” е народна поговорка, отнасяща се за социалиста Джордиос Папандреу.   

Д-Р ИВАН ГАДЖЕВ  

  

Скъпи подръжници на Школата за български език, традиции и изкуство, заповядайте на 
последната за тази учебна година сбирка на Школата! 

Тя ще се състои на 5-ти юни (събота) от 15.00 до 17.00 часа в библиотеката в Wixom. 
Ще бъдат раздадени дипломи на всички деца, които са посещавали Школата през тази 
учебна година. Ще има подаръци и други изненади. 

Не забравяйте и фотоапаратите си! 

През юли, за всички деца, които остават тук, Школата ще организира "Зелено училище" 
сред природата с много игри, обучение и веселие. 

Очаквайте информация допълнително! 

Благодаря на всички деца и родители, които присъстваха и участваха в тържеството за 24-
ти май! 

          ДИАНА ЧОЛАКОВА 

ПОКАНА 
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 С голямо удоволствие искам да споделя, че партито за 24 май беше много хубаво. 
Да, то не беше професионално, но беше от сърце. Всичко беше организирано с 
доброволния труд и средства на много хора, за което сърдечно им благодарим. 
Благодарим на готвачите за вкусната, домашно приготвена българска храна и на DJ Митко 
за това, че се погрижи за хубавото ни настроение през вечерта. Благодарим и на всички, 
които донесаха вкусотии за кулинарната изложба. Дойдоха много хора и това ме зарадва 
много, защото показва, че ние тачим празниците и традициите.  

На това събиране беше обявено и началото на Българския културен център в Деторйт. 
Това е една прекрасна инициатива, която изисква много подкрепа и постоянство, за да не 
остане само идея. Аз бях изненадана колко много български деца имаше на партито. Ще 
бъде срамота, ако ние не се погрижим и им предоставим дори една малка част от 
българския език и култура. А те като порастнат ще бъдат доволни и горди, че знаят от къде 
са техните корени. 

 

БИСТРА МАКНЕВА 

 

Последната сбирка ми хареса много. Надявам се, че присъстващите на нея ще 
споделят за големия брой посетители с приятели и познати, за да знаят и те, че тези 
сбирки са полезни за всички емигранти.  

Хората, които подготвиха сбирката заслужават признание и похвала. Считам, че 
всичко беше организирано максимално добре и впечатляващо. Приятно изненадан 
останах от многото деца, които бяха весели и щастливи. Това е добър признак за 
бъдещето. Трябва да се счита, че с такива сбирки новата емиграция започва да пише 
своята нова история. И ако тя вземе предвид историята на старата емиграция, ще може да 
избегне всички допуснати грешки от нея. (За мен старата емиграция за хората, дошли в 
Америка преди  10 ноември 1989 г.) 

 

Д-Р ИВАН ГАДЖЕВ 

ОТЗИВИ ОТ ТЪРЖЕСТВОТО НА 22 МАЙ 
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Скъпи сънародници, 

Българи, 

През април беше регистриран Български културен център в Детройт. Центърът ще 
осъществява образователна и културна дейност, свързана със съхраняване на 
българските традиции, обичаи и култура. 

Центърът има избрано временно ръководство: 

Председател – Велеслав Начев 
Заместник Председател – Люба Иванова 
Секретар – Митра Енчева 
Помощник секретар – Тодор Гаджев 
Касиер – Бистра Макнев 
Съветник по финансовите въпроси – Георги Янев 
Съветници по културната дейност - Андрей Иванов, Румен Малинов, Стефан Чардаков, 
Митко Алексиев 
Съветник по благотворителната дейност – Илияна Георгиева, Емилия Димитрова 
Съветник за детската забавачница и училището – Мария Иванова, Митра Енчева 
Съветник за връзки с медиите – Даниела Начева 

 Искаме децата с български корени да имат възможност да се учат на нашата азбука, 
както и да познават родната култура и история. Подпомагането на българското училище 
към Българския културен център е основната задача на Центъра.  
 Източници за финансиране на Центъра и училището ще бъдат членски внос, 
дарения и приходи от организиране на български празници и събирания. 

 Очаквайте нашият летен пикник! 

 Приканваме всички, които приветстват идеята да станат членове на 
Центъра. Желаещите да се включат в нашите инициативи могат да го 
направят, посещавайки следните занятия: уроци по български език за деца 
над 6 г., детска градина за най-малките, хор за народни песни. 

 Българският културен център кандидатства по програма на 
Министерството на образованието и ако бъдем одобрени ще получим 
финансови средства за училището, както и за кръжоци по рисуване, музика, 
български традиции и народни носии за децата.  

 Възнамеряваме да кандидатстваме и по програми към щата Мичигън. 
Искаме да покажем, че в тук живеят много българи и за това поведохме 
важна кампания за преброяване на българите в щата. До момента обаче 
има регистрирали се едва 476 българи. Затова ви приканваме да 
подкрепите идеята за Центъра, регистрирайки се като българи в Мичигън.  

 Работим за признаване на Българския център като организация с идеaлна цел, 
чиито дарения да се отчитат като данъчно облекчение.  

