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Балът с маски, който всяка
година организират Нели и
Васко събра и този път
малки и големи в залата в
Commerce Тwp. Музика,
танци, вкусна храна,
награди за най-добри
костюми - за всекиго по
нещо. Семейство
Господинови спечели
овациите на присъстващите
с костюмите на жълтите
човечета от популярния
детски филм «Аз,
проклетникът 2»
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Бележка на редактора
На 10 ноември България ще отбележи 24 години от смяната на тоталитарното управление
на комунистическата партия и началото на демократичното си развитие. Страната ни посреща
тази годишнина в неспокойно време, с протести срещу правителството и обсада на студентите в
Софийския университет. Пътят на демокрацията се оказа доста трънлив и продължава вече
толкова години.
Наскоро имах възможността да се
срещна с Алина Фернандес Ревуелта, дъщеря
на Фидел Кастро. Залата в Oakland Community
College беше пълна със студенти,
преподаватели и представители на Кубинския
клуб в Детройт. Алина се оказа интересен
лектор и с лекота ни пренесе в детството си и
размирните за Куба 1959-1961 г. Спомените за
режим на тока, недостиг на храна и дрехи,
хиляди убити, несъгласни с управлението –
все спомени, които и много българи имат.
От ляво: Алина Ревуелта и Даниела Начева
Алина сподели, че страната продължава да е
под управлението на комунистите, с разбита
захарна и цигарена индустрия, а емигрантите минават през хиляди пречки, за да посетят
родината си. На срещата научих за операцията “Питър Пан” в началото на 60-те години, когато над
14 000 деца са изпратени извън Куба, уж само докато минат размириците, но родителите им не ги
виждат с години или пък семействата им са разделени завинаги. Според Алина «Революцията в
Куба не е спирала». Изводът за мен от срещата беше, че е по-добре да се живее в трудна
демокрация, отколкото в комунизъм.
В този брой на вестника ще прочетете за няколко сбъднати мечти - деца в неравностойно
положение участват в конкурси благодарение на фондация «Митра» (виж стр. 3), българският
ресторант в Охайо отпразнува 10 годишен юбилей (подробности на стр. 4), само за две седмици в
Детройт гостуваха рок легендите «Сигнал» и група «Фондацията”, Петър Барбов свири на
барабани пред публика(стр.7), Пламен Павлов от Велико Търново посети Америка през лятото
(стр.19). Вярвам, че всички българи в родината и в чужбина желаят България да е мирна държава
със закони, работа и добри условия за живот. Искам това да е моята сбъдната мечта.
Даниела Начева

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОЛЕДНИЯ КОНЦЕРТ НА
ДЕЦАТА ОТ УЧИЛИЩЕ «БЪЛГАРИЯ»
на 14 декември 2013 г., събота от 5:30 p.m.
Balkan American Community Center
1451 E. Big Beaver, Troy 48083
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Благотворителен концерт на фондация «Митра»
И тази година благотворителният
концерт на фондация “Митра” събра в
Детройт почитатели на класическата музика.
Музикантките Ангелина Пашмакова – пиано
и Киоко Кашиуаги – цигулка представиха
полулярни творби на Моцарт, Шопен,
Владигеров и Барток. Българската пианистка
Ангелина Пашмакова изненадата публиката
с премиерата на Соната за пиано от
Велислав Заимов, специално написана за
нея. От музикалния свят присъстващите се
пренесоха в света на изобразителното
изкуство. Картини, картички и бижута, направени от български деца в неравностойно положение
бяха прелетели океана, за да зарадват жителите на Детройт. Творбите са направени по време на
семинара, организиран от фондация “Митра” през месец юли в Банско. В продължение на няколко
дни, десет деца на възраст от 12 до 16 години работят под ръководството на професионалисти и
създават интересни произведения от природни материали. Така се осъществява идеята на
фондацията да помага на български деца, които нямат финансови възможности да развиват
дарбата си. Миналата година фондацията дава две стипендии на деца, за да участват в музикални
конкурси. Най-голямата радост за организаторите на фондацията е, когато научават, че всяко
дете е получило по три награди.
Досега са подпомогнати деца с таланти в музикалното и изобразителното изкуство.
Догодина се предвижда конкурс с цел насърчаване на литературни дарования и умения. Можете
да подкрепите дейността на фондация “Митра”, като посетите тяхната интернет страница
www.Mithra-intеrnational.org и направите дарение, което се признава за данъчни цели в
САЩ.

