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В Детройт няма да има секция за 

гласуване на изборите на 12 май 

поради ненабиране на 

необходимите 100 заявления.   

Цветове, създадени от движението… 

Снимка: Саша Чомаков 

Концерт на ансамбъл «Хоро» от Чикаго, 6 април, 2013г.  
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 Бележка на редактора 

 

 

 

 

 

По повод на празниците в началото на май, на Файсбук се появи следното съобщение:   

5 май – Великден, 6 май - Гергьовден. Криза е, а господ е българин. С едно агне – два празника! 

Предполагам, че агнешко се е пекло и в българските домове в Детройт, децата са се борили с 

шарени яйца, а майките и бабите са се хвалили една на друга коя по-вкусен козунак е направила.  

Празниците бяха отбелязани и в училище 

“България”. В Трой децата пробваха сили със 

забавни игри, събираха яйца, напълнени с 

лакомства и опитаха курабийките и козунаците, 

донесени от родителите. Имаше и подаръци за 

най-сръчните, осигурени от Виолета 

Александрова и Българския културен център, 

както и много, много усмивки. В Плимут 

трябваше да крият яйцата в стаята, заради 

дъждовното време навън, но това не развали 

настроението на децата, които се радваха на 

лакомствата.   

На 19 май, за втори път, деца от училище “България” ще представят нашата страна на 

международния фестивал в Детройт. Вижте обявата на стр. 15 за повече подробности.  

На 25 май е празникът по случай Деня на славянската писменост и края на учебната 

година. Малчуганите от училище “България” учат стихчета, песни и танци, а малките танцьори на 

Дани Дончева също подготвят специална изненада. След тържеството, за доброто настроение на 

всички присъстващи ще има българска народна и естрадна музика. Ако искате да спонсорирате 

тържеството, може да се свържете с Венелин Георгиев, председател на родителския съвет на 

училище «българия» на телефон (248) 767-8169. Даренията се признават за данъчни цели.    

Честит имен ден на всички, които празнуват на 6 май! 
 
 На всички абитуриенти - попътен вятър в морето на живота! 

             

               Даниела НАЧЕВА   

Светлина в душата, 

пламък в сърцата, 

книга /компютър/ в ръцете, 

път пред нозете... 

Честит 24 май! 

 

Димитринка Ненова, Варна 

На снимката: 

Симона Иванова,  

ученичка от 1-ви 

клас в училище 

«България» -  

Детройт 
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Цветница и Великден за децата от училище «България» 

  

Иван с цветя за мама 

А къде е опашката на заека?  

Със затворени очи задачата не е 

толкова лесна... 

Време е за почерпка с козунаците на Виолета и 

Невена, курабийките на Сашка и Веси, лакомства от 

Елена и други родители. 

Състезанието за носене на яйце се повтори 

няколки пъти докато се излъчи победител   

Първокласниците с пълни кошници с яйца 

Деца от подготвителната група, готови за излизане навън 
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 Да докоснеш звездите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искам да благодаря на Българския културен център и по-специално на Вили Начев, за 

доверието към нашето семейство да бъдем домакини на Кристина Димитрова и Орлин Горанов 

по време на гостуването им в Детройт. Да си две нощи под един покрив и то в собственя си дом 

със звезди като тях е едно неповторимо 

преживяване, за което дори и не сме си мечтали! 

И уж звезди, а толкова земни и готини! Приятно е 

да си на маса с чаровника Орлин, неспиращ да 

говори и разказващ виц след виц… Или да видиш 

кокетната Кристина, неглиже и без грим и да си 

бъбриш приятелски с нея.                                                                                                        

 А концертът им беше едно прекрасно 

връщане назад във времето. Спомнихме си и пяхме 

заедно с тях любими и малко позабравени песни. А 

те ни обещаха, че отново ще се върнат. Благодарим 

Ви Криси и Орлин за неповторимата тръпка и 

емоция, която ни подарихте!   

            Гинка ЕГОВА      

 

Концертът на Кристина и Орлин беше 
едно незабравимо изживяване, което ни 
върна назад във времето и в България. Браво 
на организаторите! Очакваме още много 
такива събирания! 

