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 Бележка на редактора 

 За кой ли път закъсняваме с 

вестника. Този път имам оправдание. На 

31 май имаше две събития с българско 

участие, на които имах удоволствието да 

присъствам. На обед в събота, беше 

представен на български език 

мюзикълът за деца “Буратино”. Младите 

актьори бяха учениците от 3-ти клас на 

училище “България”, филиал Трой. Тези, 

които имат деца на тази възраст, знаят 

колко е трудно на малчуганите в САЩ да 

изговарят правилно българските думи.  

С много усилия и репетиции децата 

успяха да научат както думите си, така и песните. 

Ръководител на мюзикъла беше Елеонора Барбов. Подготовката започна още през октомври 2013 

г., когато Нора раздаде папките със сценария, осигурен от България. Много телефонни 

обаждания, имейли и разговори се крият зад месеците труд на целия екип. Художникът Петър 

Барбов няколко дни работи върху декорите за представлението. С изработването на костюмите 

се зае Росица Бегова. В ролите видяхме: Буратино – Стефани Харизанова, Малвина – Полина 

Макнев, Пиеро – Стефани Чардакова, Костенурката Тортила – Ана Йорданова, Карабас – Енес 

Бузгьов, Алиса – Нанси Алексиева, Базилио – Майкъл Начев, 

Артемон – Виктория Георгиев, Арлекин – Нина Енчева, Татко 

Карло – Велеслав Начев. По време на представлението зад 

завесите помагаха Тони Чардакова и Таня Алексиева. Деца и 

гости се радваха на вкусната торта и кексчетата, приготвени от 

Поля Иванова. С приходите от входа децата са решили да 

финансират посещение на увеселителния парк Cedar Point в 

Охайо.  

            Вечерта на 31 май завърши с модното ревю Walsh 

Fashion Show, на което нашата сънародничка дизайнерката 

Галина Янкова-Атанасова представи колекция от вечерни 

рокли. Красивите модели с цвят на раковини и морски вълни 

ме пренесоха за минути на морския бряг във Варна.  Четете 

повече за Галина на страница 11. 

            На 15 юни предстои спортния турнир в памет на 

гимнастиците Деян Колев и Петър Георгиев. Организаторите 

са помислили за всичко – от игрите и наградите, до скарата и 

забавленията. Четете повече на страницa 6. 

 

                                     Даниела Начева  

 

Галина с манекенка на модното 

Артистите от мюзикъла «Буратино» 
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 Концертa за 24 май в Детройт в снимки 

 За пета поредна година българската общност в Детройт отбеляза празника на славянската 

писменост и култура с концерт на децата от училище “България”. Химнът на Република България 

изправи на крака българите, които изпълниха залата в Балканския център в Трой. Поздравления 

за празника направиха Нина Трифонова, училищен ръководител и Велеслав Начев, председател 

на Българския културен център в Детройт. Децата от филиала в Плимут представиха любими 

стихотворения за буквите, а след това изиграха и няколко традиционни български хора.  Сборна 

група от най-малките, първокласниците и втори клас от Трой се хванаха заедно на хорото, докато 

каките от 3-клас пееха песента “Тръгнала е Дена за вода студена”.  Първокласниците от Трой 

разказаха любима случка от ваканция в България. Сред историите имаше среща с кучета на плажа 

в Бургас, песен за Павел баня и хвърляне на щипки за пране от 4-тия етаж на блока, където 

живеят баба и дядо. Първокласниците от Плимут бяха заложили на стихотворения, с които 

разказаха, че им е било трудно да научат буквите, но сега се радват, че 

могат да четат, а после се хванаха и на хорце. Второкласниците от филиал 

Трой бяха направили драматизация на приказката “Мързеливата 

Богданка”. Всички присъстващи подкрепиха изпълнението на 

третокласниците от Трой на песента “Една българска роза”. И докато 

първокласниците от Трой пееха ”Браво, браво” съм сигурна, че всички 

родители и учители си мислиха същотото. “Браво” на дечицата, които на 

хиляди километри от България са научили българската азбука и пеят 

хубави български песни.    

 Всички деца и учители получиха подарък албум с техни снимки по 

дизайн на Весела Вълчева. Репортаж за празника на 24 май беше излъчен 

по БИТ на 26 май (www.BITelevision.com).  

