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ПРОЛЕТ  

Повярвали в лудия смях на петлите, 

в звъна на камбана с нестройно сърце, 

взривяваме зимната броня на дните 

с момичешки устни, с момчешки ръце. 

  

Мокрее стопеният сняг по косите. 

Красиви сме в джинсите от кадифе. 

И чувствам как огън на кръгове скрит е 

в очите ни с тежкия цвят на кафе. 

  

Мостове, задрямали сфинксове, дюни... 

Със наш седемнайсетгодишен размах 

възсядаме, будим... Но кой ли целуна 

косите ми светли от слънце и прах? 

  

Дали ме докосват по светлото чело 

смутените устни на дръзко момче? 

А може би просто задъхана радост 

в косите ми блика, в кръвта ми тече... 
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Месец март е особено богат на събития и 

празници. След прекрасния празник на един от 

най-обичаните български символи - 

мартеницата, ние празнуваме националния 

български празник, последван от 

международния Ден на жената 8 Март и от 

пристигането на дългоочакваната пролет.  

Bulgariansindetroit.com поздравява читателите 

по случай празниците и им желае усмивки, 

здраве и ведрост в сърцата! 
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Разгърнем ли страниците на времето ще ни облъхне атмосферата на героизъм и величие, ще се мернат 

лица на юнаци с огнени очи, хайдути с горда осанка, апостоли с ясен глас. И там, най-отзад, от тъмнината, като 

сянка бавно ще появят ликовете на майките, родили юнаци с огнени очи, откърмили хайдути с горда осанка, 

отгледали апостоли с ясен глас. Бледи ще са лицата им, черни – дрехите им, изплакани – очите им и само устните 

им ще разказват, разказват, разказват...  

Гина! Гина Иванова Кунчева! 

От малка в дома на баща си, майстор на чешми и каменни 

настилки, детето ще чува думите: ”Мъжът е вкъщи глава, а жената – 

душа!”, „Къщата не стои на земята, а на жената!” Какво е разбирало 

момичето и какво е запомнило не се знае, но на шестнадесет години, през 

1826, Гина влязла в къщата на любимия Иван Кунчев и я оживила със 

звучния си смях, с новата си подредба и чистота. 

 И плъзнали думите на всезнайните съседки от Карлово: ”Как пък  

се намериха черното Гине и белия Иван?! Лика-прилика!” Нямало нищо за 

чудене –  не  само черните маслинени очи на Гина омагьосали 

гайтанджията, а и пословичните й трудолюбие и решителност – с каквото и 

да се захване – докрай го изпипвала. „Случи Гина! - продължавали 

съседките – добро момче взе: за чудо и приказ!” И наистина не грешели, 

защото Иван Кунчев, красавец – рус и синеок, взел занаята на баща си, бил 

рядко приятен момък – здравеняк, смелчага, щедър и състрадателен, но най-

известен бил с честния си характер и чувството си за справедливост. 

Хубаво било на младите – често сините  и черните очи спирали загледани едни в други, бялата ръка 

милвала мургавото заруменяло лице и никой още не знаел, че тази обич ще се прероди в пет рожби – две 

момичета и три момчета, че името на едно от тях ще гръмне из пределите на цялата Османска империя и ще се 

шепне с ужас и със страх, но и с упование и  надежда. 

...Кукувица ли кацнала върху белия покрив на Кунчевата къща, лоши очи ли се вгледали в стопанина, 

завидял ли някой на младите, но бедите като черни мравки се вмъкнали една по една в дома на гайтанджията. 

През 1844 година, измамен от съдружниците си, рухнал от подлостта на довчерашните си приятели, Иван 

Кунчев се оказва на прага на разрухата. Този неочакван удар е прекалено силен за един честен и чувствителен 

човек – ръцете престават да го слушат, очите му постепенно ослепяват и само мислите се мятат до изнемога  и не 

му дават покой: ”Как ще издържи на немотията Гина, как ще се справи с децата?! Той, дето е мъж -  не можа да 

понесе нечестността на хората и разорението, а Гина, Гина как ще живее...”  

Стопява се от мъка Иван и като свещ угасва, за да остави  жена си с борчовете, немотията и трите им 

момчета – Васил, Христо и Петър... 

На 34 години – вдовица! Пуста женска орисия! Сама! Една жена за всичко – за майка, баща, печаловник...  

 И се завърта вретеното, ден и нощ не спира совалката на стана. Неизтощимата жизненост на Гина 

преодолява безброй мъчнотии, но децата й не я виждат никога разплакана, уплашена или разколебана. 

 „Откъде е тази сила?” – пита се овдовялата жена, а отговорът иде късно вечер, преди да затвори морни 

очи, загледана в трите рошави главици до нея – две чернокоси и една руса – кой знае защо толкова различна от 

другите. И неусетно, тихо, на самата себе си, запява тъжната народна песен: ”На хурка преде, три сирака 

МАЙКА ГИНА КУНЧЕВА  

Гина Иванова Кунчева с внука си 

Начо Начев 
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отхранила, три сирака – три сиви сокола”. Сълзите сами потичат, за да изсъхнат пак сами в предутринния здрач, 

защото момчетата трябва да я виждат силна, весела и уверена, защото тя има и друго задължение – по-важно от 

хляба и по-нужно от  дрехите. 

И пак вечер, пред огъня, с песента на чекръка се преплитат разказите на Гина за безчинствата на турците и 

спахиите, за побитите глави на бунтовници, за похитената чест на моми и булки. Момчетата слушат занемели, а 

най-големият, Васил, с потъмнели от гняв очи отсича: ”Мале, аз ще отмъстя за всички!” 

Васил е дълбоко привързан към майка си и такъв остава до края на  живота си. Като най-голям от 

момчетата, той помага с каквото може – чепка вълна, придружава майка си за дърва в гората, грижи се за по-

малките си братя и прави всичко, за да облекчи вдовишкия й живот. Той по-добре от другите й деца разбира колко 

много прави майка им за тях  и каква бездна от нечовешки усилия се крие под спокойно-веселия израз на лицето 

й. От нея Васил научава как да бъде силен и неотстъпен в дните на беда. 

Няма карловска майка по онова време, която да не мечтае, да не полага усилия, да не живее със 

съзнанието децата й да се изучат, да се заловят за добър занаят, да бъдат за пример и почест. И Гина решава - 

Васил ще учи! За поп ли, за даскал ли, за зографин ли - но ще учи! Няма да го продаде за ратай - за две коли 

дърва, десет оки вълна и трийсет гроша пари...а те, пущините, толкова са нужни на вдовицата. 

И пак тръпне майчиното сърце – защо точно Васил от трите й мъжки рожби да учи? А другите момчета –  

Христо, Петър?... „Не, Василчо е друг! Друг е той!” -  упорито нашепва един глас на Гина. Какъв точно и тя не 

може да каже, но знае – майчиноро сърце не греши. И тя му слуша, изпращайки сина си  първо в класното 

училище в Стара Загора, после  за послушник при вуйчо си, а две години по-късно и  за йеромонах в Сопотски я 

манастир ... 

Времето лети с дъхавите цветове на пролетта, със зеленината на лятото, със  

златото на есента и с белотата на зимата. Косите сребреят, маслинените очи губят 

блясъка си, стройната снага натежава, а децата са вече мъже. А най-големият е най-

голямата болка и радост. Нощите са отново безсънни, мислите  - безкрайни, защото 

тихо са й прошепнали, че най-голямото й момче - Васил, е знаменосец в Панайот 

Хитовата чета. 

Ще го види ли отново, пита се Гина. Надеждите й се сбъдват  през лятото на 

1867 когато майката застава смаяна пред непознатия, но и толкова познат млад мъж с 

черен калпак със златно лъвче, бяла сукнена риза, сетре, шаечни потури и бели навуща 

с черни гайтани. Тя, майката, просълзена от щастие, а той, Васил - вече и завинаги 

Левски, забравил от вълнение да поднесе букетчето полски цветя, замират в прегръдка, 

дълго не снемат поглед един от друг, а после шепнешком дълго-дълго разговарят. 