 Теодора ТАКЕВА, Windsor, Canada 
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Отзиви от концерта на ансамбъл «Хоро» от Чикаго 

Много як купон беше! Много танци и 

настроение, на тръгване ме боляха 

краката... 

Нели Апостолова 
И на мен много ми хареса партито – беше 

невероятно, танци и веселие! 

 Таня Недева 

Концертът много ни хареса! Беше 

приказно, аз съм танцувала народни танци 

близо 10 години в България, затова и още 

повече му се насладих:) Със сигурност ще 

дойда и следващия път. 

Калина Канева 

Беше невероятно! Толкова красиво! 

Носиите им впечатляващи, танците им 

неуморни, българките изваяни!!! Не исках 

да свършва, а те идваха, нови и нови, все 

повече и повече на сцената. 

Севи Харлева 

Thank you BG Cultural Center for the great event and after concert party! 

Венелин Георгиев  
 
Totally great party. It was very well planned and a fabulous night. That is a great performing group if 

you ask me. And the party was the best dance party I've been to in memory. Everybody eager to dance, 

taking turns leading, learning from each other, it's hard to express how good that made me feel. 

 Rick King, Dance instructor, Old World Dance Club, Detroit  
 

 

 

бъбриш приятелски с нея.                                                                                                                                    

Снимка: Саша Чомаков 

Снимка: Мария Попиванова 
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На 6 април в Детройт гостува танцовият ансамбъл “Хоро” от Чикаго. След няколко 

месечното плануване на концерта, дългоочакваният ден дойде. Имахме много гости - 

американци и българи, както и представители на местната администрация. Бяхме 

подготвили субтитри на английски език, както и програми на български и английски, за да 

може всички присъстващи да научат повече за българските танци и традиции.  Имахме 

различни сувенири и табла, а в антракта предложихме български меденки и вафли. Преди 

концерта показахме филм за България като туристическа дестинация. Даниела Начева нае 

зали, подходящи за концерта и хоротеката, а Нели и Васко Асенови се погрижиха за вкусната 

скара. Всичко беше замислено и изпълнено от доброволците в Българския културен център с 

идеята да покажем пред обществеността културата на българите. 

 Очаквах с голямо нетърпение да се запозная лично с Ирина Гочева и танцьорите. Вече 

бяхме уточнили и последния детайл и се готвехме за вечер, изпълнена с много емоции, танци 

и веселие. Денят започна със спешно обаждане. Солистката на състава се беше разболяла и не 

можеше да участва. Трябваше да намерим танцови обувки за Ирина, която щеше да влезе в 

нейната роля. Момичетата от ансамбъл “Извор” от Детройт веднага намериха точния размер 

обувки и никой не разбра за тази малка промяна.  

 Кулминацията на концерта беше финалната песен на Теменужка и Ангел Жекови, 

когато всички гости и танцьори се хванаха на мегдана на хорото под ритъма на песента за 

Търновската царица. Разбира се емоциите продължиха на хоротеката, където танцьорите от 

местния състав “Извор” и “Хоро” се надиграваха до ранни зори.  

 За мен вечерта беше изпълнена с много работа и напрежение по организационите 

детайли. На следващият ден като погледнах снимките на танцьорите разбрах какво съм 

пропуснал. От снимките, които направиха Саша Чомаков и Мария Попиванова ме гледаха 

весели и красиви момичета и момчета, летящи в динамиката на танца, усмихнати, 

артистични, перфектно облечени.  

 Скъпи Ирина и Тодор Гочеви, удоволствието да ни гостувате в Детройт и да  гледаме 

вашите танци беше огромно. Имате чудесен колектив. Чувства се и се вижда, че сте свършили 

много и отлична работа. Браво! Желая ви още много години успешни турнета и 

представления. Заповядайте отново в Детройт! 

