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на Кичка и Йовчо Цурови от Shelby Township 

ОДА ЗА ЖЕНСКИТЕ СЪЛЗИ 

 

Тя плачеше, когато я дърпаха за плитките. 

Когато момчетата замерят с прашка птичките. 

Когато до полуда в едно момче се влюби. 

Когато жива се оплака, защото го изгуби. 

Тя плачеше, когато раждаше в щастлива болка. 

Не мислеше защо, не питаше и още колко. 

И продължаваше да плаче над болните деца. 

За хората без покрив и тези без сърца. 

Тя плачеше, когато децата отлетяха 

и къщата и дворът смъртоносно опустяха. 

Когато се завръщаха, пак плачеше - щастлива. 

и тайно, тихо плачеше, когато си отиват. 

А после плака гордо, когато стана баба. 

От болка пък - че ставаше по-немощна и слаба. 

Тя плачеше, когато оплакваше мъжа си. 

Преди да го последва, през сълзи каза на сина 

си: 

- Е, сине, поплачи си, но знай: Аз съм много 

щастлива жена, защото съм имала шанса да 

плача за всичко това! 

 

Мадлен Алгафари 
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 Наскоро прочетох книгата на Зоя 

Захариева-Цанкова “Щастлива 

емигрантска песен няма”. В тази книга 

са публикувани интервюта с 27 

политически бегълци от България, 

постигнали професионални успехи в 

чужбина. Един от тях е професорът по 

физика в университета “Мария и Пиер 

Кюри” в Париж Минко Балкански, 

родом от село Оряховица, 

Старозагорско. В интервюто той 

споделя, че “за съжаление гражданско 

общество в България няма. Там, където 

то съществува, хората контактуват, 

говорят, разискват…В достойно 

гражданско общество правителството 

веднага обръща внимание на неговите 

искания. Вече двайсет години идвам в родината си и виждам, че промените са твърде бавни. Всеки 

българин трябва да се стресне – особено младите хора.”  

     На 4 февруари започнаха простестите в България. 

Първоначално в отделни градове, а сега навсякъде и все по-

масово. Министър-председателят Бойко Борисов подаде 

оставка и се подготвят предсрочни избори за Народно 

събрание на 12 май 2013 година.  

     Искрено се надявам, че започва създаването на 

гражданско общество в България.    

   През 2009 г. проф. Балкански основава сдружение “Морал, 

етика и гражданско образование” (МЕГО) с цел създаване на 

гражданско общество. Основният способ за постигане на 

тази цел е организирането на национални конференции 

МЕГО. Там различни академици, учители, родители и 

ученици могат да споделят своите виждания за морала, етиката 

и нивото на гражданско образование в училищата. Освен това сдружението сформира местни 

организации в различни градове из страната. Разработват се и се издават тематични брошури, 

посветени на важни граждански познания и умения. Проф. Балкански сам превежда френски 

учебници, за да улесни работата и даде пример. Готов е и новият проект на МЕГО на Закона за 

предучилищното и училищното образование. От 20 години фондация “Миню 

Bалкански” (www.balkansi-foundation.org) изпраща надарени деца да се образоват във Франция. 

Можете да прочетете за “МЕГО преживяването” на един ученик на страницата www.mego.bg.  

 Как ние, българите в Детройт, можем да помогнем на процесите в България? Можете да 

споделите вашето мнение като ни пишете на info@BulgariansinDetroit.com.   

           

Даниела Начева 

Честита Баба Марта на всички наши читатели!  

Честит национален празник 3 март!  

 

 

Проф. Минко Балкански 
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Концерт на 2 март на децата от училище «България»  

На 2 март от 11:30 –13:30 е празничния концерт на 

децата от филиал Трой на адрес  

1451 Е. Big Beaver, Troy 48083.   

На 3 март от 12:00 – 12:40 часа ще има празничен 

концерт на децата от филиал Плимут на адрес 

15585 N Haggerty Rd, Plymouth, 48170. 

Вход: безплатен.  

Заповядайте да отбележим националния празник 

на България 3 март.    

