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25 май 2013 г. Ученици и учители от училище «България» в Детройт  

На 19 май 2013 г. ученици от 2 клас  на  
училище «България» представиха български 

народен танц на 3-тия Международен детски 
фестивал в Детройт.  

Децата получиха свидетелство за участие и 
ваучер  за сладолед “Baskin Robbins” от 

тяхната ръководителка Елеонора Барбов.  
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 Бележка на редактора 

 Наскоро прочетох, че “Бащата е първата любов на 

дъщерята и първият идол на сина.” За нашето семейство 

това е абсолютно вярно. При това момичетата са две и 

винаги има кой да се залепи за тате в момента, в който той 

се върне от работа. Синът ни заявява, че ще стане 

компютърен програмист, защото и татко му е такъв. На 16 

юни в САЩ се отбелязва деня на бащата. От сега децата ме 

уговарят какви изненади да подготвим за любимия татко. 

Няма да е лек този ден за две момичета от Детройт, чийто 

татко Деян Колев почина в началото на годината.  

Приятелите му организират на този ден футболни игри в 

негова памет. Мачовете започват в 9:30 сутринта. 

Предвидени са занимания за най-малките, ще се предлагат 

храна и напитки и ще се събират средства за семейството. 

За всички участници ще има медали, а за първите три 

отбора парични награди. Ако желаете да се включите или 

направите дарение, моля обадете се на Иван на телефон 248-705-9551.   

 По случай международния ден на детето 1 юни, децата от училище “България” в Детройт 

посетиха Rainforest Café. Много от учениците бяха с тениските, които получиха на концерта за 

края на учебната година. Тениските бяха платени от сем. Бистра и Милко Макневи и сем. Мая и 

Венилин Георгиеви. Интересната лекция за животните предизвика хиляди въпроси от 

малчуганите. Българският център спонсорира обяда за децата. Учителката Атанаска Бонева беше 

направила красиви курабийки, които послужиха за награди на викторината. Ирена Миланова 

почерпи децата с популярния за това заведение десет “вулкан”. За всяко дете имаше подарък, 

осигурен от директорката Нина Трифонова.  

 Весело лято на всички деца от Метро Детройт. Приятна почивка на учителите и 

родителите. Очакваме вашите ракази за приключенията през ваканцията на познатия ви адрес 

info@BulgariansinDetroit.com.            Даниела НАЧЕВА   

 

На снимката от ляво на дясно: Велеслав, 

Мария, Мишо и Ивана Начеви  

Деца от училище “България” в Детройт на 1 юни 2013 
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Спортни игри на 16 юни в памет на Деян Колев    

  

Tрадиционният Canton Liberty Fest в Heritage Park започва в четвъртък, 13 юни и завършва със 

заря на 15 юни, около 10 часа вечерта. Предвидени са много забавления за малки и големи—

панаир, изложба на екзотични животни, парад на коли, маратон и други. Можете да видите 

програмата по часове на интернет страницата www.cantonlibertyfest.com.    

 В събота, 15 юни, от 12:00—1:00 часа 

на Liberty Fest International Stage, ще може 

да видите изпълненията на фолклорен 

ансамбъл «Извор» и албанска фолклорна 

група от Балканския център в Трой.   

 Сцената се намира в Heritage Park 

(adjacent to the Canton Administration 

Building, 1150 S. Canton Center Road, Canton, 

MI 48188) at the Amphitheatre. 

Покана за фестивал в Кентън 
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Поздрав за края на учебната година    

Уважаеми родители, учители, ученици и гости 

 За четвърта поредна година тази зала ни събира, за да отпразнуваме една успешна учебна 

година за училище “България” в Детройт. Успешна, защото всяка година училището се развива и 

расте като учениците в него. Започнало като идея, минало през проекти, тази учебна година то е 

регистрирано и започна своя живот като институция - с правилник за работа, документация и 

органи на управление. Учебната година е успешна и за учениците, които посещаваха училището. 