Майка! Тя с нито едно движение, нито с една дума не укорява сина си, не се 

оплаква от своята самота, грижи, разпити в конака. Сега повече от друг път вярва, че нейният син е роден да 

служи не на Бога, а на народа.  

Ще си приличат като две капки вода малкото срещи през следващите седем години, последните седем 

години от живота на Васил Левски. Всеки път, когато чуе леките стъпки, сърцето й лудо ще заблъсква в гърдите й, 

буцата на очакването, стягала гърлото й, ще се стапя, за да се превърне в онази майчина усмивка, която е 

едновременно и прошка, и милувка. Очите й жадно ще се спират на русата коса, веждите, очите, за да я убедят за 

сетен път, че синът й не е само неин вече, а на целият български народ. 

МАЙКА ГИНА КУНЧЕВА  
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Синът й винаги от други ще научава, колко пъти са я водили на разпит в конака, колко обидни думи са 

хвърляли в лицето й, колко гаври е изтърпявала със стиснати устни. И колко пъти в годината ще се случва по един 

и същ начин – мюдюринът неочаквано ще нахлува и ще крещи в дома й да изкаже къде крие хаирсъзина си, а Гина 

с немигащ поглед и гордо изправена глава ще държи на своето: „Аз нямам син – щом си го видял – доведи ми го! 

Ти си власт, искам го от тебе!” По лицето й ще изплющи  за пореден път плесницата на вбесеното заптие, а 

сърцето й ще ликува: „Изплъзна се, избяга! Не можеш го, турчине, улови! После ще дойде ред на псувните, 

ударите в гърба и бавното спускане към черната вода в кладенеца, а свирепото лице на мюдюрина, опрял ятаган 

във въжето, отново ще беснее заради идващия от дъното кънтящ глас на гяурката: „Ти си власт, искам го от тебе!” 

Кораво е сърцето на Гина, силна е обичта й – и това ще преживее, но за първи път сълзите си няма да 

може да спре, когато на 6 декември 1872 година ще изпраща сина си към Троян и Ловеч: ”Пази се, сине, пази се, 

майка...” – ще шепне Гина, а нещо в нея ще се скъса от тежко предчувствие. И ударът ще дойде скоро – силен, 

право в сърцето... 

Дочува Гина по нещичко, вижда зачервените очи на карловци, смутеното шушукане, изпуснатите думи и 

набира смелост да отиде лично при архимандрит Климент, приятел на сина й: „Отче, моля, кажете какво е станало 

със сина ми? Жив ли е, или не? Моля, не крийте от мене” – казва Гина, като усеща че архимандритът се колебае. 

Ужасните думи: „Васил е между мъртвите!” – като стрела пронизват сърцето на майката. 

 Планина  да е човек – рухва, желязо да е – стопява се, дърво да е – превива се, но не и Гина! Там, в 

гърдите, късчето живот продължава да тупа за останалите, за живите... 

              А времето тече, тече... 

              Като отиде в Пловдив, Гина ще се отбие при руския консул Найден Геров, после ще замине за Троянския 

мнастир, за да се срещне с верни другари на Апостола; работливите й ръце ще приготвят мехлеми и бинтове за 

ранените, ще учи дъщеря си и внучките да приготвят пексимет и отвари, но... непрекъснато ще мисли за него – за 

сина, за Васил, за сокола на мама. 

              Сега, в 21 век, дирим оскъдни спомени за Гина; извървяваме, доколкото ни позволяват следите, гледани 

от разстоянието на времето, пътя й; спираме ту пред тази, ту пред онази нейна житейска случка и без да 

насилваме  и преувеличаваме събитията, майката се изправя в историята до своя син. И единственото, най-точното 

определение, дори сред малкото, достигнало до нас, просто и убедително идва в думата „революционер”: 

               Гина Кунчева е революционер по рядката  си нагласа да живее 

с новото – иначе как би изнесла така борбено на плещите си тежкия 

кръст да бъде майка на най-големия враг на падишаха? 

               Гина Кунчева е революционер чрез способността си при 

всякакви обстоятелства да се разпорежда със себе си, да владее себи си. 

               Гина Кунчева е революционер и по усета си за историческа 

важност – тя поглежда напред във времето и намира най-точно своето 

място. 

               И ако всички тези качества наредим с другите: самообладание, 

смелост, духовна и физическа чистота, човечност – образът й ще 

защити голямото име революционер. А моралната опора? Дори само 

морална опора да беше за Апостола, щеше да окаже огромна помощ за 

великото дело на сина й. 

МАЙКА ГИНА КУНЧЕВА  

        Родната къща на Левски в Карлово  
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Случвало ли ви се е да плачете докато гледате филм или четете книга? Обикновено при жените това става 

по-често, но и при мъжете съм го виждала. Една книга, която прочетох наскоро ме накара да плача (и двата пъти, 

когато я четох) и да се замисля. Едва завършила последната страница, побързах да се обадя на Борис Николов, 

който ми даде книгата. Бях разговаряла с него и майка му Вера Бунева-Николова във връзка с материал за 

вестника (виж бр. 4, 2009 г.). Може би се сещате, че той е син на служилия дълги години в Детройт отец Георги 

Николов. Този път обаче исках да изразя благодарността си, че ми дадоха да прочета единственото за семейството 

копие от книгата „Аз съм двойна майка. Баба Фроса разказва.”  

Книгата е направена по дневниците на баба Фроса и излиза от 

печат в България през 1997 г., точно след като се получава съобщението 

за смъртта на отец Георги Николов, първороден син на Ефросина (баба 

Фроса). В тази малка книжка е събрана житейската история на една майка 

с четири деца и 10 внука. На 74 години баба Фроса започва да преписва 

спомените си в тетрадки, специално купени за нея от един от внуците й. 

Ето част от предисловието от писателката Невена Стефанова: „Не бях 

попадала на нищо по-вълнуващо от гъсто изписаните тетрадки – те ме 

грабнаха веднага, престанах да забелязвам каквито и да било наивни 

правописни грешки, плаках и се смях, повече от колкото над всеки 

измислен роман любопитствах да узная „какво ще стане по-нататък”. Баба 

Фроса е притежавала дар от Бога, изключителна последователност, 

чувство за мярка да подбира нещата по важност, да ги предава без 

преувеличение. Ако в живота й нямаше толкова трагични обстоятелства, 

ако бе имала възможност да учи и да се отдаде не на майчинските грижи 

и тревоги, а на писането, щеше може би да бъде ненадмината българска 

разказвачка. Но тя е майка, при това „двойна майка”, както сама се 

определя в един драматичен момент – първородният син – свещеник в 

Щатите, двамата други – политзатворници–антифашисти и, естествено, атеисти. 

Разказът на баба Фроса започва от родното Крушово, Македония с недоимъка и несгодите на трудния 

живот, който има като дете; радостта от първия учебен ден и прекъсването на училището, за да се грижи за майка 

си и по-малките си братя, тъй като баща й е на гурбет в чужбина. Тя е само на 16 г. по време на обявяването на 

АЗ СЪМ ДВОЙНА МАЙКА   

               Майчице, Гино! Знаеше ли, че за такива като теб певецът запява от все сърце, скулпторът вае без мисъл 

за отдих, поетът реди думи за вечността?! Знаеше ли, майчице Гино?... 