Даниела Начева

Димитрина Колева – президент на
фондацията пред експонати от
изложбата

Част от красивите картички, направени от
децата
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Наслада Бистро - една сбъдната мечта
Едно младо българско семейство
сбъдва мечтата си да има ресторант не
къде да е, а в малък американски град,
чието съкращение е BG. В северната част
на Охайо, само на час и половина път от
Детройт се намира градчето Bowling
Green, чиято абревиатура е BG! Преди 10
години Марияна и Боби Митови отварят
тук български ресторант Бистро Наслада.
Обзавеждат го с красиви български
носии и битови предмети.
Боби не е учил за готвач, но това е
била негова мечта от ученик. Когато
От ляво: Марияна Митова, Бойко Митов, Атанаска Генчева
научават, че са спечелили зелена карта,
бързо започват да стягат куфарите. Боби
настоява да вземат тенджера и цедило. Bowling Green e студентски град с много заведения за
бързо хранене и пицарии на всяка улица. Марияна и Боби се заемат със задачата да предложат на
съгражданите си вкусна храна по европейски рецепти. Процесът на обучение не е лесен, тъй като
много малко местни хора са чували за България и трудно се решават да опитат храна, типична за
тази страна. Младите собственици правят различни срещи с обществеността, където представят
България, нейните традиции и култура. Ястията се правят с прясна храна, която купуват от
местните фермери и зеленчукопроизводители. Боби се отдава на ресторанта и е в кухнята всеки
ден, а Марияна започва работа като преподавател в местния университет.
За 10 годишния юбилей на ресторанта, домакините бяха поканили фолклорен ансамбъл
“Извор” от Детройт. Всички гости тропнаха кръшно българско хоро и опитаха от вкусните
кюфтета, шопската салата и другите кулинарни изкушения, приготвени от Боби. Марияна и Боби
от Bowling Green в Охайо са доказателство за една сбъдната американска мечта.
Даниела Начева
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Невероятните концерти на 2013 година
През октомври имахме
честта да присъстваме на два
невероятни концерта. Първият на гигантите от група “Сигнал”, а
след това купон с “Фондацията”.
За мен “Сигнал” са великани. За
съжаление не успяхме да
съберем цялата българодетройтска групичка, но купонът
беше на лице. Останах без глас от
викане. Макар за мен те да са
непознати /все пак са от друго
поколение/си позволих да запея с
пълен глас вечните им хитове.
Песни, които завинаги ще останат
От ляво: Иван Лечев, Кирил Маричков, Венко Поромански,
в сърцата ни. Вторият и
Славчо Николов и Дони с тениски с изглед от Детройт от
неповторим концерт беше с пооранизатора на концерта Николай Аличев
познати за мен музиканти.
Забавлявах се от цялата си душа.
Сигурна съм, че всички, които присъстваха биха потвърдили
това. “Фондацията” - сбор от неповторими и доказани
музиканти от различни поколения, направиха шоу, което ще
се помни от присъстващите. Никога не съм си представяла,
че ще имам честта да стисна ръката на Кирил Маричков. За
мен той е изпълнител на най-великата и емблематична
песен на 20 век – “Клетва’’. Нямаше човек, който да не пее
или да не танцува. Тези музиканти създадоха една
невероятно позитивна атмосфера. Искрено се надявам,
както групата обеща, да се върнат отново през 2014г.
Наскоро споменах, че музиката е живот, тя дава, но не взима.
Тези хора дадоха всичко от себе си, за да се почувстваме
отново у дома.
Благодарим от сърце.
Ева Маринова