 

За  жените и за сълзите 

Всеки, който ползва компютър, все някога е получавал послание, което, като прочете, 

трябва веднага да изпрати на поне 5, 10 или 15 души, за да се случи нещо хубаво, в противен 

случай да очаква ... Последното, винаги е изпитание за суеверните или поражда скептична 

усмивка у невярващите. Някои четат, други директно натискат „дилийт“... Посланията са най-

различни – за любовта, за приятелството, за пари, за какво ли не ... Тези дни получих едно на тема: 

“Защо плачат жените?“ 
Малко момче попитало майка си: „Защо плачеш?" 

„ Защото съм жена?", отговорила му тя. „Не разбирам", казало то. 

Неговата майка само го прегърнала и казала: „И никога няма да разбереш!" 

По-късно детето попитало баща си: „Защо мама сякаш плаче без причина?" 

„Всички жени плачат без причина", само това могъл да каже баща му. 

Момчето пораснало и станало мъж, но все още се чудел защо плачат жените. 

Най-накрая попитал Господ: „Господи, защо жените плачат толкова лесно? 

Господ отговорил: „Когато създавах жената, тя трябваше да е специална.  Направих 

раменете й достатъчно силни, да поемат тежестта на целия свят, и въпреки това достатъчно 

нежни, за да даряват удобство. Дадох й вътрешна сила да издържи раждането на дете и 

отхвърлянето, което много пъти идва от децата й.  Дадох й твърдост, която й позволява да 

продължава напред, когато другите се отказват и да се грижи за семейството си дори при болест 

и изтощение, без да се оплаква. Дадох й чувствителност  да  обича децата си  независимо от 

всичко и въпреки всички обстоятелства, дори когато детето й я е наранило много.  Дадох й сила 

да помогне на мъжа си да преодолее грешките си и я създадох от неговото ребро за да защити 

сърцето му.  Дадох й мъдрост за да знае, че добрият съпруг никога не би наранил жена си, но 

понякога изпитва нейната сила и нейното решение да бъде до него непоколебимо.  И накрая, 

дадох й сълза, под която да се приюти. Това  е нейно уникално право, за да го използва, когато 
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има нужда. 

„Виждаш ли, сине.", казал Господ, „красотата на жената не е в дрехите, които носи, във 

фигурата, която има или в начина, по който си сресва косата.  Красотата на жената трябва да бъде 

в нейните очи, защото това е пътят към сърцето й - мястото, където любовта обитава." 

Има цяла една наука, наречена лакримология,  която се занимава със... сълзите. „Тя е 

установила, че т. н. „силни хора” – най-вече мъже, които сдържат сълзите си, вредят на 

физическото и психическото си здраве, а също така имат по-кратка продължителност на живота. 

Причината е много проста – плачът е най-бързият и ефективен начин тялото ни да се избави от 

хормона на стреса кортизол. Затова, ако се задържат обидата и сълзите, страдат сърцето, 

кръвоносните съдове и целият организъм. Но това важи не само за негативните емоции. 

Извънмерната радост и еуфорията от щастие също повишават кръвното налягане и могат да 

доведат до аритмия. Затова и в такива моменти ни спохожда плачът и регулира тези крайни 

емоции...“ 

Спирам до тук, защото последното, за което мисли една жена, когато сълзите й се ронят, 

валят като изведро или безмълво се стичат, е мисълта за „регулация“. 

Ако има нещо, за което мога да споря с всички океанолози до пресипване, разбира се, 

превеждайки само и единствено емоционални аргументи, то е, че  моретата и океаните са 

възникнали и съществуват благодарение или поради майчините сълзи, женските сълзи /безброй 

солени бисери са проляли и тези, които са искали да станат майки, но по някаква причина са 

закъснели или не са успели/. Самата дума „мамо“ – тревожно, възторжено, уплашено или 

щастливо изречена,  залива като цунами жени с всякакъв цвят на кожата от различни епохи и за 

миг променя цялото им същество, белязано със знака на майчинството. То има уникалната 

способност да превръща за миг в лъвица, кралица, милосърдна сестра, воин, вълшебница, 

просякиня – всичко възможно и невъзможно, но породено от тази двусрична дума. 