Велеслав НАЧЕВ,  

Председател на Българския културен център в Детройт 

Отзив от концерта на ансамбъл «Хоро» от Чикаго 

 

Снимка: Весела Вълчева 

Снимка: Саша Чомаков 
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Агенция “Кожухаров” с офис в Рочестър 

Скъпи приятели на Застрахователна агенция “Кожухаров”, 

След пет прекрасни години, фирмата ни отвори официален офис и в Метро Детройт.  

От 1-ви май, освен главния офис в Battle Creek, фирмата ще обслужва клиенти и в Рочестър, 

Мичигън. Адресът е: 

919 W. University Dr, Suite 300 

Rochester, MI 48307 

Телефон: (877) 205-0051 
 

 Другата добра новина е, че от 10-ти май нашият екип ще се увеличи с две нови попълнения.  

Кичка Цурова ще се присъедини към нас с длъжност “Обслужване на клиенти” и Gwen Harwood 

ще се присъедини с длъжност “Агент”. Кичка има дългогодишен опит като учителка по 

математика, а Gwen има опит като агент за ААА Insurance. 

 Надяваме се, че ще посрещнете новите попълнения на екипа ни с 

топли чувства и че те ще са от полза за всички. 

 

Искрено ваш, 

Деян КОЖУХАРОВ 
Директор и агент в Застрахователна агенция “Кожухаров” - Рочестър 

 

Уроци по народни танци 

 Танцова група “Извор” провежда репетиции всяка събота от 10:00 до 12:00  

часа в сградата на Балканския център в Трой с адрес 1451 E. Big Beaver, Troy, 48038. 

Очакваме ви – начинаещи или напреднали!  

 



 

 СТРАНИЦА 8 

 Брой 5, 2013 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

  Запознаване с народния инструмент тамбура 

През месец  април  децата от 

Българското училище в Плимут 

имаха възможност да се запознаят с 

музикантката Нaн Нелсон. Тя е част 

от американското трио „Веселба“  и 

свири на българския струнен 

инструмент - тамбура.  Децата я 

посрещнаха с нетърпение и слушаха 

с любопитство нейния разказ за 

частите на тамбурата, за 

постановката на пръстите  и за 

българската народна музика. След 

това Нан изпълни няколко хора: 

“Дайчово“, „Пайдушко“ и други. 

Учениците не само задаваха много 

въпроси за българската народна 

музика и за начина, по който може да се свири на тамбура, но 

също така се хванаха и тропнаха хорце. Развеселиха се и 

продължиха с молбите към Нан за изпълнение на „Елено моме“ и 

ръченица. Американската музикантка търпеливо изслушваше 

детските желания и въпроси, а след това им отговаряше  

изчерпателно. Децата и родителите  бяха впечатлени не само от 

изпълненията на Нан, но и от желанието на една американка да 

преоткрива и съхранява българската народна музика и 

традиции. На този ден  децата от  българското училище в Плимут  

си тръгнаха с един прекрасен подарък— изпълнението на 

българска народна музика от Нан Нелсон.  

            Елисавета ПЕЕВА 

 

 

 

 Децата от училище «България» в Плимут направиха апликации за Великден с помощта на 

учителката и родителите. Снимки: Алексндър Христов   
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Реклама 

Тони Вълчанов, JD, MBA 
Attorney & Counselor at Law 

 

Bankruptcy 

Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate 

Immigration & Naturalization 

Taxation 

Business Planning & Entity Formation 

Landlord - Tenant Disputes 

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  

Drs. Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com  

Вече на нов адрес: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380     

  Farmington Hills, MI 48334     

           Телефони: 248-702-6300, 248-569-7447  

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

 Neterra TV съвместно с BulgariansinDetroit.com  имат специално предложение за Вас:  с 

промо код  DETROIT  получавате 10% отстъпка от всички абонаментни планове на Neterra TV.  

Кодът за отстъпка е валиден за период от една година и може да се ползва няколко пъти.  
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Конкурс «Млад икономист» 

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Управителният съвет обявява конкурс 

 „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2013”  на тема 

„ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ” 

за ученици, студенти, докторанти и млади специалисти   

до 35 годишна възраст - български граждани, живеещи в страната и в чужбина. 

