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На снимката: Български деца събират Великденски яйца пред църквата
“Св. Климент” в Dearborn, 24 април 2011 г.
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ЧЕСТИТ ГЕРГЬОВДЕН
ЧЕСТИТ 24 МАЙ
Пишат братчета, сестрички
и лулички и чертички.
И накрая бързо става
буква хубава и права.
Тези буквички чудесни
са ни още неизвестни.
Ние, малките деца,
пишем още колелца.
Ние славим имената
днес на Солунските братя.
Те за нас са много мили,
че ни буквите дарили.

АПРИЛСКАТА ВЕЧЕРИНКА БЕШЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВКУСНА
На 15 април моето семейство и аз посетихме
поредната вечеринка организирана от Българския
културен център. Темата този месец беше един от найхубавите празници Великден. Организаторите бяха
подготвили изненади – конкурс "Писано яйце" и "Златен
козунак", както и забавни игри за малки и големи. Найголямата изненада обаче беше майсторски приготвения
козунак от Тони Чардакова, който всички опитахме.
Браво Тони!
Докато децата украсяваха великденски яйца,
два отбора се състезаваха кой ще напише повече
имена на цветя. А задачата да познаем какви
продукти е използвала леля Митра за нейните вкусни
курабийки се оказа лесна за някои участници и не
много лесна за други. Децата отново показаха колко
са талантливи и направиха красиви пролетни цветя.
След много смях и весело настроение вечерта
продължи с български народни танци.
Ние с удоволствие посещаваме българските
сбирки. Смятам, че това е чудесно начинание, което ще помогне да запазим българските
традиции и да ги споделим с нашите деца. Така че, ако искате да се повеселите и да се насладите
на хубавата българска музика, заповядайте на следващата вечеринка.
МАЯ ГЕОРГИЕВА
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ПРОСЛАВА НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Двадесет и четвърти май - ден на
славянската писменост, ден на българската
култура и писменост.
Девети век! Повече от 1100 години!
Голямата Римска империя се е разпаднала на
две. Две империи и два върховни центъра Рим и Цариград - водят борба помежду си кой
да владее бившите земи на империята, сега
населени със славянско население.
Християнството се разпространява на три
езика: латински, гръцки и еврейски. Тези три
езика са официални по онова време в
римската империя и в Палестина. Триезичната
догма се използва за борба срещу народите,
които искат да създадат своя самобитна
култура на роден език. Всеки опит да се чете
или пише, да се проповядва християнското
учение на друг език се обявява за ерес и се
преследва. В този девети век двамата солунски
братя Кирил и Методий създват славянската
азбука, подготвят ученици и проповядват
християнството сред славяните на родния им
славянски език. Те са и първите преводачи на
църковни книги на този език - три века преди
Евангелието да бъде преведено на френски
език, шест века преди Уиклиф да преведе
църковните книги на английски език, седем
века преди Мартин Лутер да преведе Библията
на немски език. За проявената дързост братята
са извикани на съд пред папата в Рим.
На път за Рим братята минават през
Венеция. Тук върху тях налитат като "врани"
представителите на немското и латинското
духовенство и предизвикват голяма дискусия,
обявявайки братята в ерес. В дългия и горещ
спор побеждават солунските братя. "Не праща
ли Бог дъжда еднакво за всички ни? Или
слънцето не сияе ли за всички ни? Не дишаме
ли еднакво въздуха всички?....Не сте ли чели
поне апостол Павел какво пише: "Хората искат
да чуят пет думи на разбран роден език и да
разберат смисъла им, отколкото хиляди
неразбираеми слова, на които не могат да
кажат "Амин"."
Черноризците са безсилни пред
аргументите на двамата братя. Константин,

известен от младини поради голямата си
начетеност и от споровете, които е водил
сред хазарите, арабите и срещу
иконоборците и спечелил вече прозвището
"философ", тук във Венеция вече го наричат
“вир магнус” - премъдър човек.
Битката е спечелена. Папата признава делото
на Кирил и Методий за справедливо.
Освещава славянските книги, показва ги на
всички и разрешава да се провеждат
литургии във всички по-големи църкви в Рим,
дава съгласието си братята да продължат
благородната си дейност сред славяните.
Четвъртият литературен език за
средновековна Европа влиза официално в
историята! Високо прозвучават и далеко
достигат думите на Философа: "Слушайте цял
славянски народе, слушайте словото, което
крепи сърцата и умовете, защото голи са без
книги всички народи, не можейки да се борят
без оръжие с противника на нашите души,
народите без книги са в плен на вечната
мъка...".
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Умират великите солунски братя, но
техните ученици посяват семето на своите
учители. И жънат богат добив, защото семето е
попаднало на добра почва. Тръгва възроденият
български народ напред, окрилян от
славянската писменост, създадена от братята
Кирил и Методий и върви все напред ..
единадесет века. Единадесет века, в които е
имало и слънце и черни облаци!
"Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?"
И езикът и народът през тези единадесет
века не умират, не изчезват, защото от буквите
Кирил и Методий са изковали щит за закрила на
род, култура и език. Благодарение на тях
славянството достига своето национално
самоосъзнаване и създава една от най-богатите
и хуманни култури в света.
Признателното славянство днес пее
песни и изрича стихове на благодарност за
двамата братя Кирил и Методий.