               Гробът на Гина Кунчева е в двора на карловската църква „Свети Никола”. Гроб като гроб: „Гина Иванова 

Кунчева-Караиванова 1810-1879 – майка на великия син на България - Васил Левски”, но мисълта за жената, 

родила, отгледала и възпитала Апостола на българската свобода, бележи камъка, тревата, дърветата, калдъръма и 

всичко наоколо. Тук можем да дойдем без преградата на музейното време „от - до”, да коленичим под небето, до 

камъка и да помълчим, заслушани единствено в туптенето на собственото си сърце и съвест. И дано там, под 

клепачите, да избликат две горещи сълзи, които да не успеем да задържим – сълзи за българската светица Гина – 

Майка Гина Кунчева. 

 

             ДИМИТРИНКА НЕНОВА, Кореспондент от Варна 
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КОЙ НАБЕДИ СПАСКА МИТРОВА ЗА НАЦИОНАЛНА ГЕРОИНЯ? 
 През последните месеци, българската общественост се превърна в свидетел на драмата, заобикаляща 

личността на македонската гражданка с български паспорт Спаска Митрова. За кратко време, историята около 

излежалата тримесечна присъда в македонски затвор г-жа Митрова се превърна в централна за родните медии и 

привлече вниманието на хиляди български граждани. Благодарение на 

различни медийни интерпретации, мнозина от тях видяха заговор срещу 

българското съзнание и самоопределяне, други се почувстваха обидени от 

липсата на топли чувства от страна на македонските ни съседи, а трети 

фокусираха вниманието си на чисто човешкият аспект от историята: 

невъзможността на г-жа Митрова да комуникира с двегодишната си (вече на 3 

г.) дъщеря Сузана.  

 Започналата като банална семейна кавга история ескалира бързо в 

международен скандал, в който се намесиха не само български и македонски 

представители, но и членове на международната общност. В интернет 

Крушовската република (август 1903 г.). Преди да започнат обиските на турците по къщите на хората, нейни 

роднини пускат пушките, които са имали в кладенеца на двора. Единствено Фроска се престрашава да влезе и ги 

извади.  

Едва осемнайсет годишна Фроска се мести със семейството си в София. Скоро след сватбата си тя се 

разболява от тиф, но добрите грижи на мъжът й Никола и свекърът й я изправят на крака. През октомври 

следващата година се ражда синът им Георги, за когото е било предречено, че ще отиде на далече и ще стане 

свещеник. След Георги се раждат Елена, Кирил и Иван. Както пише баба Фроса ”Така се редяха дните, седмици и 

години  тежки с кървава война и жертви. Мене не ми бе леко, но децата растяха здрави, а и добри ученици”. 

Разказът на баба Фроска проследява заминаването на Георги за Детройт през 1935 г., съдебният процес на 

Кирил (1942 г., осъден на 15 г. затвор, а шестима, между които е Никола Вапцаров – на смърт), задържането на 

Иван през 1943 г., бомбардировките над София, когато повечето жители се изселват от града, но майка Фроса 

остава, за да носи храна на синовете си и техните съкилийници в затворите, посрещането на 9.IX.1944 г., 

решението на баба Фроса и дядо Никола да отидат в Америка завинаги и връщането им само след година и 

половина, тъй като синът им Кирил е арестуван.   

Не бих искала да разкажа с подробности тази толкова увлекателна книга, а само да загатна за тази 

изключително силна и борбена жена. Дори и днес има какво да научим от нея и да си припомним, че в мирно 

време като днешното е много по-лесно да покажем какво можем и да развием талантите си вместо да се оплакваме 

от трудностите.  

От книгата „Аз съм двойна майка” вече няма останали екземпляри. С разрешението на наследниците на 

баба Фроса в България и Детройт, читателите на www.BulgariansinDetroit.com имат рядката възможност да прочетат 

сканираната книга ако кликнат тук или отворят линка на първа страница на сайта. След разговорите ми с внукa 

на баба Фроса Александър Николов се стигна до идеята за преиздаването на книгата и превеждането й на 

английски език. Надявам се силно това начинание да успее, за да може забележителната история на Ефросина 

Николова да стигне до повече читатели. Когато мъжът й дядо Никола научил за смъртта й, той казал “Слънцето в 

нашия дом угасна”.  

Препоръчвам книгата “Аз съм двойна майка” на всички, които искат да научат за поколенията преди тях.  
 

                   ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

http://www.bulgariansindetroit.com
http://www.bulgariansindetroit.com/filove/2010/Dvoina%20Maika.pdf
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пространството се разпространиха петиции в защитата й, а казусът на Спаска Митрова изненадващо се превърна в 

приоритет на ВМРО, Министерството на външните работи, както и на Агенцията за българите в чужбина. 

Битовият съдебен казус повлия на българските националистически страсти дотолкова, че младата майка от 

Гевгелия бе защитена от многобройни публикации в българската преса, подписки, организирани от 

неправителствени организации и протест пред македонското посолство в София.  

 Въпреки предприетите мерки, казуса на Спаска Митрова е все още далеч от разрешаване. Решение по 

делото срещу македонката с българско гражданство се очаква на 11 март, когато изтича двуседмичният срок след 

разглеждането му. Запознати с македонската правна система, обаче, предвиждат допълнителни разглеждания на 

делото на по-горни съдебни инстанции и протакането му с месеци, дори години. 

 Погледнато обективно, в казуса на Спаска Митрова липсва 

политическа дълбочина и коректност. Твърденията, че Спаска е осъзната 

българка провокират редица въпроси за естеството на нейното 

самоопределяне. Родена и израснала в македонско семейство, Спаска не 

говори български език въпреки българското си висше образование. 

Всъщност г-жа Митрова решава, че носи българско самосъзнание едва след 

започване на битовата драма между нея и бившият й вече съпруг. За 

български паспорт пък родолюбивата “българка” кандидатства удобно едва 

след намесата на българската страна в скандала през 2009г. В същото 

време, широко известен факт е, че да получиш български паспорт в Македония е сравнително лесно: през 

последните седем години българско гражданство са получили 22 000 македонски граждани като Македония е 

първа в списъка със страните по броя на получени паспорти от 2002г. насам.  

 Недоумение буди и тенденциозното разглеждане на проблема от българските медии. Заети да възхваляват 

самоопределилата се като “невинна жертва на антибългарски страсти” македонка, родните коментатори допуснаха 

фундаментална журналистическа грешка: липсата на адекватен коментар от втората засегната в случая страна – 

бившия съпруг на Спаска Митрова. В единственото си интервю за българска медия Воислав Савич заявява: 

"Спаска Митрова и родителите й търсят полза от българското гражданство. Тя е толкова българка, колкото 

аз съм чернокож. Не беше българка нито когато я взех, нито когато учеше. Не беше българка, когато стана 

всичко с делата, не беше българка до времето, когато влезе в затвора". 

 Обективно погледнато, бившия съпруг на Спаска Митрова също би могъл да заложи на етническата карта. 

Самоопределяйки се като етнически сърбин, Воислав Савич би могъл да действа реципрочно, търсейки намеса от 

Сръбската държава. Интересен въпрос е кой би спечелил от подобен международен конфликт? 

 Междувременно, в началото на октомври министърът без портфейл, отговарящ за българите в чужбина,  

Божидар Димитров обяви, че в седемчленния му екип има свободна щатна бройка, която може да бъде заета от 

Спаска Митрова. Министър Димитров заяви, че предложената позиция е на експерт в неговия политически 

кабинет. Според български ежедневници, предложението дошло по време на среща с активисти от ВМРО в 

присъствието на самата Спаска, когато министърът посочил стола срещу “българската” мъченица с думите “Ето 

тук ще те взема да работиш.”  

Професионално неоправдана, постъпката на г-н Димитров е абсолютен акт на цинизъм спрямо хилядите 

български професионалисти, изгубили работата си в резултат на кризата през последните две години. Във време 

на растяща безработица и намаляващи доходи, все повече образовани български специалисти срещат трудности в 

професионалната си реализация. В мотивите на едноличното решение на г-н Димитров липсва всякаква 

прозрачност; вместо това, от него личи безпрецедентното за един министър желание да превърне героинята от 

КОЙ НАБЕДИ СПАСКА МИТРОВА ЗА НАЦИОНАЛНА ГЕРОИНЯ? 
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македонската битова драма в политически експерт, който ще решава чужди проблеми и казуси преди да е решил 

своя собствен. 