 На 22 май  беше организирано тържеството по случай празника на българската 
просвета, култура и славянската писменост, на което отбелязахме и регистрирането на 
Българския културен център в Детройт. 

ОТЗИВИ ОТ ТЪРЖЕСТВОТО НА 22 МАЙ 

Яна Томпсън от  

Ливония в носията 

на прабаба си  
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 Изказваме благодарност на шофьорската гилдията в Детройт, която заплати наема 
за залата. Сърдечно благодарим и на всички, дарили пари и труд, за да има Български 
културен център и този прекрасен празник. 

Можете да направите дарение по сметката на Bulgarian Cultural Center, 
Huntington National Bank, routing # 072403473, account: 02383112024 

 

ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ 

  

ПИСМО ОТ БЪЛГАРИЯ 

Трудни времена се нижат в България и все повече хора заминават в чужбина. Мама не 
винаги има работа- макар че е с висше образование, а баба се притеснява. И мечтае и ние 
да заминем, да се устроим някъде "навън", "зад граница". Почти всичките ни близки се 
уреждат, а ние - направо изоставаме. Баба мечтае. Тя е широко скроен човек и иска и ние 
да сме граждани на света, да се ползваме от благата на световния простор, на земната 
шир... Нали вратите на света и за нас са вече уж широко отворени. Баба чете. Френски, 
испански писатели,  американски, английски. Интересува се от световната литература, 
култура, история, бит. И й се иска поне ние - младите, да се докоснем по-осезателно до 
света, който иначе познаваме от книгите. 

       И ето ти - зелената карта... 

       Заминаваме- за Америка. Невероятно! Прекосяваме цял океан. Пътуваме със 
самолети цели 11 часа! 

       Толкова сме далеко от баба, но тя е щастлива. Винаги е казвала : "На другия край на 
света да сте, но да сте добре". И да не я мислим - милата баба. Нейната душа на птица е 
изпълнена със светлината на удовлетворението, със слънцето на сбъднатата мечта.  

       И започва баба да ми изпраща книжки от България - на Валери Петров, на Николай 
Хайтов, на Асен Разцветников, на Йордан Радичков - те са й любими... Изпраща и 
"Двойната Лотхен" и "Пипи Дългото чорапче" - на български! Получавам и учебник по 
литература - от българските училища, а след него и учебник по история на България. 

       Покрай английския тук, в Детройт, с който си служа в училище и вече сигурно твърде 
добре овладявам, не бива да забравям и родния български език, както и родината си 
България. 

       Милата баба - винаги има за какво да се безпокои. 

       Свят широк, шарен. И никога безпроблемен. 

 

 Жулиета Славей Стоянова (на 14 години)  

 Кърджали-Гледка-Детройт 

 България - САЩ 
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 Навръх празника на славянската писменост и култура 24 Май редица български 
медии осъмнаха с любопитна “новина”: специалисти установили, че българските депутати 
масово говорят на диалект. Според преподаватели от Софийския университет, в сегашния, 
както и в предишния парламент, впечатление правело неумението на народните 
представители да се откъснат от диалекта на районите, от които идват. Авторите на 
изследването обаче не дават обяснение защо откъсването от местните диалекти би 
трябвало да е приоритет на народните представители, нито поясняват кой диалект е най-
правилен. 

 Като оставим настрана решението на специалистите 
от Софийския университет да се занимават с проучване, 
чиито изводи биха били по силите на третокласник, смело 
афишираното като “изследване на речта на политиците” 
заключение е всъщност напълно закономерно – идвайки от 
различни представителни региони, депутатите имат различно 
езиково произношение. Тъй като промяната на диалекта 
обикновено е дълъг процес, отнемащ години, за много от 
политиците с първи мандат и малък опит в общественото 
пространство, диалектната реч е естествен начин на 
изразяване. Имайки предвид плачевното състояние на речта на редица обществени и 
медийни фигури, за които липсата на диалект би трябвало да бъде абсолютен приоритет и 
мерило за професионализъм, диалектното произношение на политиците не би трябвало 
да се приема трагично. По-трагичното са именно този вид изследвания, които 
предопределят поредното разделение на страната на провинция и столица. 

 Сякаш напук на световните тенденции за глобализиране, българската нация днес е 
по-разделена от всякога. Първите години на демокрация у нас разделиха хората на сини и 
червени, про-руско и про-европейско ориентирани, на любители на политическите промени 
и такива, които тъгуваха по социализма. И ако политическото разделение е израз на 
независимо мнение и политическа ориентация, то друго едно разделение напоследък е 
символ на явно непреодолими балкански комплекси: враждата между столица и провинция 
е по-актуална от всякога. На този пословичен конфликт са посветени не малко  уеб 
страници, Фейсбук групи и социални коментари, а подигравките на тема месторождение 
достигат ранга на аргументи по родните форуми. 