За азбуката им крилата,
която дълги векове
подобно щит на свободата
ни пазеше от враговете.
Хилядолетие измина,
и там славянското само
под чуждо робство не загина,
живя то с живото писмо.
Писмото, с което Пушкин
написа чудни стихове,
а Ботев - песните хайдушки,
за да живеят векове.
(Из стихотворението "Прослава за Кирил и
Методий" от Младен Исаев)
Материалът е от златния фонд на
българската радио програма в Детройт,
излъчвана от 1971 до 1989 г. и предоставен
от Цвета и Желчо Тончеви.

ПОКАНА ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО
По повод международния ден на детето - 1 юни,
Българският културен център организира групово
посещение
на Зоологическата градина в Детройт

на 4 юни (събота).
Адресът е 8450 W. 10 Mile Rd, Royal Oak, MI 48067.
Зоологическата градина е отворена от 9 до 5 часа.
Всеки може сам да избере маршрут за разглеждане.
Сборен пункт: 12 часа, Pierson Lake Picnic Site (масите зад Atic Ring of Life с белите мечки) за обяд
и забавни игри с награди.
Вход: $4 с предварително записване на телефон (586) 202-4605 или info@BulgariansinDetroit.com
или $6 в деня на посещението. Таксата за паркиране е $5 на автомобил.
Българският културен център в Детройт ще заплати входа на всички деца до 14 г.
Ще очакваме всички български деца от Метро Детройт в 9.45 часа
пред входа на зоологическата градина, за да влезем точно в 10 часа!
За да ползваме тези ниски цени трябва да влезем всички заедно. Препоръчваме на всички
родители и деца да са облечени с тениските с българския флаг, продавани от Българския център.
Родителите носят отговорност за децата си през цялото време.
Търсят се и други спонсори.
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Уважаеми сънародници,
Balkan American Community Center
и
Folk Dance Club
“Friends of Bulgarian Dance”
със
съдейсвието на
UNITED BULGARIA
(Tour Coordinator)
Ви канят на концерт с рок група

ДИАНА ЕКСПРЕС
USA and CANADA Tour 2011
посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и култура
Групата ще представи новия си двоен албум
„Площад синева – силата на мисълта"
Дата: неделя 15 май, 2011
Време: 7:30 p.m.
Място: Balkan American Center, E. Big Beaver Rd. Troy, MI 48083
(на 16 mile между John R и Rochester Rd. от северната страна)
Цена на билета* - $25.00 с предварително плащане
- $30.00 на входа
Деца (10 -16 г.) – $15.00
Деца под 10 години - безплатно
Цената на билета включва залата, озвучаване и хонорари
Вратите ще бъдат отворени в 7:00 p.m.
Ще се предлагат за закупуване храна и безалкохолни напитки.
За повече подробности и информация: тел. (586) 873-1739 или е-мейл: ngsalitchev@sbcglobal.net

Let’s Rock and Roll Together!!!
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ПОКАНА

БЪЛГАРCКИЯТ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР в Детройт
ви кани на тържество по случай 24 май
и завършването на учебната година за училище "България"
на 28 май (събота) от 18.30 часа
в залата на Балканския център в Трой
(1451 Е. Big Beaver, Troy 48312)
Програмата започва в 19.00 часа с участието на деца от училище
"България". Любители на българския фолклор са подготвили музикалнотанцов спектакъл специално за случая.
Ще се предлагат храна и безалкохолни напитки за закупуване.
След програмата ще има българска народна и естрадна музика.
Вход: $15 възрастни
деца до 18 г. — безплатно

Заповядайте да празнуваме заедно!

В момента се подготвя програмата за тържеството и каним всички бизнес лидери да
станат наши партньори и по този начин да подкрепят българското училище.
Цена за половин страница: $25, цяла страница: $50, корица: $100.
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ПОКАНА

Български културен център - Детройт
и Турско-Американската културна асоциация - Мичиган
ви кани на лекция
"Как учат децата. Положителни взаимотношения между родители и деца."
на 7 май (събота) от 10.00 до 12.00 часа
в Балкано-Американския център в Трой (1451 E. Big Beaver, Troy 48083),
представена от Christine Zimmerman от Macomb Family Services
Лекцията ще засегне някои от основните проблеми при взаимотношенията между
възрастни и деца, как да намалим борбата за надмощие чрез даване на свобода за
избор и разумни ограничения. Лекторката ще демонстрира как децата учат чрез
различни материали и пособия, комуникация и опитване.
Вход свободен.
След лекцията ще бъдат предложени пица и безалкохолни напитки.
Macomb Family Early Learning Community (ELC) предлага безплатно обучение и
подкрепа на възрастни, които се грижат за деца до 5 годишна възраст.
Заповядайте на лекция, която засяга въпроси, които вълнуват всеки родител.