 Има ли значение дали майката е облечена в златиста туника на фараонка, изпокъсана 

дрипа на робиня, селска носия, последния писък на модата, шалвари, сари, кимоно или джинси, 

когато челото на детето й гори с 40 градусова температура? Има ли значение дали е домакиня или 

президент на фирма, шивачка или космонавт, богата или бедна, красавица или с невзрачен 

външен вид, ако, не дай, Боже, чуе фатална диагноза за рожбата си или присъства на връчването 

на дипломата за завършено висше образование, или вижда дъщеря си, облечена в сватбена 

рокля, или сина си, гушнал първородното си дете, или очаква първото си внуче? Сълзите напират, 

гърлото се стяга и сърцето затуптява с друг ритъм... 

Дали българската майка е „по-сълзлива“ от другите? Надали някой е правил статистика. В 

народните ни песни тя „рони сълзи-бисери“, „викна, още изплака“, „горко ридае“... Не зная, а е и 

безумно трудно да си представя дори и за миг какво е изпитала майка, когато еничари изтръгват 

рожбата й, когато дъщеря й е насилена от башибозук, когато носят главата на сина й, набит на кол, 

или съпруга, проснат мъртъв на площада... Мисля си за сълзите на Гина Кунчева – майката на 

Левски, Венета – съпругата на Ботев, майката на Димчо Дебелянов, застинала в очакване в 
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За  жените и за сълзите 

прекрасната скулптора на проф. Иван Лазаров, майката на Вапцаров, любимата на Яворов... За цял 

живот ще помня как като ученичка при среща–разговор с майката на плевенската партизанка 

Лиляна Бърдарова, убита от фашистите, ме прегърна и се разплака: “...имаше същите вежди и 

лунички като твоите...“ 

Колкото майки – хиляди пъти по толкова сълзи...  

Безутешните сълзи на майките, чиито деца, загинаха трагично в дискотека „Индиго“ в 

София,  кървавите сълзи на майките на убитите от пиян младеж шестима тийнеджъри от 

Симеоновград, горестните сълзи на майката и съпругата от Варна, чийто син и съпруг корабен 

механик Петър Петров, извадил и спасил над 500 души при потъването на 11-етажния круизен 

кораб "Коста Конкордия" край италианския остров Джилио на 13 януари 2012...  Колко други 

български майки са плакали, когато показаха по телевизията осмокласника Марио Тихомиров - 

възпитаник на Дома за деца, лишени от родителски грижи "Надежда" в Белоградчик, спасил друго 

дете, паднало в пропаст край града. А колко са сълзите на благодарност от майките, чиито деца 

заминаха в най-добрите клиники по света за лечение с пари, събрани от Българската Коледа...  

Колкото майки – милиони пъти по толкова сълзи… 

 Обикновените майки – забързани между дома, детската градина, работата и кратките 

нощи, за да успеят във всичко… 

 Майките на деца с увреждания – един океан от сила и болка… 

 Осиротелите майки – почувствали края на света и въпреки всичко продължили… 

 Майките, чакащи блудните синове и дъщери… 

 Щастливите майки, забравили всички трудности в мига на радост и пълнота… 

 Нещастните майки, връщащи се към миговете на радост, за да съберат отново сили… 

 Нестаналите никога майки… 

 Бъдещите майки… 

 Вечните майки на света – Богородица, майка Тереза, моята, твоята, нашите майки...   

 

 Има една една-единствена женска роля в театъра 

на живота – всъщност не е роля, а кръст-възкресение, но 

тя не може да се играе, а може единствено да се живее. В 

нея сълзите са винаги истински, защото само така 

продължава животът.  

 Защо ли едва сдържам сълзите си, когато видя 

плачеща жена... 

П. П. Ако сълзите са привилегия на жените, в 

техния солен привкус дял имат и  обичащите, грижовни, 

всеотдайни  мъже – бащи, съпрузи, синове, дядовци... 

 

Димитринка Ненова - Варна 
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Покана за закуска на 3 март 

Turkish American Society of Michigan (TASM) ви кани на закуска   

на 3 март  от 11 а.m. в Балканския център (1451 E. Big Beaver, Troy, 48032). 

 www.tasmich.org, info@tasmich.org 

 

The Community Breakfast is a monthly activity that 

provides an opportunity for the Turkish people to get 

together with the members of their community, meet new 

people from Albanian, Bosnian, and Bulgarian communities 

of Michigan, and enjoy friendly conversation and exquisite 

breakfast treats together.  