 За първа учебна година всички те ще получат удостоверение за проведено обучение по 

български език от Министерството на образованието, младежта и науката в България. Не само 

това! Макар бавно и трудно децата усвоиха българския език на ново ниво. Резултатите не са това, 

което ни се иска, но успехи има и това е важно. Няма да правя анализ на учебната дейност и 

резултатите, тъй като това беше целта на 

последната родителска среща. Искам повече 

да кажа за хората, които работиха за успеха 

през тази учебна година. Обучението и 

възпитанието на децата е процес, а когато 

си в процеса не забелязваш и не мислиш за 

трудностите, през които минаваш или които 

предстоят. Сега, когато сме накрая и 

резултатът е налице разбираме колко много 

работа е свършена. Колко трудно е било, но 

си е стувало, защотото има резултат – 

резултат за децата. През тази учебна година 

те научиха повече за България и българския 

език. И защото децата са това, което ни 

събира тук, на първо място бих искала да 

поздравя тях – учениците. За ентусиазма и желанието да посещават българското училище и да се 

учат в него на български език, българска култура и традиции. Също вълнува националната 

гордост, с която носят българските носии и показват българската култура пред други нации. За 

поредна учебна година учениците от първи и втори клас участваха в международни фестивали – 

през месец октомври в Саутфилд, през май на 3-тия международен фестивал на детето и други. 

Това стана възможно благодарение на труда на г-жа Елеонора Барбов, преподавател по 

извънкласни дейности - музика и танци. И разбира се с участието и подкрепата на Българския 

културен център и родителите на децата.  

 Честит празник деца и благодарим, че представихте българското училище и Българския 

културен център пред международната общност в Детройт. Благодарим и за концертите през 

учебната година – за радостта да слушаме български песни стихове, да се наслаждавме на 

българската култура и традиции. Честит празник и благодарност към педагогическия екип на 

училище “България” – г-жа Митра Енчева, г-жа Атанаска Бонева, г-жа Елисавета Пеева, г-жа Ваня 

Георгиева, г-жа Калина Атанасова и г-жа Бистра Макнев – касиер на училището. С тяхна помощ 

децата постигнаха резултатите през учебната година. Няма да забравим и останалите участници в 

образователния процес – Българския център и Родителския съвет. Г-н Велеслав Начев – 

Председател на Центъра,  г-жа Даниела Начева- заместник-председател,  г-жа Бистра Макнев -   

Подготвителна група, филиал Трой  

с учител Нина Трифонова  
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 Поздрав за края на учебната година   

счетоводител, г-н Тодор Гаджев – секретар, г-н Венелин Георгиев – председател на родителския 

съвет и Виолета Александрова – член на родителския съвет. Всички те съвместно с училищния 

екип работиха за вземане на решения и провеждане на дейности. Г-жа Даниела Начева и г-жа 

Виолета Александрова подготвиха и проведоха с учениците, бих ги нарекла, часове по 

българските традиции и празници – Цветница, Великден, Баба Марта, първа пролет. Това 

допълни много добре и подпомогна дейността на учителите. 

Такива часове се проведоха и във филиал Плимут. 

Българският център в лицето на г-н Начев, организира 

представяне на български народни инструменти в двата 

филиала. Също така бяха финансирани много други 

мероприятия през учебната година. Честит празник и 

благодарност на Българския център и Родителския съвет. 

 Специално искам да благодаря и поздравя с празника 

редакционния екип на българския вестник в Детройт – г-жа 

Даниела Начева, г-жа Росица Любенова, г-жа Емилия 

Димитрова и г-н Велеслав Начев, които отразяваха с много 

любов и внимание мероприятията в училището.  

 Сега е момента да кажа честит празник и Благодарност 

към спонсорите, дарявали средства през учебната година – 

Бистра и Милко Макневи, Мая и Венилин Георгиеви, Ирена и 

Красимир Миланови, Елеонора и Петър Барбови, Илияна и 

Митко Георгиеви, д-р Антония и Чавдар Попови, д-р Невин Чаушева, 

д-р Теменужка Михайлова и д-р Красимир Денчев, г-н Деян 

Кожухаров. Със сигурност пропуснах имената на много хора, които 

работиха през учебната година и свършиха много работа – при организиране храненето на 

учениците, отбелязване на празниците, осигуряване на учебници и учебни помагала и 

останалите дейности. Затова честит празник и Благодарност към всички вас.  