 Официалната статистика сочи, че всеки шести българин живее в София, а в края на 
миналата година като постоянни жители на града са регистрирани 17 на сто от хората в 
държавата. Статистически погледнато, тази тенденция е както социално, така и 
икономически обусловена – най-популярните висши учебни заведения се намират в 
София, а градът се радва на най-добър стандарт на живот в страната. Активният 
обществен живот пък предоставя поле за изява на   широки социални кръгове, чиито 
интереси не могат да бъдат да бъдат задоволени в провинцията. 

Пренаселеността на столицата обаче явно идва в повече на живеещите в нея, тъй като 
обезлюдяването на другите големи градове в полза на София е дълготрайна тенденция. 
Голямата миграция към столицата започва още през миналия век, когато 
комунистическият режим изгражда цели панелни квартали, които да приютят работниците 
– строители на столицата. С времето обаче този процес води до негативни резултати: 
вместо да изглежда като модерна европейска столица, днес София е “уморен”, натоварен 
и мръсен град. 
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 За средния софиянец по форумите, причината за всичко това се крие в 
прииждащите провинциалисти. Враждебността на столичани към тях е подчертана и 
открита, а заплахите за връщане на софийското жителство бяха любим рефрен на бившия 
столичен кмет Бойко Борисов. Недоволството от тълпите провинциалисти е ясно изразено 
и от сегашните столични управници - според скорошно изявление на настоящата  кметица 
Йорданка Фандъкова, “София няма интерес цяла България да дойде да живее тук”.   

 Заети с оплаквания по адрес на прииждащите провинциалисти, софийските 
управници явно не отчитат факта, че миграционният поток се поддържа от един 
специфичен за столицата механизъм за катализиране на урбанизацията. Тъй като София 
продължава да бъде център на висшето образование у нас, голяма част от студентите се 
установяват да работят и живеят там след своето дипломиране. Тази тенденция нарушава 
баланса на висшисти в страната и принуждава квалифицираните специалисти да търсят 
перспектива в столицата. От своя страна бума на висшисти и професионалисти води до 
високо конкурентен пазар на работна ръка в столицата, с който пък се съобразяват 
повечето фирми, компании и чуждестранни 
представителства. Така пазарът на търсене и предлагане 
на квалифицирани работници се превръща в затворен 
кръг, който би могъл да бъде разчупен единствено чрез 
непосилното за момента оптимизиране на местните 
трудови структури и икономически условия. 

 Според официални данни, 34% от брутния вътрешен 
продукт се произвежда в София. Столицата е поела около 
50% от всички чужди инвестиции, влезли в държавата и 
осигурява заплати с близо 30% по-високи от средните за 
страната. Така погледнато, микро икономиката на София е 
интензивен, но затворен процес, от който България всъщност губи. Превръщането на 
София в град-държава не само ограбва потенциала на провинциалните градове, но 
натоварва възможностите на самата столица. Инфраструктурата на града не е пригодена 
за огромното количество живеещи в него хора и тяхното предвижване. Понастоящем, 
регистрираните в града автомобили са над 1 милион, а трафиците са пренатоварени дори 
по стандартите за европейските столици. Вместо на паркове и градини, софиянци се 
“радват” на новопостроени кооперации и молове, а малкото останали тревни площи са 
често подслон на глутници бездомни кучета и клошари. Местата в детските градини 
отдавна не достигат, а престъпността ескалира заедно с ръста на населението.  

 Друг един аспект обаче е по-тревожен от инфраструктурните недомислици на 
София. През последните години пословичната нетърпимост между софиянци и 
провинциалисти ескалира с бързи темпове. Вместо да бъде третиран като демодиран на 
фона на урбанизационните процеси в 21 век, този конфликт все още се радва на небивала 
актуалност, а родните форуми по медии и блогове са редовно поле на изява на крайни 
настроения по този въпрос. Насадената омраза между столицата и останалата част на 
страната е субкултурен феномен, базиращ се на предразсъдъци и субективни причини.  

 Презрителното отношение на “кореняците” софиянци към живущите извън в 
столицата е напълно необосновано. По време на руско-турската освободителна война 
населението на града е около 11 600 души, а според първото преброяване след 
Освобождението в София са живели 20 501 души. Тази цифра набъбва до половин милион 
през първата половина на миналия век, за да достигне до внушителния брой 1,249 
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милиона човека през 2009г. Ако приемем за “кореняк” класическата дефиниция на думата, 
а именно този, чието родово местожителство не се е променило за  последните сто 
години, то днес с определението “кореняк – софиянец” могат да се похвалят едва около 
2% от столичните жители.  

 Географски погледнато, да живееш в столицата, 
отдавна не е емблема на модерното мислене. Тенденциите в 
Европа, която българинът толкова отчаяно се опитва да 
догони, са всъщност обратните на тези у нас. Изнасянето от 
столицата към по-чистите и спокойни градове е привилегия, 
несъответстваща на българския начин на мислене. Вместо 
безумно презастрояване на централните столични райони и 
неизбежното разрушаване на самобитният им и уникален 
вид, модерният европеец предпочита да строи красиви 
крайни квартали, далеч от мръсния въздух и градския шум. 