 

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; 

Докладите трябва да бъдат написани на български език; 

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни 

страници, вкл. фигурите и таблиците;  

В текста да не се посочва името на автора; 

 Участниците посочват личните си данни  на отделна страница: име, презиме и фамилия; адрес 

за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail; име и адрес на учебно заведение/

фирма/администрация и т.н.; 

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). 

Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е 

с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, 

като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване; 

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител;  

Разработките се представят до 20 септември 2013г. на адрес:  

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад 

икономист-2013г.”, За справка: тел. 02987-18-47; моб. телефон: 0878 871 847;e-mail: 
unieconom@abv.bg; 

На кандидатите, заели първите три места, съгласно правилата за оценяване, се присъждат 

парични и предметни награди, за които ще бъдат информирани до 21 октомври 2013г.; 

Всички номинирани участници в конкурса, получили минимален брой точки – 30, получават 

сертификат на СИБ; 

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2013г.”  ще се 

състои на 1 ноември 2013г.,  Ден на народните будители в гр. София; 

 

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: 

www.union-econ.com 

 

Проф. дфн Кръстьо  Петков, Председател на УС на СИБ 

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  Зам. председател на УС на СИБ, координатор на конкурса „Млад 

икономист 2013” 
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Покана за тържество на 25 май 

  

 

       

Българският културен център в Детройт  

ви кани на тържество по случай 24 май—Деня на славянската писменост и 

култура  и завършването на учебната година за училище "България"  

на 25 май (събота) от 18.30 часа 

в залата на Балканския център в Трой, 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 

Програмата започва точно в 19.00 часа.  

Очаквайте много изпълнения на песни и танци.  

Ще се предлагат храна и безалкохолни напитки за закупуване.  

След програмата празникът ще продължи с българска народна и популярна 

музика. Томбола с много награди. 

 Вход: възрастни - $5, деца до 18 г. - безплатно 

Заповядайте да празнуваме заедно! 

Родителският съвет на училище “България” ще продава домашно приготвени 

питки, баници и сладкиши. 

Ако искате да станете спонсор на тържеството, свържете се с Венелин 

Георгиев, председател на родителския съвет, на телефон (248) 767-8169.  
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Неимиграционната американска виза 

  Има държави по света, участници в т.н. “Visa Waiver Program” – програма, която позволява 

на техните граждани да пътуват до Съединените американски щати без виза за престой от 

максимум 90 дни с цел туризъм или бизнес. Списъкът включва страни като Тайван, Южна Корея, 

Словения, Унгария и Гърция. За съжаление България не е сред тях и ние българите все още се 

нуждаем от неимиграционни визи в случай, че искаме да посетим своите близки роднини в 

Америка или да видим с очите си Статуята на свободата. Причините за това, че България не е в 

този важен списък са доста, но те са тема за друг разговор.  И тъй като не сме сред избраните, 

добре е да знаем какво е неимиграционната виза, как може да се получи и използва правилно, 

какви са нашите права и защо някои българи не могат да посетят децата си, които не са виждали 

от години. 

 В днешната статия ще разгледам особеностите на неимиграционната виза, видовете 

неимиграционни визи и процеса на кандидатстване. Също така ще обсъдим някои причини за 

отказ за неимиграционна виза, както и възможностите, които съществуват в случай на отказ от 

страна на американското посолство. 

 Както споменах в предишната статия, визите се делят на две главни категории – 

неимиграционни и имиграционни. Разликата между тях се състои в две много важни неща: 1) 

намеренията на кандидата и 2) времетраенето на желания престой в Америка. Неимиграционната 

виза се издава от американското посолство само, когато кандидатът е успял да докаже, че 

намеренията му са да остане в Америка временно с една от следните цели – туризъм, бизнес, 

лечение или временна работа. От друга страна, имиграционната виза се издава, когато 

кандидатът е доказал намеренията си да напусне родината и да живее постоянно в Америка при 

положение, че отговаря на специфичните условия за съответната имиграционна виза, за които ще 

говорим в някоя от следващите статии. Като цяло, имиграционните визи разрешават на кандидата 

да влезе в Америка с цел да получи постоянно пребиваване “permanent residence”  или т.н. Зелена 