Ева Маринова с Кирил Маричков

Много хубаво си изкарахме на концерта на група «Сигнал». Момичетата (Тина на 6 г. и Вела на 3 г.)
не спряха да тичат напред, назад (определно им харесваше джангъра), а Влади (14 г.) започна да
следи музиката още след първата песен. Той през целия път на отиване питаше защо сме го взели
и аз очаквах, че ще заспи още в началото. За мен и Ваня си беше едно много приятно връщане
към миналото.
Благодарим ви за ентусиазма и организацията!
Георги Бърнеков
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Звездите от „Фондацията” споделят свои тайни с едно дете
Казвам се Дария-Бояна Димитрова и съм на почти 10 години.
Предполага се, че не съм от поколението, което са слушали
песните на „Щурците” или на ФСБ, защото когато ги е имало тези
групи, аз не съм била още родена.
Тогава защо толкова много исках да отида на концерта на
група „Фондацията”? Тя е млада група (само на 1 година), въпреки,
че в нея свирят и пеят песни представители на старите банди от
младежките години на майка ми. Тази музика звучи винаги, когато
мама кара колата или в къщи докато готви, или просто за
настроение. Аз зная много от тези песните и ги пея с удоволствие.
Имам си и своя любима - "Ближи си сладоледа" на Дони. Тя е
забавна, с лятно настроение и като я чуеш, осветява деня ти!
Затова отидох на концерта и не съжалявам изобщо, въпреки, че на следващия ден ми беше
трудно да се събудя за училище. Танцувахме, пеехме, забавлявахме се и се радвахме. Снимах се с
всички музиканти, но най-любимият ми е Дони, с който си поговорихме доста след концерта.
Затова много се зарадвах, когато разбрах, че сме поканени на парти с група „Фондацията” в дома
на Еми и Митко Димитрови. Цяла нощ не спах в очакване на срещата с „Фондацията”. Нямах
търпение да си поговоря отново с Дони и с останалите. Първо се облякохме с Халуйн костюми и
зачакахме звездите да дойдат и ние да ги изненадаме с нашата маскировка. Еми беше измислила
партито да мине под знака на маскен бал. И защо не, в нейния дом, приличaщ на замък, чудесно се
вписваше идеята за маскен бал. Баща ми Боян Димитров изпълни най-важната роля - на Далай
Лама, с който Дони се е срещнал при посещението си в Непал. Дони беше много приятно
изненадан и може би малко шокиран от гуру - превъплащението на моя баща. После те дълго си
говориха за тибетски тайни, философии и неща, които Дони бе видял и научил за Тибет.
Толкова приятни и слънчеви хора не бях срещала отдавна. Страхотни са не само на самата
сцена, но и извън нея. В началото си мислех, че щом са звезди, би трябвало да са егоцентрични.
Но когато за втори път се срещнах с тях, автоматично промених мнението си. Когато ги питах
разни неща, които ме интересуваха, те не се обръщаха да си тръгнат или да говорят само с
възрастните. Те спираха с удоволствие, за да си поприказват и с едно обикновено дете. Това дете
бях аз. Можете ли да повярвате? Те ме взимаха на сериозно и общуваха с мен, като с равен човек.
Една от мечтите ми е да стана известна, така че попитах Дони. "Как се става известен?". Дони много
се впечатли от въпроса ми, погледна ме и ми отговори с цялата сериозност, с която си общуват
възрастните. "За да станеш известен - започна той приятелски – трябва да си добър в нещата,
които умееш да правиш. Трябва да имаш талант и трябва да го упражняваш. Трябва да се
наслаждаваш на това, което правиш и да се опиташ да си различен, за да те забележат
останалите". Цялото ми същество се усмихна след края на разговора. Една звезда ми бе
споделила тайната си към успеха!
«Фондацията» е велика група и когато следващия път са наблизо до града ви, не забравяйте
да ги спрете и да поприказвате с тях! Те ще ви заредят не само с песните си, но и с общуването си.
С добри пожелания към всички:
Дария- Бояна Димитрова, 9-годишна от Гранд Бланк, Мичигън
Бъдещ журналист и дъщеря на журналистката Диана Чолакова
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Сигналистика в Детройт
Казват, че само мечтите все още са безплатни... Може и така да е, но за да станат реалност
трябва да си носиш кръста и да вярваш, че ще успееш!
И аз като всеки човек си имам мечти... Като малък, паралелно с желанието си да стана
художник си мечтаех да имам собствен комплект барабани и да свиря в рок - група...
Е, един ден се изучих и започнах да си вадя хляба като художник, по-късно и като дизайнскулптор. За втората част от детските ми мечти нещата не се развиха така, както си ги
представях, за което не съжалявам чак толкова много, защото един Божи ден съдбата ме срещна
с Нора, с която създадохме семейство тук, в Щатите и много от мечтите ми започнаха да стават
реалност ...
През годините споделях със съпругата ми от време на време за музикалната си мечта от
детството. Като изключително любяща и разбираща съпруга и като човек с музикално
образование, Нора направи Коледата на 2010 изключително приятна за мен - подари ми комлект
барабани!
От този момент насам започнах да се упражнявам… Не претендирам, че правя музика,
защото това е само хоби, но определено се забавлявам, разтоварвайки се от ежедневното
напрежение.
И така дойде денят на
срещата ни с момчетата от
"Сигнал"- изключителни музиканти
и страхотни професионалисти! За
мен беше толкова интересно и
забавно да участвам в
подготовката на шоуто, тръпка,
която никога няма да забравя!
Няма да забравя и момента,
в който нещо ме накара да изляза
на сцената след последното им
изпълнение - не като музикант или
част от програмата на "Сигнал",
разбира се. Някаква магическа
Снимка: Саша Чомаков. Петър Барбов на барабаните след концерта
сила ме подтикна да се кача на
сцената и да импровизирам за
кратко на ударните, на които преди това Владо демонстрира своето високо майсторство!
Благодаря на Господ, на Нора, на «Сигнал» и на вас, приятели, че станахте част от
сбъдването на тази моя малка музикална мечта - да бъдеш на сцената, пред публика, под
светлината на прожекторите!
Страхотно усещане!
Благодаря на всички за топлите и
сърдечни отзиви, относно моето малко
шоу в онази незабравима вечер - вечерта
на "Сигнал"!
Петър Барбов
От ляво: Данчо Караджов, Петър
Барбов, Александър Мариновски, Владо
Захариев
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Илюзия и реалност
Всяка една жена обича да се оглежда в очите на мъжете - къде в
очите на собствения, къде в очите на чуждите. Питам се дали защото съм
във «възрастта на любовта» (имаше такъв игрален филм от мойта
младост ), или защото възприятията на собствения ми мъж се
деформираха, но начина му на ухажване драстично се промени. Ето
например, когато отидох да купя метла за партито на Хелоин, той ме
попита: «Да я опаковам или ще я яхнеш?». Сигурно, защото му
заприличах на рокерка, като превърнах метлата от оръдие на труда в
превозно средство, облепяйки я със стикери на Харли Дейвидсън. После
ме изтърпя геройски докато се вихрех на прекрасното парти на Нели и
Васко.
На сутринта като се събудих «свежарка», мъж ми като ме видя
възкликна: «Халоин вече свърши, ти защо още се разхождаш по
земята?» Дали пък не му заприличах на Спящата красавица?! Колко
позорно! Още да се изживявам като Червената шапчица, а той да ме
вижда като баба й. Мъжо, мъжооо, как път те взех толкова дефектен
с тази кокоша слепота и късогледство?!
Емилия Димитрова

От нашата поща
С огромно желание искам да благодаря
на Еми (Графинята) и Митко Димитрови за
организирането и гостоприемството на група
«Фондацията» и приятели. Както е
традиционно за Еми, нейните партита са
емблематични. Тя създава атмосфера на
топлота и усещане за едно голямо семейство.
А в кулинарните умения е ненадмината и
очарова всички с невероятните вкусотии,
които беше приготвила. С много фантазия и
творчество с подръчни материали преобрази един
от гостите в тибетски лама, за да приветства с добре
дошли Дони и останалите членове на групата. Славчо
от БТР сподели, че едно от най-топлите посрещания
на музикантите е било в Детройт. Да се надяваме, че
ще можем да ги видим и догодина.
Красимир Денчев
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Консулски ден в Детройт