 Наемането на Спаска Митрова е прецедент не 

само, защото госпожата е чужденка с български паспорт, 

но и защото няма нужната квалификация за политически 

експерт. Точно обратното – разпространяваните в 

продължение на месеци нейни интервюта представят г-жа 

Митрова като посредствена и неинформирана личност с 

тесен мироглед. В този ред на мисли, посланието на 

министърът без портфейл би могло да се разтълкува като 

окуражаващо спрямо онези, които биха изфабрикували 

международен конфликт в преследване на собствените си 

интереси. Както всички видяхме, в случая на г-жа 

Митрова, това се превърна в достатъчно основание за 

политическа кариера. Самата Спаска не крие очакванията 

си от българската държава. “Очаквам да ми намерят работа там, в Македония, например, в Българския културен 

институт”, споделя тя в интервю пред информационна агенция Блиц само месец след като министър Димитров й 

предлага работа в София. 

 Парадоксите във връзка със Спаска Митрова не свършват дотук. Наскоро “заради своето достойнство на 

българка и майка” Спаска Митрова бе удостоена с отличието “Св. Злата Мъгленска” за българка на 2009 година от 

Държавната агенция за българите в чужбина. Следвайки критерия на членовете на съставения под егидата на 

Агенцията комитет, всяка българска майка в чужбина би трябвало да получи същото отличие. Според абсурдната 

дефиниция, единственото качество, което претендентката за отличието би трябвало да покрива 

е..........достойнство.  

 Отличаването на Спаска Митрова за българка на годината е явна подигравка спрямо всички онези 

нашенци, които учат, работят и постигат истински успехи в чужбина. По дефиниция, отличието Българин на 

годината се връчва на наши сънародници, които с труда и таланта си са успели да утвърдят имената си в 

определена професионална сфера, изграждайки положителен имидж на държавата ни в чужбина. Според самия 

инициатор на наградата Пламен Павлов, “това отличие е морален жест, който компенсира многобройни други 

български конкурси, и който поощрява духа на българите.”  

 В действителност, връченото отличие на Спаска Митрова не поощрява духа на българите; тъкмо 

обратното – то свидетелства за липсата на морал и пълна неадекватност на връчващите го. Нещо повече, 

отличаването на г-жа Митрова граничи с поощряване на политическото интересчийство и пренебрегването на 

всички онези българки в чужбина, чиито достойнства надхвърлят в пъти абсурдният критерий “достойна майка”. 

 Като българка в чужбина, не мога да не се запитам коя е следващата стъпка на родните управници спрямо 

казуса на Спаска Митрова: връчването на орден “Стара Планина” или издигането на паметник в чест на 

“достойната българка” от Македония?  

 

                  АНЕЛИЯ ПЕТРОВА 

КОЙ НАБЕДИ СПАСКА МИТРОВА ЗА НАЦИОНАЛНА ГЕРОИНЯ? 
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16. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА (1888-

1960) – художник-класик, един от най-талантливите 

представители на българската живописна школа. По 

време на Блаканските и Първата световна война е 

художник в състава на Рилската дивизия на 

българската армия. В картините си от този период 

отразява българското участие във войните и живота на 

фронта. През 20-те години на ХХ в. се утвърждава 

като художник, отхвърлящ академизма в 

изобразителното изкуство. От 1914 до 1951 г. живее 

постоянно в кюстендилското село Шишковци. Днес 50 

платна на художника се съхраняват в Градската 

художествена галерия на Кюстендил, носеща неговото 

име. 

17. ГАВРАИЛ КРЪСТЕВИЧ (1817-1889) – 

български общественик, участник в църковно-

националните борби, един от значимите книжовници 

и просветители по време на българското национално 

Възраждане. По негов проект е изработен уставът на 

българската Екзархия. След Освобождението е 

директор (министър) на вътрешните работи на 

Източна Румелия, а непосредствено преди 

Съединението (1885) е генерал-губернатор на 

автономната област. 

18. ГЕО МИЛЕВ (1895-1925) – поет-класик, 

публицист и преводач, основен представител на 

експресионизма в българската литература. През март 

1916 г. е мобилизиран и изпратен в Школа за запасни 

офицери в Княжево. Оттам като старши подофицер е 

изпратен в 34-ти троянски полк, който е на позиция 

при Дойран. През 1924 г. в сп. „Пламък” публикува 

поредица от статии, поемата „Септември”, началото 

на поемата „Ад”, заедно с други видни интелектуалци и 

симпатизанти на левицата е убит от полицията след 

кървавия атентат в църквата „Света Неделя” през 1925 г. 

19. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ (1841-1876) – един от 

ръководителите на Априлското въстание, родом от 

Копривщица. През 70-те години на ХIX в. заминава за 

Букурещ, където се включва в революционното 

движение. Участва в подготовката на Старозагорското 

въстание (1875) и е присъединен към групата на Стоян 

Заимов със задача подпалването на Цариград. Участва в 

работата на Гюргевския комитет и става един от 

апостолите на IV-ти революционен окръг по време на 

Априлското въстание. След събранието на Оборище се 

очертава като един от ръководителите на въстанието. 

Загива в престрелка с турската потеря в Тетевенския 

Балкан.  

 

20. ГЕОРГИ РАКОВСКИ (1821-1967) – идеолог на 

освободителното ни движение, революционер и 

възрожденец. Участник в Браилските бунтове на 

българската емиграция (1841-43). В Белград, Букурещ, 

Браила и Нови Сад издава множество вестници, сред 

които „Дунавски лебед”, „Българска дневница”, 

„Будущност”, „Бранител”, както и сп. „Българска 

старина”. Автор е на революционната поема „Горски 

пътник”. Създава 3 плана за освобождението на 

България. Става идеолог на четническата тактика; 

подготвя „Привременен закон за народните горски чети 

за 1876 лето”. Идеите му оказват силно влияние върху 

българската революционна мисъл в лицето на Любен 

Каравелов, Васил Левски и Христо Ботев.  

ПОРЕДИЦА „100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ”  

Международна фондация МИТРА в  
“Международната година за сближване на културите” на ЮНЕСКО 

През лятото на 2009 година регистрирахме Международна фондация МИТРА в Мичиган. Бих искала 

накратко да запозная читателите на Bulgarians in Detroit със зараждането и целите на тази благотворителна 

организация. 

В живота понякога настъпват събития, които напълно променят неговата посока. Това звучи като клише 

до момента, в който не започне да се отнася до нас самите. И тогава се сещаме за мъдростта на нашия народ, 

изразена в поговорката "Човек предполага, Господ разполага." 

http://www.bulgariansindetroit.com
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 Преди около 2 години започнах да правя равносметка и анализ на житейския 

си път. Оказа се, че собствените ми усилия винаги са били подкрепяни от близки и 

приятели. Освен възможностите, които съм имала и са ми се предоставяли, огромна 

роля за формирането ми като личност има образованието, което получих в България 

като "питомка" на Националната гимназия за древни езици и култура "Св. 

Константин-Кирил философ", а след това в Софийския и Нов Български 

университети.  Допирът ми до културата на древни цивилизации и модерни 

общества се трансформира в пиетет към красивото и стойностното. 

Наблюденията ми върху българското общество през последните години 

показват, за съжаление, че духовното е изгубено нейде из битовизмите на 

ежедневието в страната. Разбира се, в подобна обстановка най-засегнати са най-

уязвимите членове на обществото - децата, особено децата в неравностойно 

положение, лишени от домашен уют, родителска обич и подкрепа.  