 

VENUE       : Balkan American Community Center  

ADDRESS   : 1451 E Big Beaver Rd. Troy, MI 48083  

FEE              : $5/person, $10/family 

 

Покана за концерт на трио «Веселба» на 30 март 

На 30 март фолклорната група в Ann Arbor  

ви кани на International Folk Dancing с участието на трио "Веселба".  

Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, Аnn Arbor) 

 

Време: 7 p.m. - 10 p.m., Вход: $10 възрастни, $5 студенти 

Трио "Веселба" се състои от Chris Rietz, Bruce Sagan и Nan Nelson. Те специализират в българска и 

скандинавска музика, но свирят и много друга балканска фолклорна музика.  

Следващият концерт на трио «Веселба» ще бъде на 20 април 2013 г. 
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Вълшебна музика  

 Не трябваше да търся дълго в коя зала е 

концерта на Ангелина Пашмакова и Яна 

Стейпълс, защото акустиката на църквата St 

Michaels в Grosse Pointe Woods беше прекрасна 

и музиката сама помогна на позакъснелия 

посетител. След като три часа бях обяснявала 

задачи по счетоводство, се пренесох в един 

чуден свят, където не е нужно да говориш, а 

може да кажеш толкова много.   

 Изпълнителите бяха подготвили 

програма, която да удовлетвори различни 

вкусове—от познатия Бах и Чайковски до 

българския композитор Велислав Заимов.  

 През лятото на 2012 г., по стръмните пътеки на Рила, известната на българската общност в 

Детройт пианистка Ангелина Пашмакова среща съученика си от Държавната консерватория  

Велислав Заимов. Заимов е композитор, педагог, председател на Съюза на българските 

композитори  и автор на над 70 творби, които се изпълняват в различни държави. Той се съгласява 

да напише произведение за Ангелина и само след седмица нотите пристигат. Така присъстващите в 

залата на 24 февруари имахме удоволствието да чуем за първи път изпълнението на Соната за 

пиано №6, написана от Велислав Заимов.  

 Преди всяко изпълнение Ангелина представяше любопитни факти за автора и името на 

творбата и това правеше нас слушателите още по-нетърпеливи в очакване на изпълнението. А след 

това… след това под пръстите на пианистката и флейтистката Яна Стейпълс  наистина се случваше  

вълшебство.  

 Преди тази изява, Яна и Ангелина, са имали 

четири концерта по време на изложбата “Фаберже” 

в Музея на изкуствата в Детройт (Detroit Institute of 

Art). Предстои им съвместно изпълнение в Scarab 

Club в Детройт през април.               

 На почерпката след концерта всички 

посетители искаха да говорят с Ангелина и да й 

благодарят лично за чудесните изпълнения. В 

такива моменти се гордея, че съм българка. 

 

Даниела Начева  

 

Ангелина Пашмакова (от ляво) и Яна Стейпълс 
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 Кратка разходка из тазгодишния автосалон в  Детройт 

 Бум на хибридите. След като миналата година един от най-големите автомобило-

производители - Volkswagen най-сетне и той пусна хибрид, тази година година и Kia се изпъчи с 

Оptima хибрид. И комай не остана марка без хибрид. Сега вече очакваме дизеловите и 

водородните хибриди. Но както и да се развива автомобилостроенето, бъдещето е на хибридите. 

Настоящето го показва. Много резервирани по хибридите фирми - Chrysler, например, вече и те  

са с хибрид. Та те обещават да видим новото Grand Cherokee вече и дизел. От GMC новата Аcadia 

така и не беше предложена с хибридна версия. Нямаше опция дори и на flex fuel. Дали защото 

двигателят е разработка на Lotus? Но все пак инженерите от GM имаха доста години време да 

разработят и хибрид откакто Аcadia е на пазара. Сравних трите големи джипа на GM - Аcadia, 

Тraverse и Еnclave. Да, те са с различна форма, красиви са, но двигателите са едни и същи, дори и 

седалките са абсолютно еднакви. Е, все пак са от едно семейство. Малкият джип на Buick - Еncore е 

много красив, компактен, икономичен, 4 цилиндров. При вътрешното обзавеждане нямам 

забележки, всичко е направено с вкус, но каква беше голямата ми изненада? Произвежда се в 

Южна Корея! И се внася в САЩ. После разбрах, че Lincoln MKZ хибрид също се произвежда в 

чужбина - в Мексико. Караме американски коли, произведени в чужбина! И си мислим, че са 

американски. От друга страна е Тоyota, която не е американска, а почти всичките й автомобили се 

призвеждат в САЩ. Вие преценете коя кола е американска - тази, която е американска марка и се 

произвежда в чужбина или тази, която се произвежда в САЩ, където работят американци, харчат 

си парите в американската икономоика, инвестират в американската икономика върви, а не в 

чуждата. Аз бих си купил кола, произведена в САЩ.  