ПОКАНА
Мариана Павлова търси съквартирант за квартира в Farmington Hills (12 Mile & Middlebelt) или
търси да наеме стая под наем с друг съквартирант.
Телефон за връзка: (248) 470-2128
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OTЗИВ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРОЛЕТНО ПАРТИ
Че българките са хубави не е тайна за никого, но не всеки ден се виждат на едно място. На
партито на Нели и Васко на 30 април в Commerce Township имаше и хубави млади момичета и
момчета, красиви жени и мъже и очарователни деца. Всички присъстващи бурно ръкопляскаха на
дефилиращите участници в конкурса за Мисис и Мистър България. Строгото жури избра за
победител сред дамите Ива Ангелова, последвана от Ива Михаелова и Васка Чардакова. При
момчетата наградата грабна Елиот Георгиев. Второто място беше за 14 годишния Джонатан
Дончев, а на трето остана Петър Чардаков. Малките момичета и момчета гледаха с отворени очи
каките и батковците и бяха готови и те да дефилират. Организаторите предусетиха желанието им
и веднага уредиха участието им, а залата светна с детски
усмивки.
Не е тайна също, че Нели, Васко и баба Ваня
приготвят храната с много майсторлък. Сигурна съм, че
вечерята удовлетвори и най-изисканите вкусове.
Дъщерята Ива, зетът и внукът пък се погрижиха за десерта
като предлагаха популярните български вафли и меденки.
Доста хора се извъртяха под звуците на музиката,
пускана от Стенли. Нямаше пожелана песен, която да не
прозвучи. Така и времето минаваше неусетно и весело,
докато пропяха първи петли и трябваше уморени и с
протрити подметки да си тръгнем.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

ОТНОВО ПОБЕДА ЗА БЪЛГАРИН
Нашите съгнародници Златко Недев и Стефан Чардаков
участваха отново в ежемесечните турнири по тенис на маса,
организирани от Балкано-Американския център в Трой.
Златко (първият от дясно) се класира на второ място, а Стефан
остана пети.

Браво момчета!
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КОНЦЕРТ НА БЕЛЛА ХРИСТОВА В ДЕТРОЙТ
На 17 април в
камерната зала на
Macomb Center по
програмата на
младите артисти
(Young Concert
Artists, YCA) се състоя
солов рецитал на
младата и талантлива
българска цигуларка
Белла Христова. В
изключително
тежката и трудна
програма бяха
включени произведения на Бах, Бетовен,
Шуберт, Арнолд Шомберг и Еюжен Исайи, която
тя изпълни с прецизно техническо майсторство
и твърд стоицизъм.

образование през 2010 г. от Indiana University.

Белла е родена в Плевен през 1985 г. и
започва своето цигулково обучение на шест
години. На 12-сет години взема участие в
майсторския клас на именития италиански
цигулар Руджиеро Ричи в къщата-музей на
Моцарт в Залцбург. На 13 години пристига в
САЩ и започва да учи при Stephen Shipps. През
2003 г. влиза в Curtis Institute, където учи под
ръководството на Ida Kavafian, а също учи и
камерна музика при Steven Tenenbom.
Завършва и получава своята диплома за висше

борба за извоюване на челно място в общността
на виртуозните цигулкови изпълнители. Накрая
й пожелахме успех в бъдещите й проекти и се
разделихме с надеждата, че отново ще се върне
в Детройт, за да ни радва с великолепните си
изпълнения. Моето лично желание е като
музикант да има още много български млади
изпълнители на концертните подиуми в
Детройт и по света.