 

              Даниела Начева 

Танцуват второкласниците от Трой  

 

Първокласникът Михаил 

Начев от филиал Плимут се 

радва на албумчето 
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 Концертa за 24 май в Детройт в снимки 

Уважаеми ученици, родители, учители и гости, 

Колко хубаво е, че този светъл празник в нашия календар ни събра 

отново да преживеем това хубаво, празнично настроение и състояние на 

духа. За пета поредна година училище “България” към Българския 

културен център в Детройт ще изпрати своите ученици след една 

успешна учебна година в заслужена ваканция през летните месеци. 

Почивка, след като всички ученици ще получат своите удостоверения за 

завършен клас. Пет години са един малък юбилей за нашето училище и 

понеже съставът на училището – ученици и учители не се промени много 

във времето, ми се иска да поздравя всички вас с този хубав празник. 

Поздрави към вас, скъпи ученици за любовта ви към българския език и 

култура и България, която ви даде сила за постоянството да идвате тук 

през тези 5 години. Поздрави за успеха ви, защото вие надградихте 

вашите знания през поредната пета година. Децата са не само добри 

ученици, но имат и много таланти. Поздрави към вас учители: г-жа Елеонора Барбов, г-жа Митра 

Енчева, г-жа Атанаска Бонева, г-жа Росица Димитрова, г-жа Ваня Георгиева, г-жа Елисавета Пеева 

и г-жа Румяна Дюлгерова. Честит професионален празник. Поздрави за ентусиазма и 

професионализма, с който обучавахте децата. Поздрави към вас родители. Благодарност за 

доверието към нас, за вашето постоянство и любов, с които водихте децата си в училище 

“България”. Благодарим и за помощта и участието в живота и дейността на училището. Поздрави 

към ръководството на Българския културен център – г-н Велеслав Начев – председател, г-жа 

Даниела Начева – зам. председател и г-жа Бистра Макнев – счетоводител на училището и 

Центъра. За цялата организационна работа, без която нямаше да сме тук сега и да празнуваме 

този светъл празник. Поздрави към всички спонсори, дарители и всички българи, защото няма 

може би по-български общонароден празник от 24-ти май.          

 Пожелавам ви една добра, хубава почивка и вълнуваща ваканция през лятото. С много 

любов и нетърпение ще ви очакваме през есента. 

Нина Трифонова – училищен 

ръководител  

(обръщение към присъстващите на 

тържеството) 

 

 

Танцуват децата от 

подготвителната група и 1-ви клас 

в Трой 
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 Концертa за 24 май в Детройт в снимки 

 

Танцуват първокласниците от филиал Плимут 

Танцуват 2-ри и 3-ти клас от филиал Плимут 

Учителски състав на училище «България» 

Водеща: Магдалена Атанасова 
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Спортен турнир на 15 юни  

9:00 футбол 

11:00 тенис 

12:00 танцов състав "Извор" 

13:00 модно ревю 

13:30 "Аз обичам България" 

 

14:00 волейбол 

15:00 народна топка 

16:00 шоу на спортистите гимнастици 

16:30 шоу на талантите 

17:00 бадминтон 
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 Изключително ми е приятно да пиша за добри инициативи 

на българи от Метро Детройт. Сговорната дружина начело с Иван 

Кънчев, Георги Иванов и Борис Згуров пое, разви и реализира 

идеята си за спортен турнир в Детройт. Но кои са те?  

 Иван или както повечето го знаят Ваньо-бореца е роден в 

Севлиево и като юноша е участвал в състезания по борба с 

местния отбор “Дан Колов”. Премества се в Габрово, където 

продължава спортната си кариера. Учил се е от най-добрите в 

борбата по това време Валентин Йорданов и Симеон Щерев. 

Житейският път го отвежда до град Коми в Сибир, където помага 

за организирането на големи събори с народни борби. Иван казва, 

че обича да е свободен, на въздух като птиците. От 1995 г. живее 
със семейството си в САЩ. Обича да спортува и има много 

приятели – българи и други емигранти, които се 
занимават със спорт.  

 Георги Иванов (Жоро) и съпругата му 

Мария (Мими) са заедно от 2-ри курс в 

Строителния техникум в Пловдив. И двамата 
продължават обучението си в София. Жоро учи в 

Университета по архитектура, строителство и 

геодезия, а Мими за строителен инженер във 

Висшето военно строително училище. След 

спечелването на зелената карта прекъсват 

образованието си и през февруари 2002 г. 