 Тези предпочитания обаче не са особено популярни 
сред българското население днес. Много от българите 
тепърва предстои да реализират факта, че провинциализмът 
е манталитет, а не местожителство. Дотогава София ще 
продължава да бъде не проспериращ град, а последна 
спирка по пътя на българина към чужбина. 

                                                                                                                                                                                              

 

 АНЕЛИЯ ПЕТРОВА 

Най-отдалечената планета, известна на астрономите, се 
намира на 5 000 светлинни години от Слънцето в 
съзвездието Стрелец. Ръководител на екипа, открил 
планетата, е проф. Димитър Съселов, българин.  

Той е родом от София. През 1980 негово изследване по 
астрономия е публикувано в международно научно 
издание. Така го забелязват от Световната 
астрономическа асоциация и го канят да специализира в Торонто, Канада. През 1998 вече 
е поканен за професор в Харвард. Добива международна известност с откриването на 
други подобни на Земята планети извън Слънчевата система, обикалящи около звезди 
(екзопланети). Проф.Съселов и сътрудниците му разработват метода на транзитното 
търсене, чрез него те откриват през 2003 най-далечната засега планета OGLE-TR-56b в 
съзвездието Стрелец. 
 Понастоящем проф.Съселов е директор на Харвард-Смитсониън Център по 
астрофизика.  

 

АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net 
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 31. ДОРА ГАБЕ (1888 – 1983) – известна поетеса и преводач. В творчески дебют за нея се 
превръщат циклите стихове, поместени в списанията „Мисъл”, „Демократически преглед” и 
„Ново общество” (1905-06). Първата й лична стихосбирка „Теменуги” е с редакторската 
намеса на П.К. Яворов (1908). След 1944 г. публикува в литературния и в периодическия 
печат, както и в няколко детски списания. Нейни творби са преведени в Австрия, 
Аржентина, Великобритания, Виетнам, Германия, Гърция, Канада, Куба, Ливан, Перу, 
Полша, Румъния, Русия, Словакия, Украйна, Франция и Чехия. 
 
32. ДРАГАН ЦАНКОВ (1828-1911) – политик и държавник, почетен член на Българското 
книжовно дружество, участник в църковните борби, един от лидерите на Либералната 
партия. Развива активна дейност след Априлското въстание (1876) за запознаване на 
европейската общественост с положението в българските земи. Депутат в Учредителното 
събрание с определени заслуги за изработването на Търновската конституция (1879). 
Министър-председател (1880, 1883), народен представител, председател на Народното 
събрание (1902-03). 
 

33. ЕВЛОГИ (1819-1897) и ХРИСТО (1822-1872) ГЕОРГИЕВИ – видни възрожденци, 
общественици и радетели за българското образование и наука. Основатели са на 
Добродетелната дружина (1853), поощряват книжовната дейност на Раковски и на други 
емигранти в Румъния. След Освобождението Евлоги Георгиев е народен представител и 
дарява 6 млн. лева за построяването на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.  
 

34. ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ (ок. 1325-ок. 1412) – легендарен български патриарх, 
последовател на исихазма, според някои сведения принадлежи към видния болярски род 
Цамблак. Прекарва 12 години във Византия и след завършването си в Търново създава 
манастира „Св. Троица”. Полага основите на Търновската книжовна школа и провежда 
реформа за единен български правопис. През лятото на 1393 г. ръководи отбраната на 
престолния град от османските завоеватели. След падането на Търново е заточен в 
Бачковския манастир, където живее до смъртта си.  
 

35. ЕЛИН ПЕЛИН (1877-1949) – писател-класик на българската лиратура. 
Работи като библиотекар в Университетската библиотека (1903-07), заедно 
с Яворов става пазител в хранилището на Народната библиотека (1910-
16), уредник е в къщата-музей „Иван Вазов” (1924-44). Автор е на творби, 
посветени на българското село, сред които повестта „Гераците” (1911), 
множество разкази, очерци, басни и стихотворения в проза.  

 

36. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА (1893-1991) - известна наша поетеса, автор на детски книги, 
преводач. Започва творчеството си в годините след Първата световна война като 
сътрудник в различни издания, сред които са списанията “Съвременник” и “Златорог”. 
Утвърждава се като явление в българската литература след издаването на първата си 
книга “Вечната и святата” (1927). След 9 септември 1944 г. сътрудничи на в. “Литературен 
фронт” и на списанията “Изкуство” , “Пламък” и др. Стиховете й са преведени на 30 езика и 
издадени във Франция, Чехословакия, Югославия, СССР, Румъния, Италия, Швеция, 
Полша и др. Носителка е на златен медел на Международната асоциация на поетите 
(1969).   

ПОРЕДИЦА “100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ” 
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ЗАЩИТА В ИНТЕРНЕТ. ONLINE СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.  