Ежедневието на нашата талантлива
цигуларка е напрегнато и ангажирано, което
личи от много й участия из цяла Америка.
Участва също на фестивали и конкурси за млади
изпълнители в Япония, Китай, Нова Зеландия и
други и навсякъде печели първи награди и
права да участва като виртуозен изпълнител с
изключително известни симфонични оркестри и
диригенти. Като лауреат на първа награда през
2008-09 Young Concert Artists International
Auditions тя се класира за програмата на
Macomb Center YCA. Като музикант и
дългогодишен преподавател по пиано и музика
от години следя тази програма на Macomb
Center и се старая по възможност да присъствам
на всички концерти по тази и други и програми.
С радост очаквах рецитала на нашата Белла
В спонтанния си контакт с разнородната Христова и наистина с изпълненията си тя
публика по време на концерта, който продължи накара нас, неколцината представители на
българската общност в Детройт, да се гордеем с
час и половина, Белла Христова успя да внуши
нея като българка и да я акламираме бурно след
на слушателите в залата магията и силата на
всяко нейно изпълнение. За изключителното й
музиката с емоционалните си изпълнения.
Лично на мен, тя ми въздейства и ме впечатли с представяне спомага и притежаваната от нея
майсторска старинна цигулка Nicolò Amati от 17
изключителното си изпълнение на Соната за
век. Американската преса пише за Белла "Every
соло цигулка №2 на белгийския композитор
sound she draws from her 1655 Amati is superb!"
Еюжен Исайи. Близо седмица бях под
въздействието на нейната интерпретация на
След края на концерта отидохме да я
тази соната. В контакта с публиката, когато
поздравим и тя много се зарадва като разбра, че
обясняваше трудното произведение на
сме българи и че сме присъствали на нейния
додекафониста (модерен стил в класическата
концерт. Въпреки, че беше уморена след
музика) Арнолд Шомберг - Фантазия за цигулка, трудната програма, тя с радост ни отдели част
оп. 47 й помагаше и нейната корепетиторка от времето си и си поговорихме за България, за
пианистката от латвийски произход Ieva
бъдещите й творчески планове по трудния път
Jokubaviciute.
на музиката, за напрегнатото й ежедневие и

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА
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ИЗЯВИ НА БЪЛГАРСКИ ДЕЦА
Отлична награда на престижното изложение за научни
проекти Science and Engineering Fair of Metropolitan Detroit
получи дванадесет годишният Мартин Христов от West
Bloomfield. Считано за едно от най-големите в света,
петдесет и четвъртото поред издание на реномираното
изложение за научни проекти и изобретения на ученици от
шести до дванадесети клас се проведе от 15-до 19-ти март
в Детройт. Участие в тазгодишната надпревара взеха 1387
ученика от Oakland, Wayne и Macomb, които се състезаваха
в четиринадесет категории.
Награденият в категория Engineering проект на
Мартин изследва движението и ефикасността на вятърните турбини при различни дизайни на
техните ветрогенератори. За целта младият учен конструира макети на вятърни турбини, които
тества в домашни условия, а резултатите си представя в доклад, който впечатлява изпитната
комисия. Актуалността на темата, изчерпателните изследвания и убедителните резултати на
проекта водят до отличие в категорията, в която се състезава Мартин.
Любовта на Мартин към научните знания започва отдавна. Сред любимите книги на
ученика са енциклопедии и научни справочници, които го запознават със света на науката.
Интереса му към точните науки бива забелязан и в училище, където умното българче взема
редовни участия в многобройни викторини, специализирани класове и извънкласни занимания.
АНЕЛИЯ ПЕТРОВ

Jefferson Elementary School в Sterling Heights,
Мичиган организира своята първи международен
фестивал на 25 март. Учениците бяха облечени с
дрехи, представящи страните им, като Quoc, от
ляво, който е облечен с виатнамски костюм и
Майкъл, който носи тениска с българския флаг.
Фото: Еric Perry, публикувано във вестник
"The Source" на 3 април, 2011

Бел. Ред. Тениските са изработени специално по поръчка на Българския
културен център с дизайн на Весела Вълчева.
Може и вие да си поръчате от тениските с българския флаг
на телефон 586-202-4605 или е-мейл: info@BulgariansinDetroitcom.
Детските са с цена $10, а за възрастни - $15.
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РОЖДЕН ДЕН НА ШКОЛАТА «АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ»
С много настроение, шеги и богата почерпка децата от Школата за български език,
традиции и изкуство “Аз съм българче” отпразнуваха нейният трети рожден ден на 17 април. В
импровизираното тържество след края на учебните занимания се включиха ученици, родители,
както и ръководителката на Школата Диана Чолакова.
В продължение на три години българската Школа организира месечни сбирки, на които
децата се учат на роден език, история и традиции. По време на уроците българчетата усвояват
азбуката, слушат разкази за национални герои, четат приказки и пишат есета. За да бъдат
заниманията им още по-увлекателни, децата се запознават с народните песни и танци, както и с
тайнствения свят на митовете и легендите. Игрите, свързани с изучаването на българските
традиции, се редуват със заниманията по труд и творчество, по време на които малчуганите
дават воля на въображението си, творейки интересни рисунки и сувенири. От тази година
желаещите деца посещават и специализиран курс по журналистика към Школата, на който
обогатяват познанията си по български език използвайки традиционни журналистически
прийоми.
Причините за интереса на децата към заниманията на Школата са различни. За дванадесет
годишната Деница Драгиева, Школата е “място, на което учим интересни традиции, обреди и
обичаи; изработваме сувенири, свързани с различните празници и се занимаваме с
журналистика”.
За други, занятията са начин да се докоснеш до българщината: “Аз не съм посещавала
българско училище и идвайки в Школата научавам неща, които не мога да науча другаде”, споделя
седем годишната Дария-Бояна Димитрова.
Без значение какви са конкретните причини за интереса на децата към заниманията им в
Школата, е ясно това, че всяко от тях вече очаква с
нетърпение следващата сбирка.