карта, а неимиграционните – не. Добре е да се знае, че има визи, които спадат в една от двете 

основни категории (имиграционни и неимиграционни), но позволяват “dual intent” или „двойно 

намерение” – първоначално само за временен престой, а по-късно за постоянен. Тези визи са 

много малко на брой и за тях ще говорим в отделна статия. Като цяло, неимиграционните визи са 

издават много по-често 

и се получават доста по-

лесно от 

имиграционните. За 

неимиграционните 

визи обикновено не се 

чака много дълго, 

докато за 

имиграционните 

понякога се чака с 

години. Това, което бих 

искала да подчертая е, 

че намеренията на 

кандидата при 

кандидатстване за един 

или друг вид виза, както 

и тяхното успешно 

доказване пред 
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Неимиграционната американска виза 

американските власти, са изключително важни. 

 Неимиграционните визи са повече от 40 вида в зависимост от причината за влизане в 

Америка или намеренията на кандидата. Пълен и точен списък на видовете визи може да бъде 

намерен в страницата на U.S. Department of State  - http://travel.state.gov/visa/temp/types/

types_1286.html.   

 Някои от най-често срещаните неимиграционни визи се издават на хора, които имат 

желание да посетят роднини или приятели в Америка или да сключат бизнес сделки, да се оженят 

за американски гражданин , за които са сгодени, да следват в университет, да участват в спортно 

състезание или журналисти, които пътуват до САЩ по работа, както и на сезонни работници. Тъй 

като съществуват много други видове неимиграционни визи, добре е да се разгледа внимателно 

таблицата на посочения по-горе адрес. Всеки един вид виза в този списък има определени и 

много специфични изисквания. 

Обикновено визата се издава за 2-4 работни дни. Стъпките за кандидатстване за неимиграционна 

виза, както и необходимите документи, са следните: 

1. Снимка – направена през последните 6 месеца преди подаване на документите, 5х5 см, на бял 

фон. Специфичните условия за снимката могат да бъдат намерени на следния адрес: http://

bulgaria.usembassy.gov/visa_photo.html. 

2. Формуляр DS-160 – попълва се в интернет на следния адрес https://ceac.state.gov/genniv/ 

3. Такса – В момента е 160 долара. Заплаща се в левове в МКВ Юниънбанк. 

4. Взема се час за интервю по интернет или телефон 02 4916 461- от България или 703 988 7106 от 

Америка. 

5. Валиден паспорт. 

6. Доказателства за намеренията на кандидата да се завърне в България. 

 Както споменах, намеренията на кандидата са един от най-важните фактори за успех. Най-

често срещаният отказ за издаване на неимиграционна виза се базира на преценката на 

консулския служител, че кандидатът е „потенциален имигрант”. Според имиграционния закон INA 

214 (b), съществува презумпцията, че кандидатът има намерение да имигрира в Америка, 

независимо от това за какъв вид виза кандидатства. Кандидатът трябва да обори тази презумпция. 

Това става с прилагане на доказателства за силни връзки с родината. Тези връзки могат да бъдат 

семейни, финансови, професионални, социални или чисто лични. Семейство, работа и заплата, 

недвижима собственост в България, разплащателни или инвестиционни сметки са само някои от 

примерите за „силни връзки с Родината”. Консулските служители са обучени да разглеждат всеки 

кандидат индивидуално и да преценяват цялостната картина на нещата, тъй като „силни връзки” 

за един човек може въобще да не са силни за друг. В крайна сметка, решението на съответния 

консулски служител е базирано на доказателствата, които са приложени, професионалния му 

опит, но също така и върху личните му впечатления и констатации. Точно затова решението не е 

завинаги и кандидатът може отново да кандидатства за същия вид или друг вид виза при 

положение, че може да приложи допълнителни доказателства, които да убедят консулския 

служител, че той има силни връзки с родината. 