Вероятно читателите познават Пирамидата на Маслоу, която показва йерархията в човешките 

потребности. Вярвам, че в България основните нужди (храна и подслон,  според Маслоу) са задоволени до голяма 

степен. Това, което ме тревожи е духовното обедняване и опошляване. Защото без възпитаване в нравствени 

ценности, звеното в Пирамидата, без което  няма развитие, личността е обречена. А какъв по-добър начин има за 

изграждане на ценностна система от съприкосновението с изкуство и култура и достъп до качествено 

образование! Ако децата от все още тясната прослойка на изграждащата се българска средна класа имат късмета и 

щастието да получават добро образование в избрани учебни заведения, има десетки хиляди други български деца, 

чиито социален статус не го позволява. Именно тези деца са обект на нашето внимание. 

МИТРА се зароди с идеята да помага на деца с ограничени финансови възможности да получат ниво на 

образование, което да им даде шанс за успешно бъдеще. Така се формулира една от основните цели на МИТРА - 

да се изгради училище-пансион за тези деца в България. Втората основна цел на МИТРА е популяризирането на 

българската култура и изкуство тук, в Мичиган, като по този начин затвърждаваме връзката между настоящият ни 

дом в САЩ и българската ни родина. Благодарение на обаятелността и таланта на г-жа Ангелина Пашмакова 

българската музикална съкровищница е отворена за любителите на класическа музика от района на Метро 

Детройт. За по-малко от година аз успях да изнеса 3 лекции върху българското културно наследство. Това са само 

първите стъпки на МИТРА. Вярвам, че с подкрепата на приятелите, които си създаваме, ще можем да развиваме 

дейността си към осъществяване на целите си. 

 Трябва да отбележа, че Митра, богът-слънце от древноперсийската религия (който не е чужд и на 

българските земи), покровителства приятелството. Той бди над човечеството. В по-тесен смисъл, Митра се грижи 

и за изпълнение на договорите и спазване на договорните отношения. Тъй като ние изключително ценим 

приятелството и коректността, а цялата ни дейност, макар и микромащабна засега, е обърната към изграждането 

на по-добър свят, избрахме Митра за име на фондацията си, а огнения слънчев диск - за неин символ. 

 2010 година бе обявена от Генералната асамблея на ООН за Международна година за сближване на 

културите. За нас е от значение фактът, че агенцията, която бе натоварена от Генералната асамблея да отговаря за 

провеждането на честванията, ЮНЕСКО, се ръководи от българка - г-жа Ирина Бокова. Безкрайно съм 

удоволетворена, че целите на МИТРА напълно съвпадат с политиката към културно сближаване на народите като 

път към по-добро съществуване на човечеството в съвременните условия на глобализация. 

 

Международна фондация МИТРА в  
“Международната година за сближване на културите” на ЮНЕСКО 

На снимката: Димитрина 

Колева 
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Международна фондация МИТРА в  
“Международната година за сближване на културите” на ЮНЕСКО 

Бих искала да отправя покана към читателите на 

Bulgarians in Detroit в Метро Детройт да посетят 

благотворителния концерт, който организираме на 14 март 

от 16:30 часа в Бирмингам, Мичиган. (Birmingham Unitar-

ian Church, 38651 Woodward Ave. Bloomfield Hills, MI, 

48304.)  

Това е първото събитие на  МИТРА, което има за цел 

да набере средства за разширяване на дейността ни. Ще се 

радвам и ще съм горда да приветствам сънародниците си в 

залата като съпричастни към едно чисто българско дело, което 

вече се подкрепя от американските ни съграждани. За повече 

информация посетете интернет страницата на фондацията http://

www.mithra-international.org.  

 

ДИМИТРИНА КОЛЕВА, ПРЕЗИДЕНТ НА 

„МИТРА”  

 

 

Представяне на книгите на д-р Иван Гаджев на 20 март 

 Екипът на BulgariansinDetroit.com кани сънародниците ни на уникално по рода си събитие. На 20 март, събота, 

изтъкнатият изследовател на историята на българската емиграция д-р Иван Гаджев ще представи книгите си на 

беседа с българската общност в Детройт. Каним всички, които се интересуват от емигрантската история, както и 

онези, които с удоволствие разгръщат българска книга, да се запознаят с идеите и творчеството на д-р Гаджев.  

Дейността на изследователя е отдавна известна в родината ни и е срещнала признателност от международната 

общност. Д-р Гаджев е популярен не само като автор на редица книги и статии с историческо-документална 

насоченост, но и като основател на Института по история на българската емиграция в Северна Америка.  

Сладкодумните му разкази са истинско удоволствие за слушателя, а обективните му оценки и анализи на 

съвременни тенденции и събития предоставят възможност да погледнем на тях от интересна перспектива. 

Дата: 20 март (събота),     Време: 12.30 часа 

Място: Балкано-Американски център, Трой     

Вход: безплатен 

https://www.mithra-international.org
https://www.mithra-international.org
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 В миналият брой ви представихме някои от 

книгите, написани от д-р Иван Гаджев. «Иван Михайлов 

–отвъд легендите» са последните книги, отпечатани от 

този автор.  

 

 Книгите „Иван Михайлов - отвъд легендите” с 

автор Д-р Иван Илиев Гаджев са в два тома с три части. 

За написването на книгите са използвани оригинални 

документи – писма, протоколи, фотоси, окръжни писмени 

решения и пр., дадени на автора от най-близките 

сътрудници на Иван Михайлов, като Петър Ацев, Христо 

Низамов, Тодор Чукалев, Христо Анастасов, Митко 

Попов, както и свещениците Георги Николов (Детройт), 

Васил Михайлов (Торонто), Георги Неделков (Форд 

Уейн), Петър Стамболджиев (Гранит Сити) и много 

други. Използваната документация е събирана над 40 

години.  

 Том 1 описва живота и дейността на Ив. 

Михайлов от най-ранна възраст до смъртта му през 

септември 1990 г., дейността му във ВМРО от 1924 до 

1934 г. и живота му в емиграция до 1990 г. Този том има 

923 страници. 

 

 Том 2. Част първа. Описва дейността на Ив. 

Михайлов и тази на МПО (Македонска Патриотическа 

Организация) от 1922 г. до септември 1990 г. Подробно е 

описана цялата история на тази организация в Северна 

Америка. Тази част има 1194 страници и множество 

фотографии. 

 

 Том 2. Част втора. Представя документация, 

която се публикува за първи път. Обхваща 1109 страници 

и над 700 лични писма от Иван Михайлов до активисти 

на МПО в Америка. 

Трите части на книгата са на български език, като 

издаването й на английски език е предстоящо. Към 

книгите е добавен и диск с над 4 200 страници 

документи, които се публикуват за първи път. 

Последни книги от д-р иван гаджев  
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Във връзка със сформирането на група за Български народни 

песни, бихме искали да поканим всички, които имат певчески данни 

и имат желание да пеят 

да дойдат на прослушване. Това можете да направите всяка събота 

от 10.00 до 13.00 часа в Балкано-Американския център в Трой 

(където се водят и уроците по български език и народни танци за 

деца). Адресът е 1451 E. Big Beaver Rd, Troy, 48083 (между John R. и 

Rochester). 

Тези от вас, които проявяват интерес към народните танци са 

също добре дошли. Имаме желание да създадем Ансамбъл за български народни песни и танци, който да има 

участия и изяви, представящи прекрасния ни български фолклор. 

 Нека заедно се потопим в онова, от което има нужда всяка българска душа и сърце! 

Очакваме ви! 

ЛЮБКА ИВАНОВА И НИКОЛАЙ АЛИЧЕВ,  
С ПОДКРЕПАТА НА WWW.BULGARIANSINDETROIT.COM 

 

ДЕТРОЙТ ТЪРСИ ТАЛАНТИ 

МЕЧТА ИЛИ РЕАЛНОСТ? 