АНЕЛИЯ ПЕТРОВ
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Кампанията за събиране на финансови средства за основно училище в село Гостилница,
край Габрово продължава (виж бр. 4). Даниела Дончева изготви плакат с имената на децата и
прави пълна отчетност на постъпилите дарения. Прилагаме част от писмото на г-жа Гочева,
директор на училището:
"Ние сме основно училище с общежитие за
социално слаби деца. Събираме ги всяко лято от
целия габровски регион, като много от тях са от
самия град Габрово. 80% са роми, имаме и турчета и
малко българчета. Децата ни са от най-бедния слой в
обществото. Имам пред вид, че живеят в порутени
жилища, бараки, без електрически ток, без вода,
никаква хигиена, с агресивни родители - пияници,
които никак не се интересуват от тях. Оцеляваме
само благодарение на спонсори вече 20 години. Найголемите ни спонсори са германски фондации и
дружества. Осигуряваме абсолютно всичко за децата
- от пастата за зъби до учебните пособия, безплатна
храна, транспорт до училище и обратно. Учениците
са ни малко - около 60 всяка учебна година и
делегираният бюджет не стига. Те пристигат на
училище в понеделник сутринта и си отиват в петък
след обяд след часовете. Някои дори не желаят да се
прибират в къщи, където стават свидетели на побои
и сами са жертви на насилие. По-зле са от сираци!
Това е накратко за нас. Пък Вие преценете."
Може да се включите в кампания и направите дарение всяка събота от 10-13 часа в Балканския
център в Трой (1451 Big Beaver, Troy 48312) или се обадите на Даниела Дончева на телефон (248)
894-8299.
Благодарим на всички, които вече се отзоваха.

СЪОБЩЕНИЕ
В редакцията се получи писмо от г-жа Иванка Славчева, главен експерт в Дирекция "Български
общности и информационна дейност" при Държавната агенция за българите в чужбина. В него тя
ни уведомява за решението да се издаде алманах на българските ярки таланти, които със своя
талант, усилия и професионален опит са се изявили зад пределите на България и са получили
признание на световната сцена във всички области на науката, културата, спорта и т.н.
Обръщаме се към българите в Мичиган да ни изпратят информация за такива наши сънародници
на адрес info@BulgariansinDetorit.com.
За повече информация: Иванка Славчева, i.slavcheva@aba.government.bg.
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КОНКУРСРЕКЛАМА
“МОЯТА ГАТАНКА”
FIDDLER RESTAURANT
кани българските си приятели
да празнуват семейни поводи и национални празници
в обновения ресторант с адрес:
6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322
Предлагаме изобилие от вкусна храна, както и меню по
поръчка.
Жива музика всеки петък и събота вечер:
19.00 - 21.00 - джас квартет "Fantastic Four"
21.00 - 1.00 - група "Fidller"
Новите собственици са готови да направят вашето тържество незабравимо!
Всяка неделя от 13.00 до 16.00 часа има бюфет на цена $15.95 с разнообразни салати, топли и
студени предястия, различни видове месо, десерти и плодове.
На Mother's Day (8 май) ще се предлага бюфет от 12.00 до 19.00 вечерта на цена $20 за възрастни и
$10 за деца от 6-10 г..

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!
Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
•

Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит

•

Безплатна консултация

•

Офисът работи в събота и в неделя

•

Ниски цени и отстъпки при големи поръчки

•

Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак

•

Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.

•

Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове

•

Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния ъгъл на 13 миля и
Southfield). Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски).
Обадете се и вие: (248) 569-7447
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ЗАЩО Е ВАЖНА ЗАСТРАХОВКАТА ЗА НАЕМАТЕЛИ
Представете си, че се нанасяте в нов
апартамент и имате доста да свършите по
пренасянето – поръчване на кабелна телевизия,
телефон и интернет, изпращане на новия адрес
на роднини и близки, работа по подреждане на
всекидневната – последното нещо, за което си
мислите е застраховка. Ако живеете в
апартамент или съвместно жилище,
застраховката на вашия наемодател
обикновено покрива щети на сградата – в
смисъл само на стените, пода и тавана на вашия
апартамент. За това е разумно да си закупите
наемателска застраховка. Независимо дали сте
наели къща, апартамент или съвместно жилище,
замяната на вашите вещи или вашата защита от
дела за гражданска отговорност могат да ви
поставят в ситуация на изплащане на парични
дългове.
Както споменах, когато наемате
апартамент, наемодателят на апартамента има
застраховка само за сградата. Наемателската
застраховка, която вие трябва лично да
закупите, ще покрие личните ви вещи срещу
кражби и други вреди при пожар, мълнии, дим,
буря, или градушка, докато живеете под наем.
Някои наемателски застраховки също предлагат
защита за гражданска отговорност, когато ваш
приятел е наранен във вашият апартамент, или
когато техните вещи са повредени докато той
гостува у вас. Други наемателски застраховки
дори покривaт вашите разходи, ако трябва да се
преместите някъде другаде за определен
период от време поради застраховани щети във
вашият апартамент.