 
   Исторически, всяка следваща форма на комуникация между хората е увеличавала 
информационния достъп на един от тях до все повече индивиди и обратното - на повече 
индивиди до един. Интернет вече е ежедневие и превърна комуникирането от 
индивидуално понятие до вече всеобщ достъп на всеки индивид до всеки друг навсякъде и 
по всяко време. Ако при индивидуалната комуникация защитността на канала на общуване 
е естествена, то при наличието на споменатия всеобщ 
достъп се налагат мерки за индивидуализиране на 
комуникирането, с което и неговата защита. Под термина 
"индивид" в интернет трябва да се разбира сайтът, мейлът, 
програмата с която работим и други такива. Това е 
така, защото чисто технически и системно погледнато 
комуникират отделните компютри и програмите в тях, а не 
личностите, стоящи зад компютрите и програмите. Поради 
неограничените възможности на този вид комуникация, то и 
възможностите за недобросъвестното му използване с различни цели от личностите зад 
екраните са много големи. В следващото, а и по нататъшни изложения ще бъдат описани 
опасности, които ни дебнат в интернет и начини как да се предпазваме от тях. Нека 
разгледаме някои от най-известните опасности в света на нета. За по-скритите и не 
толкова явни, ще говорим по-нататък.  

  Virus  

     Вирусите са най-известните компютърни вредители и много често останалите такива 
категории се обобщават неправилно под това име. За удобство е прието да се наричат 
така. Компютърният вирус има за цел, както и биологичния,  да се размножава и да 
заразява различни файлове, правейки ги дефектни, а впоследстие и неизползваеми. Почти 
винаги вирусите са прикрепени към програма, която потребителят инсталира на компютъра 
си. Както и при биологичния вирус "заразявяне" имаме именно в акта на 
инсталиране. Честа практика е хората да бъдат подлъгани да отворят снимка 
например, която всъщност е самоинсталираща се програма. Файловото разширение на 
снимките най-често е .jpg. Пример: Na_more.jpg. Ако видите файл от вида като 
Na_more.jpg.exe, това ви гарантира вирус в комютъра.  

 Друг начин да се заразите с вирус е при посещение на интернет страница, 
съдържаща злонамерен код, който се стартира при зареждането на страницата. За 
„розовите” сайтове просто е излишно да се говори, тъй като са най-големият източник на 
вируси!  

Spyware  

 Името подсказва, че става дума за шпионски програми, имащи за цел да събират 
информация за всичко, което правите на вашия компютър. Това включва запазване на 
данни за ваши всекидневни интернет навици, като често посещавани сайтове или 
предишно посетени такива. Много често шпионските програми инсталират приложения, 
които променят избраната от вас начална страница. Пренасочват и/или забавят интернет 
връзката или нормалната работоспособност на други интернет зависещи програми.  

Ad-ware  

    Това са тези дразнещи, постоянно изкачащи рекламни прозорци, подтикващи 
потребителя да кликне на тях. Чрез тях излизат оферти за абсолютно ненужни 
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неща. Целта на подобни злонамерени приложения е да предизвикат потребителите в 
изблик на страх да закупят антивирусна програма. Единствената цел е да ви накарат да си 
дадете парите за нещо, от което нямате нужда, а и няма да ви реши проблема с 
изкачащите прозорци.  

  Trojan Horse  

  Името е широко познато от "Илиада" на Омир. Целта е същата, а именно, непозволено 
проникване във вашия компютър. Потребителите биват подлъгани, че инсталират 
приложение, което им е необходимо или им се струва интересно. В същото време 
осигуряват неопълномощен достъп до компютъра си и/или отделни негови програми.  

  Key Loggers  

  Имат единствената цел да записват всеки натиснат клавиш и да 
изпращат някъде и на някого резултатите. По този начин най-лесно 
могат да бъдат открити потребителски имена, пароли, номера на 
кредитни карти и друга лична информация.  

  Worms                  

    Компютърните червеи подобно на вирусите се саморазмножават 
и разпространяват самостоятелно. Не е нужна намесата на 
потребителя. Някои имат простата цел да се размножават без да 
причиняват вреда, докато други могат значително да забавят скоростта на Интернет 
връзката.   

  Rootkit  

    Те са едни от най-опасните вредители, с които може да се сдобиете. Целта им е да 
стартират приложения или да осигуряват неоторизиран достъп до вашия компютър. 
Веднъж инсталирани, първата им работа е да се "скрият". Това ги прави и  много опасни, 
защото са невидими за повечето антивирусни програми и могат да бъдат открити 
единствено преди стартирането на операционната система.  

    Би било желателно, но ще е неправилно да се определи кои са най-опасните вредители. 
Като постигнат резултат всеки един от споменатите може да се окаже много опасен. 
Поради това и не ги класифицираме по опасност.  

    Както споменахме, за удобство всички изброени по-горе злонамерени програми са 
обобщени терминологично под името вируси, а приложенията за борба с тях като 
антивирусни. Тези приложения работят с помощта на дефиниции и правила, които трябва 
да бъдат обновявани възможно най-често, защото създателите на злонамерен код също 
работят усилено. За това е важно защитата да бъде постоянно на ниво. Заразяването не 
става от само себе си. Най-честата причина за инфектиране е потребителско незнание или 
грешка. Вирусите не идват сами, те биват допуснати в системата.  