 Времето тече неусетно и вече отпразнувахме 10 години в Америка. Една мечта се появява всеки път, 

когато се зададе празник и Метро Детройт се оживява от паради – било то за Деня на благодарността, за Коледа 

или за Деня на независимостта. Мечтата ми е да видя на тези паради българи с народни носии, които играят и 

пеят, хвърлят бонбони на децата и представят нашата прекрасна родина. Сега с удоволствие аплодирам 

преминаващите групи поляци, руснаци, босненци и китайци, като тайно се надявам, че един ден ще видя и 

български представители.   

 Може би тази мечта се доближава до сбъдване, след като вече два месеца в сградата на Балкано-

Американския център в Трой се събират българи, които учат роден език и народни танци. Първоначалната идея 

беше това да са уроци за деца на възраст от 6 до 16 години. Покрай децата обаче, се „запалиха” и родителите. Така 

всяка събота докато децата учат българската азбука, 

техните родители и други възрастни заучават 

стъпките на ръченица и народни хора под 

ръководството на Николай Аличев. 

 Желаещите са все повече, а наученото се 

прилага веднага на българските събирания. Любка 

Иванова пое инициативата за създаване на хор и вече 

се обмисля репортоар, с който хора да се представи 

на българско събиране по случай 24 май. 

Българи, подкрепете тези инициативи и участвайте в 

тях!   

ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

https://www.mithra-international.org
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Нашата читателка Анжелина Иванова от Wixom ни изпрати интересен линк, където можете да прочетете 577 

вестника от 53 страни! Впечатляващо! България е представена с вестниците ”Труд”, Стандарт” и „24 часа”. 

Опитайте и вие: http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/ 

 

Ha 2-ри април (петък) от 20:00 часа почитателите на 
музикалното изкуство ще имат възможност да се насладят на 

програмата Flamenco Jazz Fusion представена от флейтистката 
Гинка Ортега. Талантливата музикантка съчетава различни 

видове музика – класическа, фламенко и джаз. В концерта участват 

още пианистът Tod Wood и интернационална група от танцьори и 

музиканти. 

 

Място: Oakland Community College – Orchard Ridge Campus, Smith 

Theatre, 27055 Orchard Lake Road, Farmington Hills, MI 48334  

Билети: $14. Можете да закупите билети на интернет-страницата 

www.oaklandcc.edu/entertainment или на телефон (248) 522-3595.  

Американският университет в Благоевград 

организира от 25 юли до 14 август 2010 г. лятна програма по 

български език, култура и история за младежи на възраст от 15 

до 20 години. Тя е предназначена за деца на българи, живеещи в 

чужбина, както и за други млади хора, които искат да се запознаят с 

България и нейното културно наследство. 

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. Спорт, фолклорни 

танци, вечери на българското кино, българска кухня, традиционни 

занаяти и други дейности, включени в програмата я правят 

интензивна и същевременно занимателна.  

За подробна информация и контакти посетете интернет страницата: 

www.aubg.bg/BLCH 

ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖИ 

ПОКАНА ЗА КОНЦЕРТ 

ИНТЕРЕСНО ЧЕТИВО 

http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/
http://www.aubg.bg/BLCH
http://www.oaklandcc.edu/entertainment
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Творческо сдружение “Възел” дава възможност на най–младите любители на изкуствата да покажат безплатно 

своите възможности в интернет. Всеки може да се регистрира безплатно в уеб страницата на сдружението в 

секция детска галерия, ако няма навършени 14 години. По–малките таланти могат да вземат участие с помощта 

на своите родители.  

 Детското изкуство е чисто и пресъздава образите от нашия живот 

неопетнени и красиви. Както истинският творец претворява света чрез изкуството, 

така и децата споделят своите впечетления от живота чрез четка, молив, глина и 

т.н.  

 Любовта към децата е като любовта към изкуството, а създателите на 

Творческо сдружение “Възел” са заредени и с двете. В много случаи изкуството 

на най–малките и по–големите от тях се разглеждат като съвкупност, а не като 

индивидуално представяне на отделния човек. Поради тази  причината във 

www.knotart.org се дава възможност на всяко дете да покаже своите възможности 

независимо, да бъдат публикувани участия и награди, както и информация за 

всяка отделна творба. От друга страна глобалната мрежа позволява тези творби да обиколят света и българските 

деца да покажат пред хиляди хора своите способности.  Желаещите да се включат в инициативата ще 

получат своя кът за изкуство и поле за изява и ще помогнат на Творческо сдружение “Възел” да създаде най–

голямата в България колекция от детско изкуство. 

Александър Цонев, Творческо сдружение "Възел", гр. Севлиево,  

тел: 0893 415039 

e-mail: alexandertzonev@knorart.org, www.knotart.org 

ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ  

Гарантиран професионализъм и пълна дискретност! 

Професионални услуги: 

- Оформяне на лични и бизнес данъчни декларации  
- Данъчен съвет  
- Данъчно планиране  
- Защита при данъчен одит  

- Консултации при бизнес стартиране  

         ИВАН САРАФОВ – ДИПЛОМИРАН СЧЕТОВOДИТЕЛ  

Завършил  Walsh College специалност „Счетоводство”. Работил за 

Liberty Tax Service и спечелил доверието на много клиенти. 

Успешно защитил четирите части на щатския изпит за лицензиран счетоводител – CPA (Certified Public Account-

ant). Понастоящем защитава магистратура по специалност „Данъчно право” (Masters in Taxation) в Walsh College.  

Гарантира максимална възвращаемост на вашите данъчни вземания и оптимизиране на вашите задължения!  
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 Официалната анкета Census представлява 
изисквано по конституция преброяване на всички 
лица, живеещи на територията на САЩ както с 
постоянно, така и с непостоянно местожителство. 
Данните, събрани от преброяването, подпомагат 
федералното правителство при изразходването на 
повече от 400 милиарда долара всяка година за 

федерално финансиране на: 

• Болници 

• Центрове за професионално обучение 

• Училища 

• Клубове за възрастни 

• Мостове, тунели и благоустройствени проекти 

• Услуги в извънредни ситуации 

Официалното преброяването също така определя броя 
на местата, които вашият щат има в Камарата на 

представителите на САЩ. 

През март 2010 г. на всяко домакинство в САЩ и 
Порто Рико, ще бъде изпратен кратък формуляр с 10 
въпроса. Когато получите този формуляр, отговорете 
на 10-те въпроса и след това изпратете попълнената 

анкета обратно по пощата в приложения плик с 

предплатена пощенска такса. 

Формулярът на официалната анкета е ЛЕСЕН ЗА 
ПОПЪЛВАНЕ, ВАЖЕН за вас и за бъдещето на 

вашата общност, и е СИГУРЕН. 

Вашата самоличност и предоставената от вас 
информация са защитени и поверителни съгласно 
федералните закони. Освен това няма да бъдете 
питани за вашия имигрантски статус в тази страна. 

 
Ако не върнете формуляра, може да бъдете посетени 
от преброител. Преброителят е служител на Бюрото за 
преброяване на населението на САЩ и е обикновено 
човек от вашата общност, който ще ви посети в дома 
ви, за да събере информацията, която се изисква във 

формуляра на официалната анкета. 

Запознайте се с формуляра на официалната анкета, 
като използвате нашия Помощен езиков наръчник. 
Помощният езиков наръчник се предлага на 59 
различни езика и ще ви помогне да попълните 

формуляра на официалната анкета на английски език.  

Изтеглете наръчника на вашия език сега, като 

щракнете тук. 

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ОТ МЕТРО 
ДЕТРОЙТ ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРА И ДА 
ГО ИЗПРАТЯТ ОБРАТНО В ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПЛИК.  
ОТ ТОВА ЗАВИСИ ДАЛИ БЪЛГАРСКАТА 
ОБЩНОСТ ЩЕ БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА ПРИ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО РАЗЛИЧНИТЕ 
ПРОГРАМИ.  
ОТ ТОВА ЗАВИСИ И АВТОРИТЕТА НИ КАТО 
ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ГРУПА. 