На 2 ноември в Детройт се проведе консулски ден. Представителите на генералното
консулство в Чикаго Богдан Коларов - консул и Росица Промкова - сътрудник обслужиха над 30
граждани. На място се правеха снимки и се вземаха отпечатъци с биометрична станция.
Въпреки че цените на услугите са завишени двойно, това е вариант, с който българските
граждани от Метро Детройт спестяват пари от пътуване до Чикаго. Консулската служба изрази
готовност да проведе и други такива дни в Детройт при проявен интерес от гражданите.
Новият български консул в Чикаго - Богдан Коларов е
дипломат от кариерата с повече от 13 години опит. Завършва
международни отношения в Американския университет в
Благоевград, след което и MBA в Университета Еразъм в Ротердам.
Хоноруван лектор във Военна академия "Г.С.Раковски" и специализант
в Кралската военна академия на Канада в Кингстън в областта на
международно правните аспекти на тероризма и икономическата
сигурност. От 2007 до 2011 г. е консул в посолството на България в
Лондон, а от 2010 е избран за президент на Асоциацията на
консулските служители в Лондон. През 2011 г. e избран за „Дипломат
на годината” от престижното международно списание „Дипломат”. Владее английски, руски и
италиански. Ползва френски. Женен е с едно дете.
Консул Богдан Коларов прие молбата ни да отговаря на въпроси на наши читатели чрез
страниците на вестника. Можете да задавате своите въпроси на нашия емейл
info@BulgariansinDetroit.com.
БЕЛ. РЕД.
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Човек на света
Ерик е от хората на света, за който границите са само
черти на картата. За 30-сет годишния компютърен специалист
няма пречка днес да е в САЩ, а утре в Израел. От месец август
Ерик живее в Детройт. Идва тук, за да работи по проекти за
Дженеръл Моторс. Иначе живее в Тел Авив. Преди да дойде в
Детройт е бил за няколко месеца в Токио по друг проект. Вече
е открил колеги – българи, с които обядва заедно, когато има
възможност. За Ерик всичко в Детройт е интересно – природа,
сгради, паркове, музеи. Не се чувства чужденец тук, защото
както казва той “Детройт, а и Дженеръл мотърс са място,
където можеш да срещнеш много емигранти и на никой не му
прави впечатление, ако имаш акцент.”
През 1990 година семейството на Ерик, когато той е бил
на 7 години се преселва от София в Тел Авив. Тoвa е найголемия град в Израел. В периода 1995-2000 г. цели български
села са се заселвали там. Освен това хиляди български
туристи посещават Божи гроб всяка година. По-късно част от
емигрантите се завръщат, а други отиват да работят в Европа. Ерик пред църква в Birmingham
Според Ерик жителите на Израел са много информирани хора, които следят новините постоянно.
През 2001-2003 г. е имало много атентати, взривявали са се ресторанти и невинни хора са ставали
жертва на размириците. “Има страх”, казва Ерик и няма как да не е така със съседи като Египет и
Сирия, където и в момента не е спокойно. Много израелци са били в България и имат роднини
там. Сиренето в Израел се нарича българско. В Тел Авив има български отбор по футбол, който е
известен във футболната лига и е основан от
футболисти-евреи от “Славия”. От 1990 г. има
Български културен център, хор за народни
песни, библиотека, училище, десетина
ресторанта, кафенета, фризьорски салон и
зъболекарски кабинет.
През 2008 г. заедно с приятел, Ерик
създава фейсбук групата “Българите в Израел”.
Завършва висше образование със специалност
“Информатика и математика” и като програмист
участва в различни проекти по цял свят. Работил
е и живял в Китай, Тайван и Япония. Японците е
запомнил като работохолици, които работят по
много часове, за да покажат лоялността си към
фирмата. Ерик не отхвърля идеята да работи в
България. Като малък е прекарвал летните
Stony Creek Metropark
ваканции при баба и дядо и всичко му е познато.
Природата в Детройт много допада на Ерик. Обича да се разхожда в Stony Creek парк и да
се любува на красивите цветове на есента. Дали ще остане през зимата? Това зависи от
служебните ангажименти. Не е свикнал с ниските температури, така че оставането му в Детройт
ще е предизвикателство. Може пък лютеницата, кашкавала и приятелите, които Ерик е намерил
тук да му помогнат да остане.
Даниела Начева
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Църквата «Свети Климент» - а сега на къде?
Съдбата на единствената македонобългарска църква “Свети Климент” в Диарборн е
въпрос с много неизвестни. Да се продаде или да
остане е въпросът, който вълнува богомолците
от няколко години. Годишното събрание на 20
октомври не можа да даде отговор на въпроса.
Църквата е построена през 1964 г. в район с
много емигранти от Македония и България и е
под управлението на българския свети синод.
Петдесет години по-късно обаче посещаващите
църквата са все по-малко, предимно възрастни
хора. По идея на попадията са направени плакати
с въпроса “Какво липсва в църквата “Свети
Климент”? Отговорът е Y...R..(You Are) - богомолците. В отчета си свещеник Славчо Панев каза, че
през изминалата година е имало 94 погребения и нито една кръщенка или сватба. Касиерката на
църквата представи финансови отчети, които завършваха със загуби в хиляди долари. Годишната
издръжка на църквата е $250,000, които не се покриват от даренията, членския внос и приходите
от наема на банкетната зала. След бурни дискусии бяха избрани нови членове на църковния съвет
и Борда на директорите. Президент остана Дон Елиот поради липса на други кандидати.
Докато управлението на църквата се чуди как да
намери необходимото финансиране, желаещите да я
купят се увеличават. През май т.г. Майк Илич, милионер
от македонски произход (собственик на Детройтските
отбори по бейзбол и хокей, пица “Little Caеsаrs” и
редица сгради), изпрати писмо до църквата с
предложение да направи дарение от 2 милиона долара,
за да може църквата да остане на същото място.
Започналите преговори между църквата и адвоката на
г-н Илич са все още без резултат. На събранието беше
показан имейл, в който се обясняват условията за
отпускане на парите. Една от спорните точки е условието на дарителя църквата да не се продава
или мести в следващите 10 години. Мнозина богомолци са съгласни с условията и споделиха
опасенията си, че местенето на иконостаса, търсенето на нова сграда или построяването й ще
коства много средства и няма гаранция, че повече хора ще отидат на новото място.
Притеснението на поддръжниците на идеята църквата да се премести идва от опасенията им от
фалит преди определените 10 години. В този случай похарчените пари от дарението трябва да се
върнат.
Предстои да видим какво ще реши новият Борд на директорите и църковния съвет. Очаква
се разговорите с адвоката на Майк Илич да продължат и след като има официален договор да се
изпратят бюлетини на всички членове на църквата и да се гласува решение за съдбата на
единствената македоно-българска църква в Детройт.
Даниела Начева
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Избор на здравни застраховки— продължение
През първия ден (1 октомври) на регистрацията за здравна
осигуровка на www.HealthCare.gov само 6 души са успяли да
попълнят заявлението, заради проблеми със софтуера.
Съобщението, че “има прекалено много хора, които опитват
регистрация” се е появявало доста често. Според Закона за
достъпно здравно осигуряване (Affordable Care Act), по известен
като “Обама Кеъ” (Obama Care) всички граждани, които нямат
застраховка трябва да си купят такава до края на март, 2014 г.
Президентът Обама в обръщенията към нацията казва, че ако сте
доволни от застраховаката, която имате, не е нужно да я сменяте. Това обаче не е точно така. Ето
какво сподели във Фейсбук Джей Пател, който работи като инвестиционен съветник в Raymond
James Financial Services в щата Илинойс. Можeте да откриете г-н Пател на twitter@wheatonwealth.
“Аз съм на 36 г., моята съпруга е на 30, децата са на 6, 4, и 16 месеца. Застраховката, която имаме в
момента включва $575 на месец с $6,200 deductible на семесйтво. Скъпа е, но ни върши работа,
тъй като минаваме сумата за deductible. Започнах да търся нов план на www.HealthCare.gov, но
всеки път на последната стъпка от регистрацията получавах грешка. Застрахователната компания,
която ползваме сега ми предложи нов план. Сега ще трябва да плащаме $759 на месец с deductible
$12,700. Можем да запазим покритията, които имахме, но ще ни стува $9,000 повече. Ако намалим
покритията пак ще плащаме повече, а ще получаваме по-малко. Оказва се, че ще моето семейство
трябва да намали планираните средства за ваканция, например, за да плати за застраховката.
Идеята на Президента е със закона да се помогне на тези, които нямат застраховка. Надявам се
това да се получи и те да си купят застраховка, а не изберат да си платят глоба. “
Очакваме вашите писма с мнения по темата ObamaCare на info@BulgariansinDetroit.com.