 Желая ви едно хубаво, интересно лято с много забавления и добра почивка. 

       Нина Трифонова, директор на училище “България” в Детройт 

Ученици от филиал Плимут с 

учители Ваня Георгиева и  

Калина Атанасова 

Деца от 2-ри клас в Трой представиха 

мюзикъла «Думите на мама».  

Костюми и декори - Петър Барбов. 

Първи клас, филиал Трой с учител Митра Енчева 
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От нашата поща 

 На 25 май, събота вечер, се 

отпразнува деня на българската 

писменост и завършването на 2012-2013 

учебна година. Залата в Трой беше 

препълнена с гости, дошли да видят и 

уважат този хубав празник, да видят 

какво са научили техните дечица и 

внучета. Около подредените с бели 

покривки и вази със здравец и 

български знаменца маси имаше много 

гости – майки, татковци, баби и дядовци, 

братчета и сестричета. Те всички 

разговаряха за децата, които неуморимо 

се гониха. Точно в 7 часа прозвуча химна на Република България. Ставайки на крака всички 

пеехме. В същия миг те обваща чувство на радост и тъга за родния край. Мислиш си, че си в 

България и се връщаш в спомените на ученическите години, празнувани на този светъл празник. 

След химна с хубаво, сдържано слово празника откри г-жа Нина Трифонова- директор на 

училището като пожела на всички приятни часове с прекрасните български деца. Благодарение 

на всеотдайната загриженост и упоритост на г-н Велеслав Начев и на съпругата му Даниела, на 

нашите млади, достойни учителки, членовете на Българския културен център, хората с добри 

сърца и голяма обич към малките 

сънародничета – това са спонсорите, 

помогнали да се осъществи тази чудесна 

и красива празнична вечер.  

 Всички с нетърпение очаквахме да 

видим и чуем програмата, подготвена от 

ученици и учители. Изведнъж на сцената 

се появиха облечени като бели 

балеринки момиченца и момченце, които 

играеха и танцуваха под звуците и 

музиката на песента “Една българска 

роза”. Гледахме всички в захлас и им се 

радвахме. Залата кънтеше от викове и 

ръкопляскания: “Браво, браво”. Та нали 

те бяха бели и красиви, току що разпъпили български розички, толкова хубаво играеха – това 

бяха децата от предучилищната група с ръководител Даниела Дончева. Техните крехки душички и 

сърчица са чисти и кристални като изворна вода, тяхната детска лъчезарна усмивка стопля всяко 

страдащо сърце, а ако не ти помогне, то никому нищо лошо не желае да стори. Първокласниците 

представиха пиесата “Аз съм питка месена”, а по-големите мюзикала “Думите на мама”. Това не 

бяха малки деца, а истински актьори, които изпълниха много стихотворения и изпяха много 

песни. Облечени с български народни носии, везани с шевица и гайтани, а момченцата и с 

нахлюпени черни калпаци, играеха български народни хора. Малките им крачета толкова бързо и 

 

Танцьорите на Даниела Дончева 

Гости на концерта на 25 май 
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красиво подскачаха с ритъма на музиката, като 

че ли не стъпваха на земята. Тези малки 

сладурчета по нищо не отстъпваха на своите 

родители, които също много хубаво танцуваха. 

Гледаш, радваш им се от сърце и ти се иска 

колкото се може повече да продължат да 

играят. Залата не спираше да кънти от 

ръкопляскания и отново “Браво, браво”. Хвала 

на вас красиви дечица и вашата учителка по 

танци Нора Барбов. След привършването на 

програмата всяка учителка като многодетна 

майка прибра своите деца около себе си, за да им раздадат свидетелствата и по едно скромно 

подаръче – тениска с надпис “Училище България”. Тук е времето да благодарим на нашите 

преподавателки по български език и роден край, които макар че виждат децата само веднъж в 

седмицата полагаха усилия, всяко дете да научи колкото се може повече от това, което се 

преподава, да знаят историческото минало на Татковината им. Можем да бъдем горди и 

щастливи, че макар и на чужда земя, растат здрави, умни и красиви българчета, които изпълниха 

една чудесна програма с много емоции и трепетни вълнения. Та нали това е най-младото 

поколение – нашата гордост. Забързани, загрижени в делнични и празнични дни, подгонени от 

темпото на живота, понякога родителите не забелязват, че от техните малки и разглезени 

палавници неусетно израстват бъдещи зрелостници.  