 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ КАТО 
ЕДИННА ОБЩНОСТ В САЩ!  

УЧАСТВАЙТЕ В ПРЕБРОЯВАНЕТО!  

 За повече информация посетете 
http://2010.census.gov/2010census/language/

bulgarian.php.  

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В САЩ НА 1 АПРИЛ 2010 Г.  

.     Office address: 1700 W. Hamlin Road, Suite 213, Rochester Hills, MI 48309 

Tel: (248)495-5494 • Fax: (248)601-1773 • email: krassy@RochesterBTS.com 

www.RochesterBTS.com 

ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES 

Предлагамe следните услуги: 

• Изготвяне на лични и бизнес данъчни 

декларации 

• Представителство на клиента пред данъчните 

власти  

• Счетоводство на бизнес организации 

• Безплатни данъчни консултации 

Не чакайте да Ви се обадят Данъчните власти,  

обадете се ВИЕ сега на КРАСИ ПОПОВА.                     

Акредитации: 

• Enrolled Agent with IRS 

• Authorized IRS E-file Provider 

• Certified QuickBooks Pro-Advisor 

http://2010.census.gov/2010census/language/bulgarian.php.
mailto:krassy@RochesterBTS.com


 

 

Предлагам ви една рецепта за вкусни 

великденски козунаци: 

Продукти:  

1 кг. брашно 

1. чаена чаша краве масло 

1 ч.ч. захар 

6 яйца 

1 ч.ч. прясно мляко 

1 супена лъжица мая 

1 супена лъжица сол 

шепа стафиди 

2 супени лъжици ром 

20 бадемови ядки 

настъргана кора на един лимон 

 

Приготвяне: 

В дълбок съд се слага маята. Добавя се по-

голямата част от млякото, което е леко затоплено и една 

супена лъжица захар. Замесва се с малко брашно, 

колкото поеме, посипва се с брашно и се оставя да 

втасва на топло. Към яйцата се прибавя захарта и се бие 

до побеляване. Тогава с бъркане се добавя останалото 
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мляко, солта и лимоновата кора. После се прибавя 

втасалата мая и останалото брашно. Омесва се меко 

тесто, като при месенето постепенно се прибавя 

мазнината. Накрая се добавят накиснатите 

предварително в рома стафиди без да се изцеждат. 

Когато тестото започне да образува мехури, се оставя на 

топло да втасва, покрито с кърпа, посипана с брашно. 

Готово е за рапределение по формите, когато 

натиснатото с пръст място бързо се изглажда. От това 

тесто могат да се плетат плетеници като от три еднакви 

къса се оформят цилиндрични фитили, от които се 

усукват плитките. Намазват се с белтък и се посипват 

със захар или се набождат с бадеми. Друг вариант е 

плитките да се навият в кръг и по средата се слага 

червено яйце.          

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА 
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Служби по време на Великата седмица в църквата "Свети Климент” 

28 март (неделя) Връбница - Цветница - 10.30 часа  

1 април (четвъртък) Велики Четвъртък-Василиева Литургия - 10.30 и 19.00 ч. 

2 април (петък) Велики Петък - Изнасяне на плащаницата -  19.00 часа 

3 април (събота) Велика Събота - Възкресение Христово - 23.30 ч. 

4 април (неделя) Великден (събиране на Великденски яйца) - 11.00 ч.  

 

Църквата „Св. Климент” организира продажба на тестени изделия на 28 март (неделя) от 12.30 до 14.00 часа. Ще 

се предлагат: зелник, баница със сирене и спанак, козунак, баклава и корабийки. 

Бъдете първи, за да имате по-голям избор! 

Адресът е: 19600 Ford Rd, Dearborn, MI 48128. Teлефон: 313-271-3110  

Настъпва пролетта. Цялата природа възкръсва за нов живот. И идва Великден – най-хубавият пролетен 

празник, честван в българския дом с традиционни обереди и ритуали, с много радост и веселие, с богата и красива 

трапеза, грейнала от пъстрите яйца, от лъскавите козунаци. Нека да съхраним традицията довела ни през вековете 

до наши дни.  



 

 

пързаляне от Зимната олимпиада през 2006 г. 

обявява като своя любима храна сушито. «Няма 

толкова чиста и богата на протеин храна», твърди тя. 

И добавя, че е много забавно да ядеш на малки 

хапчици и да си бъбриш с готвачите в суши бара. 

 

Ерин Пак: «Авокадото е тайното ми оръжие» 

«Трябва да ям така, че да наваксвам тегло, тъй като 

за сезон губя по 5 килограма», споделя шестият на 

бобслейд в световния шампионат през 2009 г Ерин 

Пак. «На тренировки и състезания ние изкачваме 

цели ледени хълмове по няколко пъти на ден и 

затова е много важно да подържам добро тегло. 

Моето тайно оръжие е авокадото», признава Ерин. 

«Слагам го навсякъде. То съдържа здравословни 

мазнини и затова го използвам вместо сосове и 

майонези. Обичам го с яйца, в салати, сандвичи и 

със сьомга.» 

 

МАРИАНА ТОНЧЕВА, Хотън, Мичигън  

Мариана публикува статии в он-лайн списанието 

„По-здрави днес” с уеб адрес: www.po-

zdravidnes.com.   

 

 Те се борят с гравитацията и чупят рекорди, 

довеждайки до крайност физическите си възможности. 

Какво е горивото, което подхранва успехите на 

олимпийците? Опитва се да ни го опише Мишел 

Еделбаум в електронното издание EatingWell.com. Тя се 

обръща към четирима от олимпийските надежди с 

въпроса какво ядат, за да победят? 

 

Аполо Оно залага на лютивото 

 

«Това, което ме 

възстановява е пиле 

с кокосово мляко и 

къри», признава 

чаровният 

кънкобегач Аполо 

Оно, със седем 

олимпийски медала 

по шорттрек. Аполо обичал да си готви сам. Подбира 

пилешки бутчета или гърди, прибавя картофи, кокосово 

мляко, лук, чесън и зеленчуци. Яде ги с ориз, сварен 

отделно или като супа. Кънкобегачът твърди, че това е 

идеалната храна за възстановяване, защото оризът и 

картофите му дават въглехидрати, а пилето - протеин. 

Той умира за люто и е доволен, че може да подлюти 

пилешкото по свой вкус.» 

 

Хана Тетер яде само органично чиста храна 

«Всички ме наричат Хана Органа, защото се храня само 

с органично чиста храна, споделя сноубордистката Хана 

Тетер, златен медалист за жени от Зимната олимпиада 

през 2006 г. и сребърен медал тази година от 

олимпиадата във Ванкувър. Затова тя не се хранела по 

ресторанти, където сервират органично нечисти храни. 

Хана приготвя храната си сама вкъщи, която е супер 

здравословна, без пестициди.» 

Саша Коен похапва 

суши, бъбрейки с 

готвачите от бара 

Фигуристката Саша 

Коен, сребърна 

медалистка по фигурно 
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КАКВО ИМА В ЧИНИИТЕ НА ОЛИМПИЙЦИТЕ? 

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.  

http://www.po-zdravidnes.com
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В най-общото значение на думата, “annuity” е договор 

между две страни, при който едната страна прави 

периодични плащания от определена сума пари на 

другата страната – или с по-прости думи, “annuity” е 

вид инвестиционна сметка. Обикновено договорът е 

между индивид и застрахователна компания. Има 

различни видове “annuity” според различните фактори: 

• Вид на първоначалната инвестиция – 

фиксиран и променлив “annuity” 

С фиксиран “annuity”, компанията гарантира 

изплащане на инвестицията с минимална спечелена 

лихва. С други думи, вие не можете да загубите пари с 

този вид “annuity”, докато компанията е в солидно 

финансово положение. Плащанията, които ще 

получите от тази инвестиция, могат да бъдат 

фиксирани като сума, лихва или формула.  