Като стана въпрос за Тоyota, новия Аvalon грабва погледа 

веднага - красив  и елегантен той се прадлага и хибрид. 

Това за мен беше приятна изненада. Най-сетне Тоyota 

обърнаха внимание и на Авалона - красив дизайн, 

вътрешен и външен, че и хибрид. Как да не си го купиш! 

Хибридът обаче е 4 цилиндров с 40 мили/галон градски 

разход. Имах щастието да се повозя - просто невероятно!  

 Новият Cadillac XTS е с много хубав и изпипан 

дизайн. Но доста трудно се влиза през задната врата! Много ще ми е интересно как един 

двуметров човек ще се провре, а високи хора много. Това не е допустимо за луксозна кола 

каквато е Cadillac, а цената й стартира от $ 44 000! Но пък предлагат нови магнитни амортисьори, 

абсорбиращи и най-малката неравност. Електромагнитни импулси регулират амотрисьорите 

хиляди пъти в секунда, спрямо терена. 

 Как виждам бъдещето на автомобилостроенето? Колите ще са само на ток и с едно 

безконтактно зареждане, което ще трае не повече от 10 минути, ще изминаваме по 300 мили. И 

няма да се притесняваме къде ще зареждаме колата както сега, защото ще са обурудвани с 

високоефективни слънчеви панели на покрива и капака. И това бъдеще е близо. Ние ще караме 

тези коли, а не нашите деца! 

            Това е което, видях на тазгодишния автосалон в Детройт. Надявам се ,че ви е било 

интересно!          Николай Начев 
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Радиопрограма на Иван Бимбелов 

 Преди 2 години Иван Бимбелов гостува в радио шоуто 

на свой познат към радиостанцията (WXOU 88.3 FM, Oakland 

University, Rochester, Michigan) в Oakland university. От дума на 

дума Иван разбира как може да кандидатства, изпраща диск с 

примерна програма и получава одобрение за едночасова 

програма всяка седмица.  И така Иван освен, че е студент в 

университета специалност “Психология”, всеки четвъртък от  

1 до 2 следобед е водещ на радиопрограма. Темите са 

различни, като избира по-забавните, а музиката е отвсякъде – 

италианска, английска, сръбска, руска, френска, българска.  

В повечето случаи е музика от 60-те и 70-те години.  

 За нашите читатели Иван сподели, че следващия 

четвъртък, 6 март ще включи много българска музика и ще 

се опита да съчетае празниците през март.  

  

Можете да чуете програмата на http://www.wxou.org/listen.  

       Успех Иван! Гордеем се с теб! 

Даниела Начева 
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 ПРАВНИ УСЛУГИ 

Тони Вълчанов, JD, MBA 

Attorney & Counselor at Law 
 

Bankruptcy 

Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate 

Immigration & Naturalization 

Taxation 

Business Planning & Entity Formation 

Landlord - Tenant Disputes 

Loan Modifications & Real Estate Transactions 

 

Тел.: (248) 462-1129 

Тел.: (248) 690-LAW5 (5295) 

toni.valchanov@gmail.com  

Обаждайте се в България по-евтино! 

Използвайте услугите на Blue Tone и спестявайте от сметката си за междуградски и 

международни разговори. 

България  1.9 ц/мин*  

България мобилен телефон  19.9 ц/мин*  

 

Стенният календар Taste of Bulgaria 2013 на 

издателство Unicart с цена $10 включва  

красиви снимки от България и рецепти на 

вкусни гозби на английски, руски и 

български език. Поръчки се приемат на 

info@BulgariansinDetroit.com.    

Побързайте, количеството е ограничено! 

  



 

 

СТРАНИЦА 12 

 Брой 3, 2013 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

Кондо под наем 

 Предлагам кондоминиум под наем в Warren.  