 Приятна почивка и ваканция на вас мили деца, на скъпите ви учители и на вашите 

родители. Дано Бог ги благослови с дълъг живот, здраве и щастливо бъдеще. Сръчните ръце на 

техните майки и баби бяха приготвили много лакомства и вкусотии, солени и сладки, за да се 

почерпят и похапнат всички гости.   

 Драги читатели, за тази чудесна и незабравима вечер ви пише  

баба Надежда, една от присъстващите (на първата снимка, най–вляво е баба Надя) 

    

От нашата поща 

Деца от 2-ри клас играят копаница 

Подготвителна група, филиал Плимут с учителка  

Елисавета Пеева 

Виолета Александрова и Ева Маринова бяха на масата с 

лакомства, където се събраха $367  за училището! 
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 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“). 

Шестте класирани на първо място победители ще получат последен модел 16GB WiFi iPad с 
приложението “The Best of Bulgaria”, а следващите класирани девет участници ще получат 
грамоти. 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. За повече информация можете да посетите www.obichamebulgaria.com. 

Конкурс за деца  

 

Представяне на български сувенири в библиотека   

 

 Библиотеката в Sterling Heights предлага на своите 

посетители всеки месец различна изложба - за риболова, 

порцеланови сервизи, медали за храброст и други. Веднъж 

забелязах предмети от Македония и това породи идеята 

ми да покажем и български сувенири. В началото на месец 

май подредих във витрината най-различни предмети от  

България - картички и книги, картина, мускали, кукла в 

народна носия, мартеници, дървена и глинена чиния, 

бродирана блуза и кърпички, изображения на светии, 

както и трибагреника, докато не остана никакво свободно 

място.  Библиотекарките споделиха, че е имало много 

въпроси за сувенирите във витрината. В края на май 

прибрах сувенирите с удовлетворение, че още жители на 

Детройт са научили за нашата родина.  

 Моето предложение към всички читатели е: 

попитайте дали и в други библиотеки и културни 

центрове има такива витрини. Заедно можем да 

направим видимо присътвието на българите в Детройт.  

Даниела Начева    
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АНКЕТА 

 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 

http://ask.cashwave.bg/
http://ask.cashwave.bg/en
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  Спомен от миналото - танцова група «Ръченица»  

 Лесно е да се напише история, когато имаш 

интересен събеседник. Със Стенли Ковачев сме се 

виждали няколко пъти на концерти на оркестър 

“Кабиле” и фестивали с български танци и музика.  

 Още през далечната 1946 г. четирима 

приятели сформират танцова група “Ръченица” към 

Българския културен клуб в Детройт. Към 20-сет 

годишните младежи Стенли и Леонард Ковачев 

(живее в щата Айдахо), Любен Машев (покойник, 

виж интервю с него в бр.8, 2010 г.) и Иван Кондов се 

присъединяват момичетата Виолета Пейчев, 

Флоренс Войданов, Люсил Генов и Клара Зелков. 

Групата се сдобива с красиви народни носии и 

започват репетиции. (Част от тези ръчно изработени 

костюми сега принадлежат на Българския културен център и се представят на фестивали). Не след 

дълго танцова група “Ръченица” вече е канена на празници във военната база, в болницата за моряци 

и на събиранията на Българския клуб в Детройт. За хореографията им помагала Мери Тончев (виж 

повече за нея в бр.5, 2010), а за музиката се грижил акордионист. Участията продължили около 5 

години, когато един по един членовете на групата започват да създават семейства и репетициите 

прекъсват. По същото време 1946-1950 г. на популярност се радва и хорът към Българския клуб. През 

1947 г. съставът включвал 40 младежи под диригентството на Димитър Попов. Освен това имало и 

оркестър с мандолини.   