пристигат в Детройт. Посреща ги техния приятел 

Борис Згуров (Борката), с който се познават още 

от родния град Стамболийски, а по-късно учат заедно в 

Пловдив. Вече в Детройт, двамата приятели правят фирма и се 

занимават със строителство.  

       Любовта към спорта среща Жоро и Борко с Ваньо и започват 

да играят заедно футбол за аматьорски отбори. Към тях се 

присъединяват и други български момчета. Така през юни 2012 

година Детройт е представен на събора в Чикаго с футболния 

отбор “Хъшове” (виж брой 7, 2012 на вестника). Постепенно се 

заражда идеята да има спортен турнир и в Детройт, където 

спортните мероприятия да съберат българите от района. Речено, 

сторено. На 16 юни 2013 г. много българи и чужденци мерят сили 

във футболни срещи и волейбол, а децата се забавляват с игри 
под ръководството на Мария Иванова (виж брой 7, 2013 г. за 

Спортен турнир на 15 юни  

 

 

 

Мария и Георги 

Борис Згуров 

Ваньо Бореца 
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снимки и повече информация). Турнирът е в памет на гимнастика Деян Колев.  

          В момента тече усилена подготовка за таз годишното издание на турнира, който ще 

бъде на 15 юни от 9 сутринта до 9 вечерта в Gunna r Mettala Park в Wixom. Медалите и 

купите са готови. Продължават записванията за тенис, волейбол и народна топка. 

Предвидени са игри за децата, шоу на талантите, представяне на спортни облекла и още 

много изненади. Да не забравя вкусната българска скара! Спортният празник се подкрепя 

от Michigan Academy of Gymnastics, Euro Stars Gymnastics, Maple City Gymnastics, Stroyko 

Construction и е със специалното участие на шампиона по гимнастика от олимпиадата в 

Сеул Любомир Герасков. Турнирът е в памет на нашите сънародници Деян Колев и Петър 

Георгиев, допринесли за развитието на гимнастиката в Детройт.  

  

Заповядайте!  Вход: свободен.  

Извадете спортните обувки и се пригответе за един ден на открито  

с много игри и забавления.  

 

Спортен турнир на 15 юни  



 

 

СТРАНИЦА 9 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 6, 2014 

Отзив от концерта на Глория в Детройт  

 По случай Деня на майката българската 

общност в Детройт имаше удоволствието да се 

наслади на таланта на примата на българската 

поп фолк музика – Глория. Бяхме свидетели на 

един невероятен концерт с много добре подбран 

репертоар от български фолклорни и естрадни 

песни. Глория се раздаде сто процентово и 

впечатли всички с умението си да контактува и 

владее публиката. Много трогателно беше 

акапелното й изпълнение на песен за майката, а 

с “Бяла роза” успя да вдигне цялата зала на 

крака. Оформи се едно от най-дългите кръшни 

български хора, на които съм била свидетел. 

Кулминацията на вечерта обаче настъпи с 
изпълнението й на “Облаче ле бяло”. Носталгична нотка докосна душите ни и в очите на 

много от присъстващите се появиха сълзи. Нека благодарим на организаторите Нели и 

Васко за положените усилия и да си пожелаем да ни радват с още много стойностни и 

качествени български събирания.             
 

Емилия Димитрова 

 

През май Правния отдел и Образователния отдел на държавната администрация обяви нова 
Наредба за училищата и държавните учреждения, относно записване на ученици и техния 
емигрантски статус. В Наредбата се казва, че училищата сами могат да решават какви документи да 
изискват при записване на нови ученици, както и установяване на тяхната възраст и адрес. 
Административните представители напомниха, че училищата не бива да питат за емиграционния 
статус на родителите или изискват документи като шофьорска книжка, ако това ще доведе до отказ 
за записване на децата.  
 Деца, които са дошли в САЩ по нелегален 
начин имат правото на безплатно обучение до 12 клас 
според решение на Върховния съд от 1982 г. (Plyler v. 
Doe). 
 
Превод: Даниела Начева 
Източник: http://www.michiganimmigrant.org/ 

Държавната администрация срещу 

дискриминацията на деца на нелегални емигранти   
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 За първи път в Детройт мюзикъла «Буратино» 

Прекрасен спектакъл! Поздравления 

за всички артисти, поздравления за 

декорите, за костюмите, за чудесната 

организация и за труда на всички 

участници на сцената и зад кулисите! 