Здравен План Мичиган (Healthy Michigan Plan)
На 16 септември 2013 г., губернаторът Рик Снайдър подписа Michigan Public Act 107 от 2013
г., с който се създава Здравен План Мичиган. Щата Мичиган планира да започне плащане на
обезщетения за здравни грижи по този закон през пролетта на 2014 г.
Здравен План Мичиган ще обхване хора, които:
- към момента не отговарят на изискванията за Medicaid
- са на възраст между 19 и 64 години
- не отговарят на условията за или са записани в Medicare
- не са бременни
- имат доходи до 133 % от федералното равнище на бедност (FPL), което е около 15 000 $ за един
човек.
Здравен План Мичиган ще покрива услуги като: лабораторни изследвания, спешна помощ,
болничен престой, майчинство и грижи за новороденото, психично здраве и употребата на
наркотични вещества, лекарства с рецепта, рехабилитационни услуги, превантивни мерки за
хронични заболявания, педиатър, очни болести.
Здравен План Мичиган ще обхваща и други медицински услуги в зависимост от случая.
Някои участници в плана ще имат задължения за плащане на част от разходите.
По информация от http://www.michigan.gov/mdch/0,4612,7-132-2943---,00.html
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Осиновяване на деца от България
Dear Bulgarians in Detroit,
I am pleased to write to you on behalf of Hands Across the Water, Inc. (HATW). HATW is a non-profit
foster and child-placing agency, licensed in the State of Michigan. HATW provides programs in foster
care, domestic adoptions, and international adoptions as a COA Hague accredited agency. HATW
provides full adoption services.
HATW established an international adoption program in Bulgaria with the Hague agency, Family
National Association. With this partnership, HATW is looking for potential adoptive parents for waiting
children in Bulgaria. The waiting children vary in age, health, and special needs. There are sibling
groups available. The maximum wait for a Bulgarian child is three years, but this wait time is decreased
for older children and those with special needs.
Bulgarian law permits married couples and single women to adopt. Parents must be at least 25-yearsold, and at least 15 years older than their adoptive child(ren). Potential parents will work with a social
worker at HATW to complete necessary documentation, education, and home studies as required by
U.S. and Bulgarian law.
HATW asks that this and our contact information be shared with your community members who may
be interested in adoption.
Sincerely,
Julie M. Roesch, LMSW, julie@hatw.org
International Programs Coordinator