С този вид “annuity” ще получите гарантирана лихва на 

инвестицията си. Отговорността за избиране на 

фондове, в които вашият “annuity” ще бъде инвестиран 

е предадена на компанията. Компанията избира къде да 

бъдат вложени парите на инвеститора и гарантират 

минимална печалба. 

Парите в променлив “annuity” също са инвестирани 

във фондове. Печалбата, която можете да реализирате 

с този вид “annuity” не е гарантиранa и зависи от това 

как фондовете, в които сте инвестирали, се представят 

на фондовия пазар. Отговорността за избиране на 

фондове, в които вашия “annuity” ще бъде инвестиран, 

е предадена на инвеститора. Инвеститорът избира къде 

да бъдат вложени парите. Затова няма гарантирана 

печалба с този вид “annuity”. 

• Главна цел – “deferred” или “immediate” 

“annuity” 

“Deferred annuity” изплаща вашите инвестиции след 

определен период от време. Вие можете да вложите 

пари само веднъж или периодично, преди 

изплащанията да започнат. Този вид “annuity” 

обикновено е използван за пенсионни спестявания. 

“Immediate annuity” изплаща вашите инвестиции 

веднага след закупуването му. Вие влагате пари само 

веднъж и вашите заплащаня започват на следващия 

месец. Вие можете да определите периода на 

плащанията, които да получавате месечно, четири пъти 

годишно, два пъти годишно и т.н. 

• Вид на изплащанията – “annuity” c 

фиксиран период, “annuity” c фиксирана 

сума или доживотен “annuity” 

“Annuity” с фиксиран период прави плащания за 

определен период от време – например 10 години. 

Изплащаната сума не зависи от възрастта на 

инвеститора, а от сумата на инвестицията, периода на 

плащанията и спечелената лихва. 

“Annuity” с фиксирана сума прави определени плащания 

за неопределен период от време – например плащания по 

$10,000. Изплащаната сума не зависи от възрастта на 

инвеститора, а от сумата на инвестицията, големината на 

плащанията и спечелената лихва. 

Доживотен “annuity” прави плащания до края на живота 

на инвеститора. Изплащаната сума зависи от възрастта 

на инвеститора, сумата на инвестицията и спечелената 

лихва. 

• Статус според таксуване – квалифициран 

или неквалифициран “annuity” 

Квалифициран “annuity” се ползва с таксови 

привилегии. С този вид “annuity” няма да плащате 

данъци, когато са инвестирани. Неквалифициран 

“annuity” не се ползва с данъчни привилегии. Парите и в 
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Какво е “аnnuity” (годишна рента, анюитет)? 
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двата вида “annuity” ще подлежат на данъчно облагане 

след като започнат плащанията. 

• Начин на плащанията на първоначалната 

инвестиция – “annuity” активиран с 

единично плащане или c периодично 

плащане 

“Annuity”, активиран с единично плащане, е започнат 

само с една инвестиция, вложена на веднъж. Парите 

може да са вложени за изплащане след определен 

период от време – single premium deferred annuity, или 

вложени за изплащания,  започващи веднага след 

влагането – single premium immediate annuity. 

“Annuity”, активиран с периодично плащане, e 

започнат и поддържан с инвестиция, вложена чрез 

периодични влогове за определен период от време. 

Този вид “annuity” може да бъде само “deferred annu-

ity”.  

 “Annuity” има следните положителни страни за 

инвеститора: 

1. Плащане на данъци при изтегляне на пари. 

Много инвестиционни сметки се облагат с данъци 

всяка година. С “annuity” вашите спестявания не се 

облагат, докато не изтеглите парите си. Това позволява 

на спестяванията ви да печелят по-голяма лихва всяка 

година. 

2. Предпазване от кредитори. 

Ако имате “immediate annuity” със застрахователна 

компания, вашите кредитори не могат дa ви безпокоят 

за доходите от вашето “annuity”. Всъщност повечето 

щати имат закони, предпазващи спестовни сметки от 

кредитори. 

3. Голямо разнообразие от инвестиционни 

варианти. 

Много компании предлагат разнообразие от 

инвестиционни пакети чрез “annuity”. Можете да 

вложите пари във фиксирано “annuity”, което ще 

предложи специфична лихва подобна на банков 

сертификат за депозит (“CD”). Ако пък закупите  

променлив “annuity”, парите ви могат да бъдат 

инвестирани в акции, бонoвe или “mutual funds”. 

Повечето компании също предлагат минимална лихва, 

под която вашата сметка не може да падне. 

4. Не-таксувани трансфери между инвестиционни 

сметки 

За разлика от “mutual funds” и други инвестиционни 

видове сметки, при “annuity” няма данъчни глоби ако 

решите да прехвърлите парите си в друга спестовна 

сметка. Това може да е доста полезно, ако използвате 

“rebalancing”, което се препоръчва от повечето 

финансови консултанти. Чрез “rebalancing” вие 

прехвърляте вашите инвестиции в различни сметки, за да 

направите най-добрата за вас комбинация. 

5. Доживотни доходи. 

Доживотен “immediate annuity” превръща инвестицията 

ви в поток от периодични плащания, които продължават 

докато сте жив. Парите за вашите плащания идват от три 

места: вашите инвестиции, спечелената лихва и от 

инвеститори във вашата група, които не живеят толкова 

дълго, колкото компаниите предвиждат. 

6. Доходи за вашите наследници. 

Погрешно е твърдението, че ако започнете “immediate” 

доживотно “annuity” и починете скоро след това, 

застрахователната компания запазва остатъка от вашата 

инвестиция. Това може да се случи, но не е 

задължително. За да се предпазите от тази ситуация, 

закупете “immediate annuity” с гарантиран период. Този 

вид “annuity” задължава компанията да продължи да 

плаща на посочени от вас наследници. Плащанията 

продължават до края на определеният от вас период от 

време – обикновено 10 или 20 години (периода започва 

от момента, когато вие започнете да получавате 

плащанията). 

“Annuity” може да бъде малко трудно за разбиране и ако 

сте заинтересовани от този вид инвестиция, потърсете 

добър финансов консултант или застрахователен 

агент, с които да се консултирате за пълна информация 

по тази тема. 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AIS, AAI, ARM 
KOZHUHAROV INSURANCE AGENCY 
Е-mail: deyan@kozhuharovagency.com 
Телефони: (269) 441-5158, (877) 205-0051  
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Какво е “аnnuity” (годишна рента, анютет)? 



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

Можете да коментирате статиите от вестника на нашия форум 

тук. 

Броя подготвиха: Анелия Петрова, Росица Димитрова, 

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 ЪЛ Г А Р И Т Е  В  
Д Е Т Р ОЙТ  

 

Ръководителят  на  Мати Болгария в Детройт  д-р  Невена  Михайлова ни уведоми,  че  
са  подадени документи за  закриване на  организацията .  Д-р  Михайлова благодари 

на  всички българи,  съдействали на  Мати Болгария—Детройт  през  годините.   

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 

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. Личните поздравления са безплатни. 

Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, получавате комисионна в 
размер на 20% от цената на рекламата.  

 

Станете сътрудници на вестника – журналисти или не, хора, които имат какво да кажат, да се похвалят, да 

се оплачат... Пишете ни как минава вашия ден или нощ, вашия делник или празник.     

Станете наши фоторепортери - не забравяйте да вземете фотоапарата, където ходите и снимайте интересни 

моменти. След това изпратете снимките на: info@bulgariansindetroit.com.  
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МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА 

ТЪРСИ СЕ 

http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html
mailto:info@bulgariansindetroit.com
mailto:info@bulgariansindetroit.com