Браво! 

Таня Янев 

 
Браво на децата, техните 

ръководители и на всички, които 

помогнаха за това чудесно 

представление!  

Мая Георгиев  

 

Здравейте, казвам се Диана 

Атанасова. Баба съм на две внучета. 

Разбрах за постановката на 

третокласниците от българското 

училище и заведох децата. Учителите 

се бяха постарали с декорите и 

изпълнението на децата в мюзикъла. 

Беше чудесно! Всички останахме впeчатлени от добрия български език, който децата 

родени в Америка говорят. Похвална е инициативата на българското училище да съхрани 

българския език и култура далеч от Родината. Такива събития обединяват българите в 

чужбина и с нетърпение очакваме нови прояви. 

Диана Атанасова   
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 Като любител на модата и естетиката реших да 

посетя Walk Fashion Show в Детройт на 31 май с 

приятелки. Останах заредена с положителни емоции от 

вечерта. Интересното беше, че имаше за всекиго по 

нещо. Видяхме макси дрехи, спортни и плетени облекла 

до акесоари като слънчеви очила. Много дизайнери 

показаха професионализъм, интересни идеи и 

предложения. Разбира се като българка очаквах с 

нетърпение участието на Галина Янкова, за която аз 

самата не знаех много, освен че е лъчезарно и усмихнато момиче. Трябва да призная, че 

Галя беше един от най-добрите дизайнери на шоуто. Линията на нейната колекция беше 

елегантна и женствена, в приятни летни цветове и материи. Галя по нищо не отстъпва на 

другите отличени вече с награди дизайнери, които показаха колекции. Тя направи всички, 

които бяха дошли да я подкрепят, горди и щастливи. Колекцията й беше съобразена със 

световните модни тенденции и цветови гами. Дрехите, които видях на закачалки зад 

кулисите, оживяха на манекенките, които Галя сама беше избрала. Младата ни дизайнерка 

веднага грабна публиката и се представи чудесно. Пожелавам й много бъдещи успехи. 

 Шоуто беше интересно както на подиума така и зад кулисите, където имах 

възможността да присъствам.  Успях да видя отблизо организацията и желанието на всички 

участници да направят модното шоу по възможно най-добрия начин. Събитието беше 

привлякло много почитатели на модата – манекени, фотографи, фризьори, гримьори и 

журналисти. Водеща на шоуто беше известната Бианка Голден от Аmerica’s Next Top Model, 

което беше една от атракциите на шоуто.  

Даниела Дончева 

 
Искам накратко да споделя моите впечатления от първото 

представяне на българския дизайнер Галина Янкова на 

голямото пролетно модно шоу в Детройт. Знаейки от близо 

колко много труд и време отделя Галина в подготовката на 

моделите си, с гордост мога да кажа, че тя се представи 

блестящо. Галина е много талантлива и амбициозна и я 

очаква блестящо бъдеще. Всички бяхме впечатлени от 

красотата и изяществото на моделите и изпипването на 

детайлите. Всеобщо мнение е, че Галина има способностите 

и таланта да налага модните тенденции сред българското 

общество в региона. Галка има подкрепата от нас, нейното 

семейство и приятелите. Убедени сме, че тя ще продължава 

да жъне успехи по модните подиуми.  

Диана Атанасова 

На модно ревю в Детройт 
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 Залата на Garden Theatre в Детройт беше пpепълнена с желаещи да видят пролетно-лятната 

колекция на дизайнерите на модното ревю Walk Fashion Show в Детройт. За първи път сред тях имаше 

и българка. Варненката Галина Янкова, която сега живее в Детройт представи колекция от десет 

модела под името “Де жа ву”. Идеите за моделите си черпи от морето и по-специално морската 

раковина. Както раковината е интересна и загадъчна, така и нейните модели са женствени и 

романтични. Някои от роклите бяха в синьо-зелено и бяло като вълните и морската пяна. Талантливата 

дизайнерка казва, че прави мода, която е предназначена за всяка жена и конкретно за българските 

жени, защото те са красиви. С показаните вечерни тоалети, тя се опитва да представи жената в най-

добрата светлина. Галина се възхищава на българската дизайнерка Виргиния Здравкова и я уважава 

като човек на изкуството.  