    За да намалим до минимум действието на споментите недобросъвестни 
програми, трябва да предприемем следните стъпки:  

    Update Your Software!  

          Както всички хора и програмистите, създаващи софтуерни продукти допускат 
различни пропуски в логиката или кода на създадените от тях програми. Често подобни 
грешки биват откривани не от създателите на програмата и поради това използвани 
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недобронамерено. От изключителна важност е домашните потребители постоянно да 
следят за софтуерни обновления не само на операционната система, но и на често 
използвани програми като Adobe Reader; Microsoft Word; Skype; Firefox; Internet Explorer; 
или Chrome на Google. Оставете "Windows Update" автоматично да проверява и инсталира 
предлаганите от него обновления. Ако притежавате бизнес и ползвате специализиран 
софтуер трябва да знаете, че има вероятност обновленията да попречат на нормалната 
работа на продукта ползван от вас. Поради забързаното ежедневиe, следенето за 
обновления изисква време и постоянство, което не всеки може да си позволи. За известно 
автоматизиране процеса на обновления може да се ползва следната програма: FileHippo. 
При стартиране на компютъра тя проверява за нови версии на почти всички безплатни 
програми, ползвани най-често. Чрез нея лесно и бързо можете да се предпазите от 
нередности, които иначе биха ви причинили неприятности.  

     Активна Защита  

     За потребителите на Microsoft Windows антивирусната защита е повече от  
задължителна. В много случаи тя дори не е 
достатъчна. Програми като: Norton, McAfee, Kaspersky, NOD32; Avira са добър 
избор, защото са от компании с големи поддържащи екипи, постоянно борещи се с 
хилядите вируси, излизащи всеки ден в глобалната мрежа. Покупката на програма от 
горепосочените е повече от задължителна. Добре е и да проверите дали вашият интернет 
доставчик предлага безплатна антивирусна защита за своите клиенти (Comcast и АТТ 
предлагат безплатен McAfee за 4 компютъра, включен в цената на интернет връзката). 
Редно е да се отбележи, че повечето от платените продукти предлагат цялостна 
защита, която включва не само проверка, но и предпазване в реално време от опасности. 
Нека не забравяме, че зад по-скъпите продукти обикновено работят повече хора, чиято 
единствена работа е да предпазват потребителите. Колкото по-многоброен е 
екипа, толкова възможността за реакция е по-бърза. Когато защитаваме бизнеса си това 
може да изиграе важна роля.  

 Понятието най-добра антивирусна програма е всъщност лишено от смисъл. Те 
всички имат своите предимства и недостатъци. Мнозина се заблуждават, че наличието на 
антивирусна програма решава техните проблеми. Дори най-скъпото решение не може да 
ни предпази,  ако сме невнимателни. Много от злонамерените програми са направени така, 
че да бъдат неоткриваеми и дори невъзможни за намиране от антивирусните 
програми. Никой не може да ви предпази така, както можете сами да го направите, ако 
знаете как, също и знаейки какво означава да сте внимателни.  

     Ако все пак не ви се дават пари за добра защита, има и безплатни не лоши 
решения. Ето списък с продукти предлагащи безплатна защита.  

• Microsoft Security Essentials  

• AntiVir Personal  

• Avast! Free Anivirus  

• AVG Free Edition  

• NOD32  

• Malwarebytes  

    Не забравяйте, че което и от горепосочените приложения да изберете, то ще ви даде 
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Собственици на малки и средни бизнеси могат да имат голяма полза от техните бизнес 
застрахователни полици. Застрахователната компания може да ви помогне да 
възстановите бизнеса си след инцидент. Като притежател на застрахователна полица 
обаче, трябва да предприемете определени действия след всяка загуба. 

 Ако бизнесът ви претърпи пожар, кражба или друг вид инцидент, има няколко 
стъпки, които трябва да предприемете, за да регистрирате инцидента със 
застрахователната си компания. Тези стъпки са: 

 

1. Разгледайте полицата си, за да видите дали сте покрити - Може да не сте 
запознат с факта, че бизнес застраховката ви плаща за изчистване на отломки или че 
имате покритие за екстра разходи от типа на наемане на друга сграда ако ви се наложи да 
се преместите за период от време. Ако не можете да намерите полицата си, поискайте 
копие от агента или компанията си. 

2. Свържете се със застрахователните си агент и компания веднага - Всички 
кражби трябва да бъдат докладвани веднага на полицията. 

3. Прочетете застрахователната си полица – Проверете какви са вашите 
задължения към застрахователната компания след загуба. 

4. Водете си подробни бележки – Водете си бележки с имената и телефоните на 
всички служители на застрахователната ви компания, с които комуникирате. Запишете 
личната информация на инспектора ви. Шансът да получите пари от компанията бързо и 
щетите ви да бъдат поправени навреме е много по-голям, когато имате детайлни записки. 
Записвайте имена, дати и кой какво е казал. Добрите записки също увеличават шансовете 
ви ако се наложи да се оплачете от застрахователната си компания на “Department of Insur-
ance” или ако решите да дадете компанията си под съд. 