 По закон служителят не е длъжен да обосновава своя отказ за издаване на 

неимиграционна виза. Както споменах, точна причина дори не е необходимо да има. Кандидатът 

сам трябва да се досети какво е накарало консулския служител да го определи като „потенциален 
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имигрант” и да се опита да поправи това впечатление. В случай на отказ, кандидатът може 

незабавно пак да кандидатства, ако може да представи допълнителни доказателства за 

намерението си да се завърне в България. В много случаи крайният резултат е издаването на 

желаната неимиграционна виза. 

 „Потенциален имигрант” е само една от възможните причини за отказ. Други важни 

причини могат да бъдат опит за измама, нелегален престой в Съединените щати, криминални или 

терористични прояви. Повечето от тези причини вкарват кандидата в категорията „недопустим” 

или ‘inadmissible”, обикновено за определен период от време. Ако Вашият случай е такъв, 

съветвам Ви да се обърнете към добър имиграционен адвокат. 

 Много хора се питат какво се случва при отказ за неимиграционна виза. Истината е, че в 

паспорта на кандидата се слага печат след всеки един отказ. Също така, отказът се вписва в 

централната компютърна система на американското посолство, който има връзка с други служби 

на американското правителство. Това е една от причините, поради които не препоръчвам на 

никого да кандидатства с нов паспорт в усилията си да прикрие предишен отказ. Тези усилия са 

не само безуспешни и безсмислени, но обикновени водят до тежки последствия, като например 

забрана за влизане в Америка за определен период от време. 

 В следващата статия една много интересна и за някои читатели доста неясна тема – 

възможностите за промяна на вече издадената неимиграционна виза, подновяване на визата или 

удължаване на легалния престой. Също така ще разгледаме изискванията за промяна на статута 

от един на друг неимиграционен статут. Ако има теми, които ви интересуват и бихте искали да 

обсъдим по-подробно, ще се радвам да ми пишете. 

 Преди да завърша, бих искала да спомена накратко трагедията в Бостън. Сигурно знаете, че 

Бостън отваря вратите си за стотици имигранти или посетители от цял свят, включително от 

България. Много български семейства имат роднини и приятели в този прекрасен град. Това, 

което се случи там е ужасно. Изпращам на всички българи в Бостън най-сърдечните си чувства и 

им желая спокойствие и мир. 

 

Ваша Доряна Ензли 

Doriana V. Ensley 

Immigration and International Attorney 

Ensley & Associates, LLC 

Immigration and International Law Firm 

1629 K Street NW Suite 300, Washington, DC 20006 

(202) 600-7843 

office@ensleylaw.com 

www.ensleylaw.com 

Неимиграционната американска виза 
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Покана за детски фестивал  

 Turkish American Society of Michigan (TASM)  ви 

кани на   

3-ти Международен детски фестивал на  

19 май 2013 г.  

 Във фестивала ще участват деца от 23 държави.   

 Деца от училище «България» също ще участват 

във фестивала.  Очаква се тяхното представяне да е в 

3:30 следобед.  

 Подкрепете малките танцьори, които ще 

представят българските народни танци на 

обществеността в Детройт. 

 

Българско бебе 

 

На 6 март се роди Давид с тегло 2,750 кг и 

дължина 50 см. Щастливите родители са 

Крaстина и Момчил oт Royal Oak, за които 

това е първа рожба. 

Ч е с т и т о! 

Покана за фестивал в Кeнтан 

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

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

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

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

 В събота, 15 юни, от 12:00—12:30 часа на Liberty Fest International Stage, ще може да 
видите изпълненията на фолклорен ансамбъл «Извор» и албанска фолклорна група от 
Балканския център в Трой.  Сцената се намира в Heritage Park (adjacent to the Canton 

Administration Building, 1150 S. Canton Center Road, Canton, MI 48188) at the Amphitheatre. 

 

 



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Даниела и Велеслав Начеви. Авторите 

носят отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 5, 2013 

Българското знаме в американски колеж 

Много американски колежи и университети 

поставят на видно място знамената на държавите, 

от които са техните студенти. В Oаkland Community 

College в Auburn Hills, сграда F може да се види 

българското знаме!  

 

Снимката ни изпрати Даниела Дончева,  

студент ка в колежа.    

$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

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

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

 