Адресът е 4913 East 10 Мile Rd, Apt # 3, Warren, MI 48091. 
 Кондото се намира на първия етаж, току що боядисано, една спалня (803 Sq. Ft), миячна 

мачина, централно отопление на газ (климатик на ток).  

 Коплексът има обновен басейн и е близо до магистралите I-75 и I-696, магазините Meijer's 

(24 hours), CVS Pharmacy и Warren Community Center. 

Кондоминиумът получава награда за красота от град Warren 10 поредни години.  

Ще получите отстъпка от наема при подписване на 16 месечен договор и нанасяне през 

януари ($500 януари, $350 февруари $100 за март)  

 

Петър Захариев 248-635-6635 или Dominic DiCicco Re Max 810 397 7498 

ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES  

Office Address: 113 East University, Suite 3, Rochester, MI 48307  

Tel: (248)495-5494 · Fax: (248)218-1769 · email: krassy@rochesterbts.com  

 

Предлагамe следните услуги:  
Изготвяне на лични и бизнес данъчни декларации  

Представителство на клиента пред данъчните власти  
Счетоводство на бизнес организации  

Безплатни данъчни консултации 

Акредитации: 
• Certified Public Accountant/MI  
• Enrolled Agent/IRS  
• Authorized E-file Provider/IRS  
• Certified QuickBooks Pro-Advisor/Intuit 

Krassy Popova, CPA, MBA, EA, RBTS, CPA 
113 East University, Suite 3, Rochester, MI 48307 

Tel: 248.495.5494, Fax: 248.218.1769 

www.rochesterbts.com 

Deyan R. Kozhuharov, MBA, ARM, AAI, AIS, AINS Kozhuharov 

Insurance Agency Allen-Harmon-Mason-Selinger Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 266-6997  

Direct: (269) 441-5171 for English 

Direct: (269) 441-5173 for Bulgarian 

Toll Free: (877) 205-0051, Fax: (269) 441-5163 

deyan@kozhuharovagency.com, deyan@allenharmon.com 

www.kozhuharovagency.com, www.allenharmon.com 
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Имиграция в САЩ 

 Следващата поредица от статии ще бъде посветена на една наша любима, а за някои една 

доста тежка тема – имиграцията в САЩ. Ще се постарая да разнищя постепенно обърканата схема 

от закони, митове и легенди с надеждата картинката да стане поне малко по- ясна и красива. В 

началото ще Ви представя общата схема, илюстрирана от имиграционните закони в Америка като 

постепенно с всяка следваща статия ще описвам детайлите и изискванията на определени видове 

визи. Ще се докоснем и до някои лични теми, които ни засягат, тъй като живеем далече от 

родината си. Като цяло тези статии са за всички българи, които се намират на територията на 

Съединените американски щати по една или друга причина и за техните роднини в България, 

които живеят в чакане. 

 Много се е писало за „Американската мечта”. Много филми са направени и изгледани, 

много песни са изпети. Много хора са я гонели и продължават да я гонят. Понякога се чудя дали не 

е създадена от някой холивудски луд милионер или от гений, осъзнал силата, с която само такава 

една мечта може да промени един човешки живот? Не знам, но едно е сигурно – „Американската 

мечта” е дала сила на една цяла новородена нация, захранила я е с пот и сълзи и я е направила 

богата. Машината продължава да работи безупречно и все нови и нови имигранти летят през 

океана, за да се пробват. Цената е различна, но общото е едно-надеждата за нещо по-добро за тях 

или поне за децата им. И някои успяват. 

 Може би не сте се замисляли, но Алберт Айнщайн,  Одри Хепбърн, Кари Грант,  Хенри 

Кисинджър, Боб Марли, Леви Щраус, Асак Асимов и Мадлин Олбрайт са само някои от примерите 

на успели имигранти, с които се гордее не само Америка, но и целият свят. Един от най-

скорошните и ярки примери е Сергей Брин – един от създателите на Гугъл, имигрант от Русия, 

който пристига в Америка на 6 годинки, а на 34 е обявен от Форбс за пети по богатство в 

Съединените Щати, чиято стойност е 18.5 милиарда долара. 

 Защо Ви пиша всичко това, след като ще обсъждам закони и правила? Защото моето 

проучване и личен опит показват, че успехът в Америка, както и навсякъде другаде, се постига не 

само с много труд и огромна доза късмет, но също така и с едно много добро познаване на 

правилата на играта, на законите, които ни контролират. Колкото по-добре разбираме тези закони, 

толкова по-добре разбираме как да ги използваме. 