Child #204, Female, 11 Years Old

Child #414, Male, 11 Years Old

Child #208, Male, 10 years Old

Special Need: Slight Dev. Delay

Special Need: Higher age, described as healthy with good psychomotor development.

Special Need: Possible slight
delay in mental development

Caregivers describe her as curious,

•

Stable Program Directed By the Bulgarian Government

•

Available Children Are Photo listed

•

Extensive Medical and Social Information Is Avail-

•

We Work Directly With Facilitators in Bulgaria

•

Fees Are Comparable to Ukraine and Ethiopia

•

Basic Dossier Requirements

For More Information Or To Inquire About A Specific Child Contact Hands Across The
Water at 734-477-0135.
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Български ресторант в Охайо
Посетете България без да
напускате Щатите!
Насладете се на битова
атмосфера, вкусни гозби,
изискани алкохолни напитки,
бира, Grappa и български вина!
Само на час и половина от
Детройт се намира
Бистро "Наслада".
Посетете страницата ни на
Фейсбук: Naslada Bistro in Bowling
Green, Оhio.
Адресът е: Naslada Bistro, 182 S.
Main St., Downtown BG, OH
Специална оферта за читателите на вестника: Вечеря за двама само за $50!
Офертата включва 2 предястия, 2 основни ястия с гарнитури и бутилка българско вино.

Нотариални заверки в Метро Детройт
За читателите, които имат нужда от нотариална заверка на
документи, представяме информация на наши съграждани
oт Метро Детройт, които могат да правят такива.
West Bloomfield
Димитрина Колева
dimitrinak@yahoo.co.uk
7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com
Waterford
Димитрия Начева
(248) 622-0774
dnatcheva@yahoo.com
Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-0619
maknev@sbcglobal.net
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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
Loan Modifications & Real Estate Transactions