 Самата тя залага на естествени платове - преди всичко коприна и лен. Всички цветове са й 

любими и тя притежава умението да ги съчетае правилно. Вдъхнови ли се от някаква емоция Галя може 

да създаде много модели за кратко време и те да са неповторими. Принос за изявата на Галина на 

модното шоу има и фотографката Мария Попиванова, която прави професионалните снимки на 

моделите. Приятелката на Галя, Мирослава Пуста беше неотлъчно до нея зад кулисите през цялото 

време. Сред публиката бяха много роднини и приятели на семейство Атанасови. Българската агитка на 

няколко пъти скандира името на Галина Янкова и така всички в залата чуха за българската дизайнерка. 

Водещите, сред които беше и топ манекенката Бианка Голден даже коментираха българската храна.     

 На добър час Гале и ще очакваме да те видим на още по-големи модни ревюта. Репортаж за 

ревюто беше излъчен по БИТ на 2 юни (www.BITelevision.com).  

 Даниела Начева 

На модно ревю в Детройт 

Фотография: Мария 

Попиванова 

Maria Popi Photography  

www.mariapopi.com 
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Покана за концерт на Green Sky Project 

 



 

 

СТРАНИЦА 14 

Брой 6, 2014 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

 Да отпразнуваме любовта си към 
България  

За втора поредна година екипът на The 
Best of Bulgaria, с подкрепата на 
„Тектрис консулт инк.“, Невада, САЩ, 
организира конкурса по изобразително 
изкуство „Обичаме България“. 

 В конкурса могат да участват всички 
български деца (деца с поне един 
български родител) на възраст между 5 
и 19 години. Участието е БЕЗПЛАТНО. 
Работите ще бъдат оценявани в три 
възрастови групи (5-9 г., 10-14 г. и 15-19 
г.). Конкурсът е отворен за участие от 1 
май до 31 юли 2014 г.  

Във всяка възрастова група ще има по 
трима победители, всеки от които ще 
получи таблет, както и трима 
подгласници. Наградите ще бъдат 
връчени на церемония в София на 1 
ноември, където ще бъдат показани и творбите на победители. 

 Повече информация, включително за регламента на конкурса, ще намерите на : 
www.obichamebulgaria.com.  

Конкурс по изобразително изкуство за деца 

 

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. 
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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. 

Някои от нашите предложения: 

- топли и студени предястия, 

- различни видове салати и гарнитури, 

- основни ястия: агнешка и пилешка дроб 

сърма, мусака, руло "Стефани", печено на фурна пилешко (бутчета/гърди), агнешко 

печено на фурна, традиционна скара. 

Български погачи, баници, козунаци, козуначени и пандишпанови рула и други. 

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  

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 
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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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Николай Милчев е роден през 1958 г. в Плевен. Детството и 

юношеството му преминават в град Ловеч. Продължава 

образованието си във Великотърновския университет "Св. 

св. Кирил и Методий", където участва в творческите 

търсения на студентския кръжок "Емилиян Станев". 

Автор е на десетина поетични книги, между които 

"Лирика", "Случайно и определено", "Бяла 

залисия" (1993), "Изневиделица", "Пейзажи с Лолита", 

"Очи широколистни", "Мокра светлина". Сътрудничи на 

целия литературен печат, негови стихове са излъчвани по 

Българско радио, БНТ и др. Автор е на стихове за деца, на 

текстове за детски песни и на детския мюзикъл "Таласъми 

без налъми". Водил е предаването "Поетична сряда" в Телевизия 2001, където е 

представил над 50 млади автори. Носител е на национални литературни награди 

- за студентско творчество (Шумен, 1982), наградата Николай Хрелков, 

наградата на СБП за детско-юношеска поезия (1995), наградата Девин (2004), 

лауреат е на конкурса "Златен ланец" на в. "Труд". Негови стихове са 

превеждани на руски, английски, немски и унгарски. Бил е заместник-главен 

редактор на в. "Средношколско знаме", последните десетина години е учител в 

105 СОУ "Атанас Далчев" в София. 

 

За кого пишете? 

Пиша, защото така съм устроен и за мен това е най-естественият начин да изразявам 

себе си. През живота си човек непрекъснато се лекува – лекува своите слабости, ако 

щете – своите невъзможности. В този смисъл аз се лекувам като пиша. Така стигам до 

усещането, че върша нещо, което мога и което трябва да върша. Издал съм 

стихосбирки  както за деца, така и за възрастни, колкото и условно да е това деление 

по отношение на поезията. 