пълно имущество за няколко стотин долара на
година. А когато включите и другите покрития,
които получавате с тази застраховка, може да се
окаже, че всъщност е доста добра инвестиция.
Ако не ви трябва никакво специално покритие
за бижута или компютри, наемателската
застраховка ще ви струва между $150 и $300 на
година, според “Insurance Information Institute”.
Това ще ви достави около $30,000 - $35,000
покритие на вашите лични вещи и около
$100,000 - $300,000 покритие за гражданска
отговорност.
За да определите какъв лимит ви трябва
на наемателската застраховка, трябва да
направите списък на вашето имущество и
цената на отделните предмети. Ако имате
домашен любимец, консултирайте се с вашия
aгент, за да сте сигурни, че сте прилично
покрити за гражданска отговорност. Ако имате
съквартирант, вие двамата трябва да закупите
отделни наемателни застраховки.
Какво застраховат стандартните
застраховки?
Съществуват няколко вида жилищни
застраховки. “HO-4” е предназначена за хора,
които живеят под наем. “HO-6” е предназначена
за собственици на апартаменти. Повечето “HO4” и “HO-6” полици покривaт личното ви
имущество срещу 16 основни опасности:

пожар или мълнии; буря или градушка;
експлозия; бунтове; щети от летателни апарати;
щети от автомобили; дим; вандализъм; кражба;
вулканически дейности; падащи предмети;
тежест на лед, сняг, или градушка; случайно
Изследване проведено от “Insurance
изливане на вода или пара от водопровод,
Research Council” през 2006 показва, че само
отоплителна система, климатик, автоматична
43% от хората, които живеят под наем, имат
“sprinkler” система, или от вашата пералня;
наемателска застраховка. Ако пресметнете
колко струва вашето имущество в апартамента Внезапно и случайно скъсване, спукване,
изгаряне, или подуване на системи с гореща
ви, ще установите че сигурно имате вещи на
вода или пара, климатик, или автоматична
стойност между $10,000 и $50,000. Бихте ли
“sprinkler” система; замръзване на водопровод,
могли да замените цялото си имущество
самостоятелно, ако апартаментът ви е ограбен? отоплителна система, климатик, автоматична
“sprinkler” система, или вашата пералня (това
В много случаи отговорът е отрицателен.
важи ако направите необходимото да
Наемателската застраховка защитава вашето
поддържате тези инсталации отоплени и
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въпреки всичко те замръзнат); внезапни и
случайни щети от изкуствено образувано
електричество (не са включени загуби на лампи,
транзистори или подобни електрически уреди);
някои загуби от типа на наводнение,
земетресение, урагани и други природни
дейности не са автоматично застраховани. Тези
загуби могат да бъдат застраховани срещу
допълнително заплащане.
Вещи, които най-често са покрити от
застраховката:
•
Стерео системи, DVD, телевизори, CD и
DVD дискове и касети, камери и фото-апарати,
битови електроуреди, мебелировка, спортно
оборудване, порцеланови и стъклени съдове,
дрехи, книги и много други.
Вещи обикновено покрити с лимити са:
компютри; пари и монетни колекции; чекове;
бижута и часовници; скъпоценни камъни;
комикси, колекционерски картички, марки, и
други колекции; антики; златни и сребърни
прибори (срещу кражби); килими; оръжие
(срещу кражби); кожено облекло; лодки и други
плавателни съдове и оборудване.
Когато закупувате наемателска
застраховка, трябва да проверите дали
полицата ще покрие вашето имущество на база
“Actual Cash Value (ACV)” или на база
“Replacement Cost (RC)”. Застрахователната
компания ще заплати реалната стойност на
вашите вещи с полица на база “ACV”. Това
означава, че ако преди 5 години сте закупили
телевизор за $500 и този телевизор изгори при
пожар, вие ще получите сума по-ниска от $500.
Това ще се получи защото вие ще получите сума
равна на стойността, която вие сте платили за
телевизора минус обезценяването на
телевизора, минус вашето “deductible”.
Следователно, независимо от факта, че вие
сигурно ще трябва да похарчите около $500 за
нов телевизор, вие ще получите сума, по-малка
от $500.