 Не се съгласявайте да получите определена сума за загубите ако мислите, че 
заслужавате повече. Имате право на независима оценка на щетите, ако изискате такава. 

 След катастрофални загуби, причинени от урагани и други бедствия, публични 
инспектори предлагат да помогнат на жертвите да получат парите, които заслужават от 
компаниите (разбира се, срещу заплащане). Най-вероятно няма да имате нужда от 
публичен инспектор, но ако се стигне до тази ситуация не забравяйте, че той/тя ще ви 
таксува. 

ЗАЩИТА В ИНТЕРНЕТ. ONLINE СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.  

основно ниво на защита. Инсталирането на повече от една програма не гарантира по-
добра сигурност.  Дори напротив, може да попречи поради редица причини на 
нормалното функциониране на всяка една от инсталираните на компютъра ви програми.  

       Повече по темата, както и детайли очаквайте в следващи броеве на вестника и на 
сайта. Въпроси  може да задавате на: gpetrov@emich.edu или skype: gopeto84.  

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ, Wixom 
Георги учи в Eastern Michigan University, специалност Network Information Technologies 
and Administration   

КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРИ БИЗНЕС ЗАГУБИ? 

mailto:gpetrov@emich.edu
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5. Определете размера на загубата си и направете списък с унищоженото или 
откраднато имущество - Както споменах, в случай на кражба или вандализъм, направете 
списък на имуществото си и докладвайте инцидента на полицията колкото се може по-
скоро. Изпратете копие от полицейския доклад на застрахователния си агент. 

6. Изискайте от инспектор да ви оцени загубите – В повечето случаи, 
застрахователната ви компания ще уреди оценка от инспектор. Когато стигнете до 
споразумение с компанията си за оценената сума, вие трябва да получите плащане от 
компанията в кратък период от време. 

7. Направете временни поправки след бедствие - Предпазете имота и имуществото 
си от допълнителни загуби чрез временни ремонти. Ако незабавен ремонт на оборудване е 
необходимо, запазете повредените части, в случай че инспектора на загубата би искал да 
ги види. 

8. Потърсете повече от една строителна компания за поправки на щетите ви – 
Опитайте се да използвате местна строителна компания с добра репутация. Големи загуби 
като тези причинени от урагани винаги привличат лъжливи компании, които предлагат 
много ниско качество или направо забравят за вас след като получат плащане от 
застрахователната ви компания. 

9. Когато регистрирате загуба от типа на “business interruption”, трябва да можете 
да покажете доходите, които сте имали преди и след загубата - По принцип всеки 
бизнес трябва да води подробни финансови отчети. Добра идея е да пазите копия от 
всички ваши финансови отчети извън сградата, в която се намира бизнеса ви. По този 
начин, ако документите ви са унищожени, ще имате наличните копия под ръка и ще 
можете да покажете какви са били доходите ви преди загубата. 

 Поддържайте подробни записки на допълните разходи за поддържане на бизнеса ви 
на временно местонахождение. Ако ви се наложи да затворите бизнеса, добавете 
разходите, които продължават докато бизнеса ви е затворен (от типа на реклама, такси и 
други). 

 В някои случаи, може да не сте доволен от начина, по които застрахователната 
компания е третирала вас и вашият бизнес. В такъв случай непременно се обадете на 
застрахователния си агент и им споделете мнението си. Ако мислите, че заслужавате по-
голяма сума от компанията за вашата загуба, имате няколко различни опции за 
разрешаване на проблема: 

1. Говорете с вашия агент или представител на компанията - Обяснете вашата 
гледна точка на нещата. 

2. Обадете се на отдела за обслужване на клиенти във вашата застрахователна 
компания - Споделете историята си и причината поради, която мислите, че заслужавате 
по-голяма сума пари за загубата си. 

3. Свържете се с “Department of Insurance” във вашия щат - За Мичигън интернет 
страницата е http://www.michigan.gov/ofis. 

4. Ако сте опитали всички други възможности, консултирайте се с адвокат –
Потърсете адвокат, специализиращ в застрахователни дела, за да разберете дали ще си 
струва да дадете застрахователната си компания под съд. Осигурете на адвоката всички 
важни документи и копие от вашата застрахователна полица. Споделете с адвоката си 

http://www.michigan.gov/ofis
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всички решения, които компанията е взела за вашата загуба. Така адвокатът ще може да 
определи дали ще получите по-високо заплащане от компанията ако я се стигне до съд. 
Запомнете, че адвокатите таксуват почасово или процент от спечелите от клиентите им 
пари. Поискайте документ, показващ начина на таксуване от адвоката. Бъдете в течение 
на нещата по делото по време на процеса. Накрая трябва лично да се съгласите за сумата 
уговорена между адвоката и застрахователната компания. 

  

Надявам се тези от вас, които имат бизнеси, да намерят тази информация полезна.  