Различават ли се темите, които Ви вълнуват и вдъхновяват, през различните 

фази на живота Ви? 

Никога не съм онасловявал темите, които са ме вълнували, защото съм ги чувствал, а 

не осмислял. Истински дълбоко ме вълнува природата и то не толкова в обобщаващ 

смисъл, а в детайли. Едно поточе ме вълнува, вълнува ме едно листо, замръзнало в 

леда, вълнува ме бръшляна, мъничкото цвете. Високият тон, патетиката и „големите” 

идеи винаги са ме плашили. Слухът ми е болезнено чувствителен за големите 

вибрации и високите тонове. Обичам пастела, приглушеното, тайнственото.  

Как се ражда поезията – от сърцето, душата или мислите? 

Ражда се от самосебе си и от оня първичен момент, в който тя е била едновременно 

дума, ритуал, заклинание и всичко останало. Поезията съществува независимо от нас 

и без да е философия, тя синтезира в себе си. В едно цвете синтезира всичките цветя, 

Да се запознаем с Николай Милчев 
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в едно дърво – безкрайните гори, в една дума – енергията на вселената. Поезията е не 

само слово, тя е енергия и през цялото време е нещо необяснимо и тайнствено. Ще го 

кажа така – в поезията винаги трябва да има някаква тайна – нещо недоразбрано. 

Пределната яснота я погубва.  

Как мислите, заема ли изкуството 

необходимото място в живота на българите 

в наши дни? 

Категорично не. Защото изкуството е нещо 

различно от стремежа то да бъде заменено 

единствено със забавление. За съжаление 

изкуството е превърнато в забавление, от което 

следва, че в такъв вид то не е изкуство. В 

съвременния свят и в частност – в България, 

изкуството е изтласкано в периферията, а 

периферийни прояви на забавлението са 

застанали в центъра. Изкуството не е нужно на 

втренчения в пъпа на успеха си човек. Джобът 

и стомахът сега стоят по-високо от изкуството. 

Носител сте на няколко награди за 

творчеството си. Радват ли Ви наградите?  
Наградите сами по себе си не могат да ме радват. Радва ме преценката на хората, 

които са се сетили за мен. Наградите са просто добър повод да си спомним за хората, 

на които са кръстени, а това вече не е малко. Приемам тези поощрения като знаци, че 

посоката, в която се движа е правилна, или че вероятно е правилна. Тревожи ме 

фактът, че все повече награди се връчват конюнктурно и са плод на 

извънлитературни съображения. Стига се до парадокси, когато награди се връчват на 

най-неподходящи точно за конкретния случай хора. Това е част от абсурда.  

Преподавател сте по български език и литература в горен курс и имате 

наблюдения върху подрастващите. Успявате ли да предизвикате интереса им 

към литературата?  

Това става все по-трудно, защото поголовното въвеждане на тестове в обучението 

превърна литературата в кръстословица. Правя опити да предизвикам вниманието им, 

като ги запознавам с по-малко известни факти от биографията на писателите, 

представям ги в по-различна от „каноничната” им страна. В крайна сметка това не би 

имало никакво значение, ако учениците не прочетат произведенията. Защото киното, 

телевизията, мултимедиите не могат да заменят и не бива да заменят сладостта от 

четенето и от личното съпреживяване.  

С какво днешното младо поколение превъзхожда предишните, според Вас? 

Това поколение е изключително честно. Не в смисъл, че не прикрива неща, а в 

смисъл – че е честно по отношение на намеренията си. То заявява открито какво иска 

Да се запознаем с Николай Милчев 
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и към какво се стреми. Това поколение също е и много самотно. Защото семейните 

връзки са хлабави и се разпадат, защото времето за общуване с родителите е все по-

малко и по-малко, защото приятелството е все по-рядко и защото, струва ми се, 

връзките със света са по-силни и повече, човек е по-самотен. Да се обадиш по 

телефона на някого не означава, че общуваш с него. Да бъбриш с часове с някого 

също не означава, че общуваш. Хората трябва да се съпреживяват един друг, а не да 

си бърборят.  