 Бащата на Стенли Никола Ковачев е от Банско и пристига в Америка през 1922 г. Корабът не 

успява да акостира на остров Елис в Ню Йорк поради вилнеещата дифтерия и пътниците слизат след 

няколко дни в Бостън. През 1924 г. в Монтреал, Канада пристига и годеницата на Никола Райна Койова 

и се установяват при роднини в американския град Ниагара Фолс до прочутите водопади Ниагара. 

Никола научава занаята на чичо си и работи като фризьор до 1931 г., когато икономическата криза 

принуждава младото семейство да търси работа в 

Детройт. Близнаците Стенли и Леонард са само на 

6 години и се радват на преместването в големия 

град, тъй като там живеят в квартал с много деца 

на емигранти - сърби, хървати, поляци, румънци и 

други. Стенли Ковачев  се гордее, че е българин и 

е израстнал сред емигранти, слушайки народна 

музика, учейки народни инструменти и танци. 

Родителите на българчета тогава се радвали, че 

децата им са заети през цялото време и не правят 

пакости, а се запознават с българската култура.  

Любовта към България Стенли предава на 

четиримата си сина, а те от своя страна на децата 

си. Може би не е случайно, че 15 годишната му  

внучка избира за домашно в училище да разкаже 

точно за България, а не за друга държава.    

    Даниела Начева 

 

 

Стенли Ковачев и Даниела Начева, юни, 2012 г. 
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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 

Loan Modifications & Real Estate Transactions 

 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.  

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 10% от цената на рекламата. 

http://www.neterra.tv/
http://www.worldsunshinetravel.com/Pages/default.aspx
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Поздрави 

Искам да споделя радостта си с всички хора, които преди 8 години ни 

подкрепиха, след тежката загуба на съпруга ми при пристигането ни в 

Детройт. 

Надявам се и вие да се гордеете с детето, което намери най-добрия 

начин, за да ви благодари - като се труди здраво. 

Наградите, които получи Жулиета през годините, са много. 

- President's Education Award 

- Academic Top 10 

- Highest Honor Roll 

- Best Attacker and Best Midfielder 

- #1 Student 

- Summa Cum Laude 

- Phi Beta Cappa 

- National Honor Society 

- Michigan Competitive Scholarship 

Спечели и 2 стипендии за обучението си в MSU, където ще учи екология и политика. 

В притеснението и вълнението си сигурно забравям нещо, но никога няма да забравя ръката, 

която ни подадохте, защото началото винаги е най-трудно и ти става по-леко, когато други вървят 

с теб. Благодаря ви! 

Кристина Стоянова 

 

 Шест български момичета завършват Walled Lake Western High School - Силвия, Ани, 

Елена, Даниела, Палмира и Жулиета. 

 Момичета, записахте голяма победа във вашия живот - завършване на средно 

образование. Щастлива съм, че тези 12 години не ви умориха и всяка една от вас отива в 

университет. Отложете колкото може неизбежното постъпване на работа! Родителите ви са 

работили здраво, за да можете вие да учите, да опознаете света и да откриете себе си. Не им 

отказвайте удоволствието да ви подкрепят! 

Пожелавам ви пътят, по който поемате, да ви носи радост, щастливи спомени и добри 

приятели! Успех! 

Кристина Стоянова 

Поздравления за успешното дипломиране на Пиринка Георгиева! Тя 

завърши Novi High School и сред наградите й са Magna Cum Laude, Phi 

Beta Kappa, A & B Honor roll and Presidential Award for Educational 

Excellence. Пиринка е secretary of Novi Key club и е работила като 

доброволец в Providence Hospital. 

Приета е да учи в University of Michigan, Ann Arbor. 

Пиринка, пожелаваме ти успехи във всички начинания, сбъднати 

мечти и много щастливи мигове! 

С много обич: сем. Георгиеви  
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Подновяване, удължаване и промяна на неимиграционен статут в Америка 

  В практиката ми на неимиграционен адвокат често срещам следния въпрос свързан с 

неимиграционната виза и статут: „Визата ми изтича скоро, мога ли да искам  нова, докато съм тук в 

Америка?” Въпросът изглежда на пръв поглед лесен. Но съвсем не е така. 