 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AAI, AIS, ARM 

Kozhuharov Insurance Agency 

Allen-Harmon-Mason-Selinger Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

Cell: (269) 274-8076 

deyan@kozhuharovagency.com 

deyan@allenharmon.com 

www.kozhuharovagency.com 

www.allenharmon.com 

 

 

Хърватският клуб в Warren ви кани на летен пикник на 13 юни (неделя) на парка на 
21 миля и магистрала М-53. Мястото е запазено само са участниците в пикника. Има 
покрит павилион. Входът е безплатен. Скарите за барбекю ще се запалят още в 10 часа 
сутринта и ще се предлага агнешко и пилешко месо, кебапчета и гарнитура. Ще има 
алкохолни и безалкохолни напитки за закупуване.  

За доброто настоение ще се погрижи българския оркестър „Забава” от град 
Питсбърг, Пенсилвания, който ще започне да свири в 13.00 часа. Игрите за деца започват 
в 15.00 часа. Ще има и надуваеми съоръжения.  

За повече информация посетете интернет страницата на клуба: 
www.zoralodge351.com.         

Давам под наем самостоялни спалня и хол, общи кухня и баня с друг българин в 
Hamtramck. Много чисто. Наем $190 на месец.  
Телефон за информация: 313-485-7307 Венко  

ПОКАНА ЗА ПИКНИК  

ДАВАМ ПОД НАЕМ 

mailto:deyan@kozhuharovagency.com
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За въпроси и допълнителна информация: г-жа Надежда Афендова - координатор на 
програмата, тел: 00359-73-888212; мобилен: 00359-889-629273; email: Nadia@aubg.bg;   
www.aubg.bg/BLCH  

 
www.aubg.bg 

 Американският университет в България, град Благоевград, организира 

триседмична Програма по български език, култура и история от 25 

юли до 14 август 2010 г. Тя е отворена за участие на курсисти от цял 

свят, които се интересуват от България, нейните хора, език и култура. 

Програмата предлага курсове по български език и литература на три 
нива с включено изучаване на важни моменти от българската история, 
както и посещения на забележителности, свързани с историята, 
културата и народните традиции. Срок за записване:  25 юни 2010 г. 

 

ЛЕТЕН СТАЖ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В 
 

През 2010 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе деветото 
издание на летния стаж.  Инициативата има за цел да запознае младите хора с 
работата на държавната администрация, да ги мотивира за професионална 
реализация в системата на държавната администрация. Предлага информация за 
инициативите и дейността на организациите на сънародниците ни по света.  
Условия и документи за кандидатстване: 
• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или специализанти в 
чуждестранен или български университет. 
• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо по e-
mail, факс или да се представят лично в ДАБЧ. 
Краен срок за изпращане: 15 юни. Време на провеждане: 
Стажът ще се проведе през месец юли 2010 година. 
Контакти: Димитър Карарусинов – Координатор за летните стажове в ДАБЧ 
Телефон: 935 06 62, Факс: 935 06 51, е-mail: d.kararussinov@aba.government.bg 

Virtual Office ви осигурява престижен бизнес адрес и личен телефон (800 или local номер). 
Предлагаме записани съобщения с името на вашата фирма, препращане на гласови 
съобщения и фах до вашия е-мейл. Извършваме плащания с кредитна карта от името на 
вашия бизнес, подготвяме всички видове офис документи, нотаризиране на документи и 
превод.  

Virtual Office предлага правни услуги (paralegal work), предимно свързани с имиграционни 
проблеми, включително и консултация с адвокат. Решаваме вашите компютърни 
проблеми.  

Спестяваме ви време и създаваме професионален имидж на вашия бизнес без да 
изискваме дългосрочен договор. 

 

Потърсете Кристи Марковска на телефон 248-346-1099. 

http://www.virtualofficelinks.com 

РЕКЛАМА 

mailto:Nadia@aubg.bg
http://www.virtualofficelinks.com


 

 

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА 

Цени за реклама на сайта www.BulgariansInDetroit.com:  

За български фирми: $10 за един месец на сайта и $10 за един брой на вестника.  За 

американски фирми: $20 на месец за сайта и $20 за вестника. Предлагат се отстъпки 

по договаряне.  

Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, получавате 

комисионна в размер на 20% от цената на рекламата.  

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

Можете да коментирате статиите от вестника на 
нашия форум тук. 

Броя подготвиха: Анелия Петрова, Даниела и 
Велеслав Начеви 

Авторите носят отговорност за съдържанието на 
материалите. Изказаните мнения е възможно да се 
различават от становището на редакционната 
колегия.  

В Е С ТНИК  Н А  Б Ъ Л Г А РИ Т Е  
В  Д Е Т РОЙ Т  

Фирма "Биляна" (248)  939 0401 -  Резервации за  самолетни билети,  
ваканционни пакети,  хотел,  наемане на кола.  Преводи и легализация на 

документи.  

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук 

БРОЙ 6, 2010 
 

mailto:info@bulgariansindetroit.com
http://www.kozhuharovagency.com
mailto:ilianadtw@hotmail.com
https://www.btone.us/Plans.aspx?CM=BTUS&S=SCPS&To=3516&lcode=9C72818385AA
http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882
https://www.tvriver.com/register12.htm