Има ли нещо, което не достига на младите днес, и какво е то? 
Трудно ми е да преценя какво им липсва, защото липсите са нещо лично. Като цяло 

им липсва естественият ход на нещата. Тишината. Суетенето и бързането са заменили 

тишината и покоя – това е обезпокоително. Вероятно им липсват стабилни опори, 

добри примери за подражание. Свят, в който силата е в култ, не е силен, а слаб свят. 

Бих искал светът, в който младите хора живеят, да е по-мъдър, по-вгледан в себе си, 

по-дълбок.  

Вашето послание към българите в чужбина и към тези, които възнамеряват да 

напуснат България. 

Нямам общо послание. А няма как да кажа посланието си лично на всеки. И все пак 

си мисля, че на човек му е дадена толкова енергия, колкото той може да понесе. Нека 

пръска тази енергия, но да не забравя, че е една – само една. Човек сам решава какво 

да прави с енергията си – дали да свети с нея или да пали пожари. Дали да удря, или 

да милва. Пожелавам на българите в чужбина и на тези, на които това им предстои, 

повече длани, които да ги милват. Повече длани… 

 

           Антоанета Бейм 

Да се запознаем с Николай Милчев 

МОИТЕ ГОДИНИ 

От толкова прозорци – точно той. 

Не по-голям от мойте пет години. 

Очи, които мигат от покой, 

от зайци, от кокошки и роднини. 

 

От толкова пердета – точно те. 

Закрили страховете петгодишни. 

Очи, с които тънкото дете 

не различава вещици от вишни. 

 

От толкова вселени – точно тя. 

Не по-голяма от лехата с лука. 

Очи, в които слиза пролетта 

и капе по брадата на улука. 

Така броя... И стигам петдесет. 

Прозорецът е с цвят на огледало.  

И зайци, и кокошки, и поет 

сред тишина, внезапно побеляла. 

 

Пердетата отдавна са отвъд, 

но страховете пъплят като мравки. 

И вещици, и вишни насред път, 

и рими – от убождане по-кратки. 

 

Вселената обаче остаря 

и къщата й е с каскет от слама. 

Ще я прекрача, за да разбера 

къде съм стигнал, след като ме няма. 

 

Николай Милчев 
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ДЯДО ДРАГАН И ЛОЗЕТО 

 

На дъното на склона песъчлив 

живее лозето с осъмнали лисици. 

Потегля слънцето – лилав локомотив, 

и вози гладни светове и птици. 

 

Една лоза със премалял език 

си ближе устните, за да опита сока. 

И аз не вярвам, че  съм още жив, 

но приближавам в сладката посока. 

 

Дядо е тука... С кошница и нож... 

С каскет, под който веждите му светят. 

Не е възможен по-дълбок разкош 

и по-далечно грозде за поети. 

 

Върти се дядо, сякаш е пиян. 

Повива гроздовете с пелена от шума. 

И ги люлее със такава длан, 

с каквато Господ пише всяка дума. 

 

Вместо мираж, край него пърха кос. 

Кълве от кошницата, сякаш рецитира. 

А детството ми с розов алаброс 

подскача и лицето си гримира. 

 

Не го познах, защото бях велик. 

Защото бях висок и пишех книга. 

Но буквите са само тъжен трик 

и мравките ги мъкнат и премигват. 

 

 

Изтривам всичко... Няма за какво 

лисиците от залеза да гоня. 

А дядо ми е странно същество – 

седи прозрачен и зърната рони. 
 

 

Да се запознаем с Николай Милчев 

ПРИЗНАВАМ СИ 

 

От сега –до не зная – ще обичам само тази жена, 

която като лампа гаси очите си. 

И подобно на стая седи в тъмнина, 

ако аз не съм победителят. 

 

Ще обичам жената, която преде на ръба 

и навива на вретено изтънелите страсти, 

без да мисли, че така ми пробожда гърба 

и ме връзва на възел опасно. 

 

Ще обичам жената, която продава листа, 

за да мога без нито стотинка да купя 

навалелите снощи седем дни тишина 

и паничката с хлебец и супа. 

 

Ще обичам жената, която си пъха носа 

в най-изящната моя идея 

и ме кара от градината да донеса 

шест малини с пудра захар от фея. 

 

От сега–до оттатък–ще обичам само този чаршаф, 

с който тя се намята нехайно.  

Ще обичам това, че когато за нещо съм прав, 

тя е права за всичко, но тайно. 

 

Ще обичам пантофите, разпилени на всички 

страни, 

полетелите чаши, питието със нощна глазура. 