 Буквалният отговор на този въпрос е: ”Не, не можете да изкарате нова виза тук в Америка.” 

Както обясних в една от предишните статии, визата е само разрешение за влизане в Америка. Тя 

се издава от Американското посолство в София. Американските закони не позволяват на 

американското правителство да издава визи на лица, които вече се намират в страната, по 

простата причина, че тези хора вече са тук и нямат нужда от подобно разрешение. Тук искам да 

напомня още веднъж, че дори и да изтече валидността на една виза, лицето не е длъжно да 

напусне страната. То може да стои легално в Америка след изтичането на валидността на визата, 

стига да не е изтекъл срокът на разрешеният му от граничния служител престой. В този смисъл, 

крайната разрешена дата на престой, отбелязана от служителя върху документа І-94 (намиращ се 

в паспорта на съответното лице, е най-важна. Така че, по– точният отговор на въпроса, дали 

можете да си изкарате виза тук в Америка, е: „ Не, но нямате нужда.” 

 Вторият важен въпрос, който обикновено възниква в подобни случаи, е следният: „ 

Крайната дата на позволения ми престой, отбелязана на документа І-94, наближава. Мога ли да 

удължа престоя си без да се връщам в България и как става това?” Да, престоят Ви може да бъде 

удължен с позволение на USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Това може да стане само, 

ако сегашният Ви престой е все още валиден, не сте криминално проявен (с някои малки 

изключения) и имате валиден паспорт. Само на лица със следния статут не се позволява 

удължаване на престой: 1)Лица, влезли по програмата “Visa Waiver”(българските граждани не са 

включени в тази програма), 2) Членове на екипаж на кораб със статут “D”, 3) Транзитно 

преминаващи със статут „С” или без виза, 4) лица, сгодени за американски граждани (статут „К”), 5) 

лица, които са дошли в Америка с цел да информират властите по въпроси на тероризма и 

организираната престъпност (статут “S”). Всички останали категории биха могли да удължат 

престоя си в Америка, докато са все още легално тук.  

Как става кандидатстването за удължаване на престоя в Америка? Това зависи от вида на 

сегашния Ви статут. По принцип това става с подаване на формуляр I-539, Application to Extend/

Change Nonimmigrant Status, който може да 

бъде намерен на страницата на  USCIS под 

“FORMS” на адрес www.uscis.gov.  Праща се 

такса от 290 щ.д., като в някои случаи се 

заплащат и 85 щ.д. за пръстови отпечатъци. 

Преди да попълните този формуляр и да 

изпратите таксата, добре е за прочетете 

инструкциите за попълване и плащане, които 

можете да намерите на същото място, за да 

сте сигурни, че сте попълнили формуляра 

правилно и че сте приложили правилно 

плащането, както и всички задължителни 

документи. 
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Подновяване, удължаване и промяна на неимиграционен статут в Америка 

 Ако статутът Ви в момента е свързан с работа в Америка (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-2A, H-3, L-1A, 

L-1B, O-1, O-2, P-1, P-2, P-3, Q-1, R-1, TN-1, TN-2), за да кандидатствате за удължаване на престоя си, 

Вашият работодател е длъжен да попълни формуляр І-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, с 

такса от 325 щ.д. Важно е да се отбележи, че съпругът и всички неженени деца под 21 години на 

основния притежател на такъв статут могат също да удължат статута си, но това става с формуляр 

І-539, който е добре да се пусне едновременно с І-129 на основния кандидат. Отново препоръчвам 

да се прочетат внимателно инструкциите, за да бъдат попълнени формулярите правилно. 

 Както споменах, кандидатстването за удължаване на позволения престой трябва да се 

извърши преди изтичане на сегашния валиден престой, отбелязан на формуляр І-94. 