Брой 5, 2011
В други райони, компаниите ще ви дадат оценка
на база “RC”. Наемателска застраховка на база
“RC” ще ви струва повече, но и изплаща повече в
случай на нужна. Добре ще е да дадете
информация на вашия агент за всички ваши
ценни вещи. Ако имате ценен пръстен, сигурно
ще ви се наложи да закупите допълнение към
застраховката, за да имате пълно покритие. Ако
не говорите с вашият агент, най-вероятно няма
да получите пълно покритие на вашия пръстен
ако той бъде унищожен или откраднат.
Няколко интересни неща, които можете да
обмислите когато решавате дали имате нужда
от наемателска застраховка:
1. Изследвания показват, че домове под наем са
ограбвани много по-често от закупени домове.
2. Студенти, ако родителите ви имат застраховка
имот, понякога техните полици предлагат
покритие за вашите вещи в колежанското ви
общежитие. Това покритие обаче е с доста
лимити и изключения, които намалят размера
на сумите, които биха ви били изплатени. Затова
най-разумното решение е да си закупите
собствена застраховка. Вашите родители може и
да платят за полицата ви, понеже вие ще сте
много отговорен в техните очи поради факта, че
мислите за вашата финансова безопасност.
3. Не подценявайте вашите вещи. Няма да е
много приятно ако закупите покритие за
$20,000, имате пожар и установите, че всъщност
реалната стойност на вещите ви е примерно
$40,000.

ДЕЯН КОЖУХАРОВ
Kozhuharov Insurance Agency
Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301
Toll Free: (877) 205-0051
Fax: (269) 441-5163

От друга страна, ако имате полица на
база “RC”, вашата застраховка ще ви даде
нужните пари да си закупите нов телевизор
минус вашето “deductible”. Повечето
застрахователни компании в някои райони ще
ви дадат застрахователна оценка на база ”ACV”.
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100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ
86. САВА ДОБРОПЛОДНИ (1820-1894) - един от изтъкнатите български
просветни и културни дейци, които оформят началните прояви на
българското национално Възраждане, учител, преводач, автор на
учебници. Учитества в Котел и Шумен, сред най-изтъкнатите му ученици са
Васил Друмев, Илия Блъсков, Добри войников. С побългарената от него
комедия "Михаил" поставя началото на българския театър (1856). Редактор
е на в. "Нова българска пчела" (1887-88).
87. САМУИЛ - български цар (997-1014), най-малкият син на знаменития
комит Никола, главна фигура в атнивизантийското движение в
югозападните български земи след 997 г. Успява да удържи атаките на
император Василий II и дори да нанесе сериозни поражения.
Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото
му управление. Ранен в битката при Беласица (юли 1014); умира на 6
октомври 1014 г., вероятно от сърдечен удар, получен при вида на
войниците си, ослепени от византийците, след голямото поражение на
българите при Беласица.
88. СИМЕОН РАДЕВ (1879-1967) - български общественик, историограф,
дипломат от кариерата, публицист и журналист, виден представител на
Народнолибералната партия. Участва като доброволец в Балканската
война (1912-13), в редовете на Македоно-Одринското опълчение. Книгата
му "Строители на съвременна България" в два тома е изключителна и
единствена по рода си у нас историческа хроника за българската
действителност след Освобождението.
89. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ (1739-1813) - светско име Стойко
Владиславов. Виден български духовен будител и деец на църковноосвободителното движение. Изготвя два преписа на Паисиевата "История
славянобългарска". Поставя началото на новобългарската печатна книга
със сборника "Неделник" (1806). Автор е на забележителната
автобиография "Житие и страдание грешного Софрония", публикувана за
първи път във вестника на Раковски "Дунавски лебед" (1861). Канонизиран
е за светец от Българската православна църква (1964).
90. СИМЕОН ВЕЛИКИ (893-927) - един от най-могъщите владетели на
Средновековната българска държава. Учи в прочутата Магнаурска школа в
Константинопол. Той е първият български владетел, който се титулува
"цар" (917). Прави сериозни опити да унищожи Византия и да изгради
гръко-славянска империя под своя скиптър. Слави се като покровител на
книжовността, неговото управление се определя като "Златен век на
българската писменост и култура". Съставител е на преводни и оригинални
сборници с разнообразно съдържание.
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КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?
Нивалин - лекарството, което се извлича от блатното кокиче.
Нивалин помага при лечение на полиомиелит, церебрална парализа,
неврологични заболявания, засягащи централната и периферна
нервна система, и за лечение на деменции от Алцхаймеров тип.
Лекарството Нивелин е създадено през 1956 от проф. д-р Димитър
Пасков.
Главен помощник в откритието на фармаколога проф. д-р
Димитър Пасков се явява едно момиче, което пило вода от чашата с
кокичета, които родителите му били оставили в стаята.
С оригиналните си фармакологични излследвания върху
галантамина (Nivalin®) проф. д-р Д. Пасков прославя името на
България сред фармаколозите и лекарите на Европа. Неговата
монография "Нивалин" е преведена и издадена в Италия. Съвместно с
проф. д-р Д. Пейчев издава учебник по фармакология, който е преиздаден няколко пъти.
Лекарственият продукт 'Нивалин' е отличен с Фармацевтичен Оскар - Еньо за принос в
науката.
АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net

БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - ВЕЧЕ С ЛОГО
Андриана Георгиева - студентка по
архитектура е дизайнер на логото на
Българския културен център. То стана
реалност и с помощта на Весела Вълчева.
Младите момичета работиха доброволно и от
сърце. С идеи се включи и Лидия Симеонова.
Браво и благодарим за вашия труд!
Българският център подаде документи за специален данъчен статут (tax-exempt status). След
одобрението от данъчните власти (IRS) даренията ще могат да се ползват за данъчни цели.
Таксата от $400 беше заплатена от д-р Красимир Делчев, за което сърдечно благодарим.

Отбележете на календара тези дати:
7 май - лекция "Как учат децата"
28 май - тържество за 24 май
4 юни - посещение на зоологическата градина в Детройт
17 юни - Международен институт - Детройт
8 юли - вечеринка в руския ресторант "The Fiddler"
21 август - фестивал в църквата "Св. Климент"
28 август - български пикник в Raintree Park, Troy
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ПАК ЗА САМОЛЕТНИТЕ БИЛЕТИ
БУЛЕТИ
И тази година настъпва летният сезон, когато много от нас се приготвят за ваканция в
България. Някои възнамеряват да са в родината си през цялото лято, а други само за времето
на лятната си отпуска. И едните и другите обаче, се плашим пред перспективата да дадем голяма
сума за самолетни билети и често повдигаме вежди в недоумение пред техните цени, чудейки се
в същото време докъде може да стигне "издевателството" на авиокомпаниите над портфейлите
ни.
Обяснението не би било просто и аз не се наемам да го дам. Причините за непрекъснато
растящите цени на самолетните билети са комплексни и многобройни. Като се тръгне от
популярното обяснение на редица агенти "Това е просто инерционен процес" и се стигне до
"Кризата в Либия" всичко, за което бихте се сетили, би било причина.
Истината е, че хората не спират да пътуват и компаниите някак си успяват да си продават
билетите дори и на тези високи цени. Има обаче начини, макар и доста ограничени, които ние
като клиенти, би трябвало да използваме, за да сдобием с ценния за нас "пропуск" за самолета
на приемлива цена.
Един от тези начини е да следим какво обявяват като промоции и намаления местните
агенти тъй като те имат актуална и точна информация. Обикновено, макар и доста условно,
промоциите са валидни в периода от началото на календарната година до към края на март. Ако
планувате отрано конкретни дати за пътуването си, бихте могли да използвате този вариант.
При всички сличаи агентът ви ще има информация веднага след започването на календарната
година. Например, тази година Bulgaria Air имаха промоция заедно с US Airways до края на март.
В момента техните билети все още поддържат атрактивни цени от порядъка на $1,028 - $1, 237
за двупосочен билет. Поради високото търсене обаче, наличността на евтини билети е вече
доста ограничена, а цената се базира именно на тяхната наличност. Въпреки това компанията
периодично отпуска допълнителни свободни места, така че помислете и проверете за този
вариант.
Bulgaria Air си партнира също и с KLM и Northwest Airlines, но цената за билет с тези
авиолинии започва от $1,100 без такси, които достигат до около $600 - $620. Отсечката
Амстердам-София е доста натоварена и вероятността за ниска тарифа по нея не е висока.
Друг вариант, много предпочитан от българите в Детройт, е пътуването с Lufthanza. В
минали години, техният маршрут през Франкфурт беше доста удобен, а и икономичен. Тази
година обаче, техните цени са едни от най-високите, а и маршрутите от Детройт са с много
дълги престои и доста смени. Въпреки всичко, в момента авиокомпанията има обявена
промоция за пролетни и летни пътувания. За тръгване на и преди 13 май, цените започват от
$1,082, а за пътувания след 13 май цените са от $1,475. Посочените цени са крайни и включват
всички такси. Така че, не чакайте! Преценете, кога са най-удобните ви дати, и се свържете с
агента си.
Това е и другият начин да се сдобиете с билет на желаната от вас цена - неуморно
търсете и контактувайте с агента си.
Телефона, на който можете да направите резервация и да получите информация е: 586718-5864, както и 206-355-2960 (след 6:00 pm и през почивните дни). С мен може да свържете и
на е-мейл: rosilub@yahoo.com
РОСИЦА ДИМИТРОВА, пътнически агент
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E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com

Брой 5, 2011

Броя подготвиха: Анелия Петров, 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.
Авторските материали подлежат на редактиране .

Aбонирайте се за вестника
на българите в Детройт тук