От сега – до не зная – ще стоя отстрани, 

за да видя съня ѝ и от него две думи да чуя. 

 

От сега– до безкрая–ще съм само притихнал и див 

и ще светкам очите ѝ с ключе от стената. 

Нямам сили да не бъда и оттатък ревнив. 

Имам сили да позная жената. 
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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 
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Поздрави 

Лилия се роди на 1 май, само ден след baby 

shower-а в нейна чест. Щастливите родители 

са Кейтлън и Деян Кожухарови, за които това 

е първа рожба. Малката Лили има чудесен 

апетит и бързо качва килограми.  

С грижите за бебето, на мама помагат бабите 

Галя и Wanda.   

Пожелаваме ви много радостни моменти с 

красивата принцеса. 

Честито! 

 
Малкият Емил е вече на 6 месеца! 

Роден е на 8 декември с тегло 3.5 кг 

и дължина 50 см. Това е второ момче 

в семейството на Александър и Юлия 

Христови от Ан Арбър.  

Батко Павел обича да играе с бебето, 

което е много послушно за радост на 

мама и тате. 

 

Честит 80-сет годишен юбилей казваме на  

Драгица Димевски! Познатата на поколения 

българи от Метро Детройт леля Драга е 

известна със своята благотворителност и 

готовност да помага на всички. Заедно със 

съпруга си чичо Коста те дават шанс на много 

наши съграждани да работят и живеят в САЩ. 

Пожелаваме ти здраве и хубави моменти със 

семейството и приятелите!  
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Поздрави 

 Честито на Ирина и Атанас от 

Рочестър Хилс, които вече са семейство 

Караатанасови. Те решиха да направят 

сватба в Пловдив и имаха гости от 

Мичиган, Флорида и Вирджиния. 

Щастливите родители са Ани и Гроздан 

Караатанасови и Васка и Васко Стоянови. 

Скоро младоженците се завърщат в 

Мичиган, тъй като и двамата са на 

работа. Успели са да вземат само три 

седмици отпуск :(  

 Меденият месец ще е по-късно в  

Лас Вегас.   
 

 Честито на младоженците! 

 

Честито казваме на Лили Костова и Брендън от Ан Арбър, 

които на 24 май станаха семейство МcCall. Лили е в САЩ от 4 

години. Родом е от Хасково, а е израснала в Кърджали. 

Работила е с майка си в тяхното студио за красота в 

продължение на 9 години. Тук започва от нулата и на 22 март 

завършва Училище по козметология в Ан Арбър. 

Междувременно работи като сервитьорка и така се 

запознава със съпруга си Brendan McCall, който е главен 

готвач на MANI Osteria & Bar и ресторант Isalita. След 2 години 

и половина се сгодяват на 10 май 2013 на крепостта 

Перперикон край Кържали. Това е първото прибиране на 

Лили в България и първото посещение на Брендън там. Точно 

преди Коледа подписват документите за покупка на къща в 

Декстър, а на 2-ри януари разбират, че очакват дете. На 29 

януари става ясно, че са две! Младото семейство очаква 

еднояйчни близначета, момичета. Най-големият подарък за 

сватбата е, че бащата на Лили идва от България, за да я заведе 

до олтара. На сватбата спазват доста от българските обичаи, а 

също така по време на партито се върти чеверме. Имат много 

български ястия, играят народни хора и кумова ръченица.  

     Ч е с т и т о! 
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Поздрави 

Александър Бонев завърши  

Henry Ford II High School с отличен 

успех. Приет е да учи в  

Michigan State зa компютърен 

инженер. Специално за случая от 

България пристигна баба 

Димитринка. Щастливите 

родители са Атанаска и Боян 

Боневи от Sterling Heights.  

 

Поздрави и на добър път!    

    

 Нашата дъщеря, Екатерина Макнева, 

завърши с отличие University of Michigan в  

Ан Арбър. Много сме горди с теб, Кате! 

Пожелаваме ти успехи и късмет във всичко, 

което искаш да постигнеш в твоя живот!  

 Ние вярваме, че ти и вашето поколение 

наистина можете да направите света  

по-добър за всички!   

 Обичаме те and forever GO BLUE! 

 

                         Сем. Макневи 
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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 за българска 

телезия в Америка 



 

 

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 6, 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 тухлички, ябълково дърво, вишни и чардак с лози. 

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

За информация: 586-202-4605 