Препоръчително е да се кандидатства поне 45 дни преди изтичането на тази крайна дата. Какво се 

случва, ако сегашният предстой изтече преди да бъде одобрено удължаването му? В такъв случай 

лицето се оказва без статут (“out of status”), докато изчаква решението на USCIS. Ако USCIS одобри 

молбата за удължаване на престоя, удължаването се счита за валидно от момента на изтичане на 

предишния престой. Периодът на изчакване се превръща от „без статут” в легален престой. Ако 

обаче, USCIS откаже да удължи престоя, лицето си остава „без статут „ от момента на изтичане на 

първоначално разрешения престой. Не само това, от момента на отказ лицето вече е в незаконен 

статут (“unlawful status”). Това е изключително важно, защото ако това лице остане с този 

незаконен статут в Америка повече от 180 дни, се задейства автоматично забрана за влизане в 

страната за период от 3 години. Ако лицето е останало в незаконен статут повече от една година, 

тази забрана става 10 години. Затова е много важно да се кандидатства за удължаване на престоя 

възможно най-рано, но все пак е хубаво, че решението на USCIS може спокойно и без последствия 

да се изчака в САЩ. В случай на отказ лицето трябва да напусне Америка възможно най-бързо, за 

да предотврати описаните по-горе забрани. 

 Добре е да се знае, че неимиграционният статут може да бъде променян на друг 

неимиграционен или на имиграционен статут. Тук ще обясним промяната от един на друг 

неимиграционен статут. Промяната на статут може да стане по всяко време, стига 

кандидатстването да се е извършило преди изтичане на позволения престой (също както при 

кандидатстване за удължаване на престой). 

 Кандидатстването за промяна от един на друг неимиграционен статут става по същите два 

начина, както при кандидатстването за удължаване на позволения престой. По принцип 

промяната става с формуляр І-539, но ако статутът се променя на базата на работа в Америка, 

работодателят трябва да попълни формуляр І-129. В някои от тези случаи работодателят трябва 

да извърви предварителната и задължителна процедура на одобрение от U.S. Department of Labor 

преди да може да пусне петицията І-129. Това зависи от вида на работодателя, както и от 

квалификацията на работника. Така или иначе, работата не може да започне преди да е одобрена 

петицията І-129. 

 Също както при удължаване на престоя, петицията за промяна на статута трябва да се 

подаде преди изтичане на разрешения престой, но не е фатално, ако позволеният престой изтече 

преди разрешението на USCIS. Същите правила относно “out of status” и “unlawful status” важат и в 

този случай. С други думи, много е важно да се кандидатства за промяна на статута възможно най-

рано след като стане ясно, че това е необходимо, но решението на USCIS може да се изчака тук, 

без да се напуска страната. При отказ от страна на USCIS се препоръчва да се напусне страната в 
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рамките на 6 месеца, за да се избегнат забраните за следващо влизане в страната. 

 С това приключва темата относно неимиграционната виза и неимиграционния статут. 

Надявам се да съм успяла да разясня поне малко повечето въпроси, свързани с този тип престой в 

Америка. Нещата, които коментирам тук са доста обобщени, за да добият читателите само една 

обща представа за определената сфера от имиграционния закон. Както знаем, всяко правило си 

има изключения и понякога изключението е по-важно от правилото. Ще се радвам да обсъдим 

засегнатите тук теми по-подробно, след като покрием общия материал. Както винаги, 

предложения за бъдещи теми, както и специфични въпроси по темата 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 

Подновяване, удължаване и промяна на неимиграционен статут в Америка 

 

 Поздравления за Кирил Вълчев, 

който завърши специалност “Финанси” 

в Central Michigan University с 

бакалавърска степен.  

 От една година Кирил работи за 

финансовата фирма ILQ Institutional 

Liquidity в Mount Pleasan. Менаджерите 

го харесват още докато е стажант при 

тях и му предлагат постоянна работа.  

Само той си знае какво е да работиш по 

40 часа седмично  

и вземаш 18 кредита на семестър!  

Гордеем се с теб! 

 

Таня и Ангел Вълчеви 

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

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

Наде, 

Ти си моето невероятно, любимо, вечно сияещо и 

усмихнато слънце. Желая ти само успехи.  

Нека дните ти са изпълнени с щастие,  

а препятствията да са винаги преодолими.  

                                             Ева Маринова  

 

На снимката: Надя Маринова е в средата 
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