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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Убежище в Америка
Всяка година на 20 юни, светът отбелязва ден на всички бежанци. Днес 43 милиона
бежанци живеят разпръснати в най-различни краища на земята, напуснали родните си места,
където ги чака насилие, глад, затвор или смърт. Някои от тези хора, в борба за своето човешко
достойнство, успяват да намерят път към Америка и да отседнат тук с надеждата за по-добър
живот. Списъкът на бежанци намерили подслон и подкрепа в американската държава е дълъг и
включва някои от най-известните личности в световната история.
През 1933 година, известен германски учен, обвинен в
предателство на държавата от Третия Райх бяга в Америка, където
получава убежище. Тук той става преподавател в Принстън, където
остава до края на живота си през 1955. Неговото име се е превърнало в
синоним на думата гений и почти всеки може да назове неговото найголямо постижение - Теория на относителността. Айнщайн е само един
от примерите на бежанци, запазили своето достойнство.
Хенри Кисинджър или по-точно Хайнц Алфред Кисингър бяга със
семейството си от нацистите през 1938-ма година и в последствие става един от най-известните и
високопоставени дипломати на Америка. Кисинджър е една от главните фигури в
споразумението, което слага край на войната във Виетнам.
Зигмунд Фройд, бащата на психоанализата (както и теорията, че кокаинът притежава
лечебни свойства), прекарва повечето от живота си във Виена, но е принуден да избяга от
родината си през 1938-ма, за да се спаси от нацистите. Четири от сестрите му умират в
концентрационни лагери.
Мадлин Олбрайт е родена в Чехословакия, но също така е първата
жена, начело на американското външно министерство (State Department).
Като малко момиченце, тя успява да избяга от нацистите и заедно със своите
родители заминава за Лондон, където се проявява и като актриса и изиграва
главна роля на дете-бежанец във филм за Втората световна война.
Америка отваря врати за бежанци от цял свят, но това не означава, че
пътят е лесен. Американските имиграционни закони определят строги
правила и изисквания, на които не всеки отговаря. Затова е важно да се знае какви са условията и
параметрите при кандидатстване за убежище. Процедурата е различна в зависимост от това дали
бежанецът вече се намира в Америка или е някъде извън страната, в трета държава (извън
родината си). И в двата варианта, съответното лице трябва да е преследвано или да изпитва страх
от преследване на базата на един или комбинация на няколко от следните фактори- неговата
раса, религия, националност, членство в социална група или политическо мнение.
Когато се намира извън Америка, кандидат за убежище се счита бежанец или „refugee”.
Това са хора, които са напуснали родината си от страх, че там ги чака ужас, глад, затвор или
физически терор и са отседнали временно в някаква друга държава (не Америка). Преди да
получат убежище в Америка, те трябва да получат препоръка от „the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR), United States Embassy, or a designate non-governmental
organization (NGO)”. Ако получат такава препоръка кандидатите се явяват на интервю, проведено
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от специално обучен служител на USCIS, където трябва да докажат, че отговарят на дефиницията
„бежанец”и че са допустими в Америка, тоест, че отговарят на всички останали условия за
допустимост като липса на криминално досие или нарушение на имиграционните закони в
миналото. Дори и да отговаря на тези условия, бежанецът може да не бъде допуснат, по простата
причина, че няма достатъчно свободни бройки за бежанци в съответната година.
Всяка година американският президент определя не само броя на допустимите бежанци, но също
така създава списък, състоящ се от различни видове бежанци, подредени в категории по
хуманитарни причини.
По-горе описаната процедура е безплатна и ако интервюто с USCIS мине успешно,
кандидатът получава заем, който покрива пътните му разноски до Америка. При влизането си в
страната, бежанецът минава медицински преглед и може да получи медицински услуги, дори
пари в брой, ако бъде счетено за необходимо. Бежанецът има право да започне работа веднага.
Съпруг(а) и деца под 21 години на бежанец са също добре дошли в Америка, стига бежанецът да е
подал молба до правителството в срок от 2 години след влизането си в страната. Добре е да се
знае, че бежанците трябва да
кандидатстват за постоянно
пребиваване една година след
пристигането си в Америка, но не и порано. Всички такси свързани с
кандидатстването за зелена карта са
опростени.
Бежанци, които са пристигнали
по някакъв друг начин в Америка,
трябва задължително да кандидатстват
за убежище в срок от една година от
влизането си в страната. В такива случаи
се подава формуляр I-589 (Application for
Asylum and Withholding of Removal). За
тях няма такса за кандидатстване. В
рамките на 43 дни от подаване на апликацията за убежище, се провежда интервю на кандидата
със служител на USCIS, където отново се доказват причините поради, които бежанецът търси
убежище. Съпрузите или съпругите и неженени деца под 21 години могат да бъдат включени в
апликацията за убежище и също се явяват на интервюто. Официално решение на USCIS се издава
около 2 седмици след интервюто. Този вид бежанци могат да подадат молба за разрешително за
работа, само ако са минали 150 дни от кандидатстването им за убежище и все още чакат решение
от USCIS. В противен случай, могат да започнат работа веднага след одобрение на апликацията.
Една година след като получат убежище, бежанците имат право да кандидатстват за зелена карта.
В някои случаи, кандидатстването за убежище се използва и се извършва във вид на
защита при депортиране от страната пред имиграционен съдия. В тези случаи протича съдебен
процес, където се представят необходимите доказателства, с които да се докаже, че подсъдимият
отговаря на всички условия на бежанец. Съдът доставя преводач в случай, че такъв е необходим.
Ако съдията не одобри защитата на подсъдимия (молбата за убежище), той трябва да напусне
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страната възможно най-скоро.
На кратко, с това приключва описанието на различните процедури, свързани
кандидатстването за убежище. Да се надяваме, че политическата и социалната ситуация
България няма никога да накарат граждани от нашата родина да се страхуват за живота си
живота на своите близки. Въпреки това е добре да се знае, че всеки един човек изпаднал
подобна ситуация има право да потърси помощ и да се спаси.

с
в
и
в

Ваша Доряна Ензли
Immigration and International Attorney
Ensley & Associates, LLC
Тел. 202-600-7843
1629 K Street NW Suite 300, Washington, DC 20006
office@ensleylaw.com, www.ensleylaw.com

Лятото на 2013!
Едно невероятно и прекрасно лято за мен! Винаги съм си мечтал един ден да посетя много
страни, но най-много от всичко съм искал да видя Америка! И ето, че този ден дойде! В края на
месец май кацнах на американска земя. Бях си уредил работа като спасител на басейн в Бостън,
щата Масачузетс. От фирмата ме посрещнаха и ме настаниха в квартира, където се запознах със
съквартирантите си. Те бяха студенти като мен. Имаше
още едно момче от Македония и две момичета от
Словакия. Какво мога да кажа за тях? Разбирахме се
чудесно, забавлявахме се много, разхождахме се в
свободното си време, правихме си купони, запознахме се
с много други хора. Работата не беше трудна и всички
ходехме с желание. Денят минаваше неусетно. В началото
всичко беше различно и ново-хората, сградите, улиците,
храната, живота… Всяка сутрин се налагаше да плануваме
Пламен с роднините в Детройт
кога тръгваме, защото задръстванията по пътищата са
наистина проблем, когато трябва да пристигнеш навреме за работа. В почивните си дни ходехме
до океана, където си правехме пикници. Разхождахме се из Бостън, който е много красив град.
Посетихме и близкия Провидънс - все пак гледали сме филмите за Супермен. Всички имахме
желание да видим и Ню Йорк и Статуята на свободата, но времето не стигна. Аз имах късмет да
посетя и Детройт, където живееха мои роднини. Градът се оказа невероятно красив, а времето
прекарано там най-хубавото. Показаха ми музея на Форд, посетих градчето на Форд, а разходката
с парния локомотив беше фантастична. Пренесе ме в друг свят и в друго време. И така времето
отлетя съвсем неусетно. Върнах се в България, където е семейството ми, приятелите, колегите.
Куфарът ми беше пълен с подаръци, а сърцето с незабравими спомени. Имам и нови приятели в
Америка, които ме чакат да се върна пак следващото лято. Аз самият също го желая с цялото си
сърце!Искам да изживея своята „американска мечта”!
Пламен Павлов
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Афоризмите на Георги Бербенков
Можете да пишете на Георги Бербенков, кореспондент oт Варна на:
facebook.com/gberbenkov
БЕШЕ СИГУРЕН, ЧЕ НЯМА НИЩО СИГУРНО.
ШАНСЪТ Е НА СТРАНАТА НА ПОДГОТВЕНИТЕ.
ИЗГУБИШ ЛИ НАДЕЖДАТА, ТИ ВЕЧЕ СИ ИЗГУБЕН.
ЗА ДА ГО ИЗПЪРЗАЛЯТ, ПРАТИХА ГО НА ЗИМЕН КУРОРТ.