 Познавам имиграционните закони на Америка не само от правното си обучение и практика 

тук в Америка, но и от личен опит. За радост или съжаление, моят живот тук започна преди 18 

години, когато бях само на 17 и представите ми за света и живота бяха красиво наивни, точно 

такива, каквито може би трябва да бъдат, когато си на 17, за да можеш да заминеш сам буквално на 

другия край на света без дори да си го видял. Америка не се оказа такава, каквато я познавах от 

сериалите „Далас” и „Алф”, филмите „Ловци на духове” и „Хубава жена”. Америка се оказа малко 

консервативно градче без тротоари или автобуси, с едноетажни дървени постройки, ужасяваща 

лепкава августовска горещина, с много мили и усмихнати хора,  които ходят на училище, работа, 

църква или някъде, където се яде много. И така се започна едно  дълго търсене на моето място в 

тази огромна страна и в процеса на търсене аз загубих много неща, но със сигурност научих много 

за себе си и за това велико място Америка. Междувременно завърших гимназия, икономика и 
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Имиграция в САЩ 

право, работех на много места, ожених се и родих моите прекрасни близначета. През изминалите 18 

години преживях 10 студентски визи, работна виза, безброй туристически визи, кандидатстване за 

зелена карта и кандидатстване за американско гражданство. Когато обаче зазвуча американският 

химн и аз сложих ръка на сърцето си в клетва да следвам Конституцията на Америка, по някаква 

странна причина си спомних моята стара къща във Варна и видях морето. 

 Всичко това сигурно Ви звучи познато. В Америка има много българи с най-различни съдби и 

възможности. Но това, което ни обединява, е желанието да намерим и изградим нещо по-добро и по-

светло, ако не за нас, то поне за децата ни. Обединява ни също и носталгията, всичко хубаво, което 

сме  оставили от другата страна на океана, с надеждата, че има някакъв смисъл. 

 Надявам се, че статиите на тема имиграция в Америка ще бъдат полезни на всички. Ще 

използвам опита си на имиграционен адвокат, както и достъпа, който имам до закона и различни 

анализи по съответните теми. Също така ще се постарая да Ви информирам за настъпващите 

промени в имиграционното законодателство, свързани с промяната на статута на някои нелегални 

имигранти при определени условия. В следващата статия ще опиша видовете визи и зелени карти 

без да изпадам в подробности. Това ще бъде един общ преглед на закона, за да добиете по-ясна 

представа за различните категории и за цялостната картина на нещата. Ще се радвам, ако ми пишете 

с предложения за конкретни теми, които Ви интересуват и които искате да обсъдим по-подробно. 

Ваша Доряна Ензли 

Doriana V. Ensley 

Immigration and International Attorney 

Ensley & Associates, LLC, Immigration and International Law Firm 

K Street NW Suite 300, Washington DC 20006 

(202) 600-7843 

ensley@ensleylaw.com 

Neterra.TV вече е с нов облик.Описахме подробно новите функционалности, за да ви е лесно. За ваше удобство 

обединихме цялото съдържание в една страница Гледай, която е разделена според вида съдържание – TV на 

живо, Timeshift, TV на запис, Музика и Филми. Докато гледате TV на живо, лесно може да сменяте каналите и да 

проверите какво дават в момента по всеки от тях. В TV на запис бързо проверявате последно качените 

предавания във всички медии. Филтрирате съдържанието в секциите Музика и Филми според желания жанр. 

Приятно гледане!  
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Вечеринка на 9 март 
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Изложба в къщата-музей на Едсел Форд 

  Необичайна изложба ще откриете в къщата-музей Едсел и Елеонор Форд в Gross Pointe Shores. 

До 9 март там са изложени над 50 предмета от 40 

творци от цял свят. Мотото на международна изложба 

е “ Кошници, направени с природни материали”.      

Изложбата се оранизира от Jane Milosch, куратор в 

Renwick Gallery, Smithsonian American Art Museum. 

  Тези склуптури на кошници са направени от 

материали като бамбук, бор, върба, водорасли, 

перушина от птици, бодли от таралежи и други.  