Георги Бербенков

ЖЕНАТА Е СПОСОБНА НА ВСИЧКО. ДОРИ ДА ЗАМЪЛЧИ.
КАКВО Е БЕДНЯКЪТ? НЕУСПЯЛ БОГАТАШ.
ИЗЧЕРВИ СЕ. БЕШЕ ЧУЛ ГЛАСА НА РАЗУМА СИ.
НЯКОИ ТЪПЧАТ НА ЕДНО МЯСТО, ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ КОЙ ПЪТ ДА ХВАНАТ.
МЪЖЕТЕ ГО МРАЗЕХА, ЗАЩОТО ЖЕНИТЕ ГО ОБИЧАХА.
ЧОВЕК СЕ ПРОСТИРА СПОРЕД ВРЪЗКИТЕ СИ.

Вход: $15
Билети могат
да се закупят от
www.tasmich.org

СТРАНИЦА 20

Брой 11, 2013

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Акция за събиране на средства
Българския културен център в Детройт
организира кампания за набиране на средства
с чаши Spirit
Комплект от четири 3D Spirit Cups
или комплект от две 3D Travel Spirit Cups
Чашите са здрави и могат да се слагат в съдомиялна
машина. Произведени в САЩ.
18 oz. 3D Spirit Cups
16 oz. 3D Travel Spirit Cups
130 oz. кофичка за пуканки
NFL ~MBL ~ 100 университета~ Военни ~ NFL в
розово
Всеки комплект от чаши от един отбор се продава за
$18.
Кофичка за пуканки с 10 пакета пуканки за $18.
Чудесен Коледен подарък!
Чековете да бъдат написани до: Bulgarian Cultural Center. Българският културен център е
регистриран като организация с нестопанска цел и даренията се признават за данъчни цели.

Събраните средства ще изпратим на дом за деца в България.
Донесете поръчките и плащанията в
събота 16 ноември в Трой и
неделя 17 ноември в Плимут
Поръчаните продукти ще бъдат раздадени на 14 декември на коледния концерт.
Ако имате въпроси, моля обадете се на Севие Хърлева 586-604-4105
Всички модели могат да се видят на www.SpiritCups.com
За децата продали 10 или повече пакета ще има подарък
от продуктите на Spirit Cups.
Успех! Заедно можем всичко!
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Поздрави
На 18 октомври в семейството ни влезе още една
дъщеря Сара.
Честито на сина ни Николай и Сара Белинов. Голямо
щастие беше за баба Надка и дядо Никола, както и за
другата баба Надка да дойдат от България за сватбата.
Имаше сълзи от щастие и радост.
Сара работи като медицинска сестра, а Ники има бизнес
образование от Еastern Michigan University и работи в
Тойота. Младото семейство вече има собствен дом в
Canton. Нека живота им бъде слънчев както беше в деня
на сватбата и да се обичат винаги както в деня,
в който си казаха «ДА».
Честито!
Валя и Пенчо Маринови
Снимка: Мария Попиванова
Само преди 50 години - сякаш вчера всичко беше
Валя като бебенце ревеше.
Но порасна бързо умницата голяма
за радост на всички, на татко, и мама.
А в университета щом се появи
с блясъкът си рибата изби.
И на Емо му се разтрепера душичката
веднага щом зърна на Валя поличката.
Близо пет години време му отне
докато успее пред олтара да я заведе.
Щом плеснаха с ръце и се прегърнаха
в родители на Стефан и Бени се превърнаха.
Чуха за Америка, че е страна богата
всички казват, че е раят на земята.
Раят е място за светли души
Снимка: Йорданка Стойкова
направете път за семейството моля.
Тръгнаха към него засмени до уши,
Партита се вихрят до среднощна доба
далеч от проблеми, грижи и неволя.
на комшията от яд ще му се пукне дроба.
Но що да видят още в първия си ден?
«Who cares?”, помислила си тя
Раят прехвален бил трънясал и неокосен.
и на дансинга разкършила снага.
Емо прави и труда на песен
Нека има само радост, веселба
Валя бачка, та живота да е лесен.
и да пиеме за здравето на таз жена!
В къщата нанасят се луксозна и голяма.
Честит юбилей, Валя!
Няма шега вече, няма и измама.
Емилия Димитрова
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
3542 Marc Dr, Sterling Heights, MI 48310
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Броя подготвиха: Емилия 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.
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