Josephine Shea, куратор на музея Форд, сподели, че 

“изложбата представя интересни артистични творби, 

създадени, за да ни накарат да се замислим и да 

привлекат внимание към неограничения източник на идеи – природата.” 

  Сред експонатите ще откриете и творбата на българката Цеца Георгиева, която живее в 

София. Тя е текстилен художник и има 20 години опит в изкуството. Обича да работи с растителност, 

естествени влакна и всякакви природни материали, които са я вдъхновили по време на нейните 

разходки. Цеца Георгиева е международно признат художник с награди от Европа и Азия. В 

чуждестранните модни сайтове определят Цеца Георгиева като важна част от еко модата в България, 

като признават умението й да изтъкне красотата, присъща на природата с колекцията й “Органични 

бижута”, за която тя използва обикновени листа, съчки и шушулки. Цеца Георгиева споделя, че 

“работата с приподни материали не само ми носи радосът, но и мъдрост. Даже и в най-малкото 

стръкче трева има история, значение и 

предназначение. Аз постоянно се 

възхищавам на природата. Уча се и се 

удивлявам на нейното уникално съчетание 

от форми, цвят, мириз и светлина. За мен е 

предизвикателство да вляза в тази 

лаборатория и да добавя своето виждане”. 

 Изложбата е безплатна за 

посетителите на музея, който е отворен от 

вторник до неделя, от 11:00 до 17:00 часа.   

  На 9 март, неделя, от 10:00 до 

11:30 часа ще има закриване на 

изложбата с участието на  Jane Milosch и 

Josephine Shea.  

Входът е $30 и включва закуска.   

 

Даниела Начева     

 

Творбата на Цеца Георгиева 
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 От Титаник с любов  

БЕЛ. РЕД.  Помолихме нашата редакторка Емилия Димитрова да изрази своето виждане за 

протестите в България.  Ето какво ни изпрати тя.    

  

 Ние сме интелигентни, възпитани хора. Пийваме 

чайче (със свито кутренце, разбира се), говорим си за 

Шостакович и Стендал, когато … някакви хора в долните 

палуби започват да недоволстват. Каютите им се 

пълнели с вода, краката им изстивали, корабът потъвал.  

 Тривиални неща, които не засягат нас, свободно 

носещите се в разредения въздух на високата култура. 

Какво разбират тези хора от мореплаване? Какво искат 

изобщо? Защо миришат така? Защо шалът на онази 

госпожа, която ръкомаха нещо и използва наистина 

възмутителни лексикални похвати по повод на капитата на кораба е в такова крещящо 

противоречие с пуловера й? Пили ли са? Ходят ли на мачове и други лишени от интелектуална 

привлекателност събития? Завършили ли са унивеситет, за да си позволяват да използват 

думички, които са наша лична собственост? Знаят ли те какво е идеален флуид и какви са 

принципите на хидродинамиката?  

 Свъсваме вежди, отново отпиваме от чайчето. Бавно, изискано, умерено. Всички около 

масата споделят нашето мнение. Това ни успокоява. Значи ние наистина не сме като тях. Но това, 

което се случва е просто възмутително! Чува се бълбукане. Писъци. Завеса. 

 Объркани в превоЗа - Терминал 2.  

 
Емилия Димитрова 

Весела вечер с певицата Татяна 

“Концертът беше много приятен! Не бях виждала толкова народ да се весели така от дълго 

време” 

Татяна Ваклинова 

Според българската точност, в 8:00 вечерта, началният час на 

концерта, нямаше почти никой, но към 9:00 залата беше пълна. 

Хубавата народна музика вървеше чудесно с вкусната скара на 

Нели, а Васко тичаше да изпълни поредната поръчка. Татяна 

изненада присъстващите с костюм в цветовете на трибагреника 

и любимите песни на много българи “Македонско девойче” и 

“Ако умра ил загина”. Певицата успя да накара зрителите да 

станат и се хванат на хорото, което се виеше из цялата зала. 

Програмата продължи с нейни хитове, гръцки песни, както и 

популярната “Рипни, Калинке”. Това беше една приятна вечер с 

танци, хубава храна и компания”.  

Даниела Начева 

 

                  Снимка: Саша Чомаков 
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Застрахователна aгенция «КОЖУХАРОВ» 

Тел : (269) 441-5158 или (248) 266-6997 
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