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Бележка на редактора
Заветът на Хан Кубрат
Хан Кубрат се обърна към своите синове:
- Алцек, тичай навън да донесеш десетина копия!
Алцек изкочи навън и бързо се върна със сноп копия.
- Вземи сега едно копие и опитай да видим можеш ли да го счупиш.
Младият хански син се усмихна, грабна едно копие, огъна го и то изпращя.
- Вземи сега всичките и опитай можеш ли да ги строшиш, когато са заедно.
Алцек грабна всички копия, опря ги до коляното си. Пот като град рукна от челото му, ала не можа
да ги строши.
- Видите ли – каза със светнали очи хан Кубрат, - ако разделите България на пет, всеки ще бъде
силен, колкото беше силно едното копие. Ако бъдете заедно, никой враг не ще може да ви победи.
По Ангел Каралийчев
Есента оцвети Мичиган с най-хубавите си багри. Децата са пак на училище, на балет, карате,
гимнастика, плуване и още нещо. Над 50 деца от Метро Детройт избраха да посещават занятията и
в училище “България”,с което времето им за почивка съвсем намаля.
В началото на октомври гласувахме за народни представители. По този повод моя позната
ми припомни завета на хан Кубрат за копията. Явно нашите политици са го забравили, защото на
бюлетината имаше 25 партии. Ще съумее ли България да се обедини и да продължи напред е
въпрос, на който предстои да видим отговора.
На 18 и 19 октомври ще се проведе традиционния Балкански фестивал в Трой с участието на
представители на България, Албания, Турция и Босна. Ще се предлага етническа храна за
закупуване, ще има танци от различните държави, спортни игри и забавления за децата.
На 1 ноември отбелязваме Деня на будителите и децата от училище “България” подготвят
кратка музикално-поетична програма, която ще започне в 12:00 часа. На този ден ще има изнесен
консулски ден в услуга на жителите на Детройт. От 8 часа вечерта е партито на Нели и Васко,
където ще има музика, вкусна българска храна и награди за костюмираните посетители.
Даниела Начева

Деца от 4 клас в
училище
“България”
представиха
български танц на
международния
фестивал в
Саутфилд на
12 октомври.

От ляво: Полина Макнев, Иван Байдов, Нанси Алексиева, Енес Бузгьов, Стефани Чардакова,
Нина Енчева, Ана Йорданова, Майкъл Начев, Виктория Георгиев

СТРАНИЦА 2

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 10, 2014

Покана за есенен фестивал
Скъпи ученици и приятели на българското училище в Детройт!
Изобилието на есенните зеленчуци и плодове е наоколо. Наред с багрите на годишния сезон, се
радваме и на вкусните ябълки, круши, тикви, царевица и всичко, което можем да вкусим през
есента.
На 18 и 19 oктомври ще се проведе поредният годишен „October Fest”, подготвен от Балканоамериканския център в Трой.
Българският културен център организира Fundraising “Fruit and Bake Sale Stand” на 18 октомври
от 12 ч. на обяд до 5:00 следобяд. Очакваме вашите „Дарове на Есента“ и български вкуснотии на
този ден. Средствата от продадените плодове, зеленчуци и домашно приготвени хапки, ще
влязат в хазната на българското училище. Нашите деца ще танцуват в 13:30 часа.
Търсят се доброволци - деца на възраст 12 години и нагоре, които да продават в този ден.
Срок за даряване на продуктите-18 октомври между 10:30 и 12:00 на обяд или чрез
предварителна уговорка на email: irenam@bulgariansindetroit.com. За допълнителна информация
или въпроси можете да се обърнете на горепосочения email.
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Покана за тържество за Деня на будителите
Денят на народните будители е общобългарски
празник, почитащ делото на всички български просветители, революционери и
свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и
книжовност български народ. Но кои са будителите и колко хора знаят откъде са
тръгнали те към великите си дела? Децата от училище "България" ще ви предложат
една патриотична разходка назад по-стъпките на тези велики българи с музикалнопоетична програма, с която ще отбележим тази дата.
Очакаме всички българи на 1 ноември от 12:00 часа
в Балканския център на адрес 1451 E. Big Beaver, MI 48083

Първият урок
Уроците на Левски! Те са
изнасяни в потаен час.
Макар че друг е в тях адреса,
той преподавал и на нас.
Словата му със горда сила
разтупват детските гърди.
С тях нашата родина мила
ми шепне: «Смел юнак бъди!»
С горещо пламъче в очите
аз търся своя връх висок—
на русокосия учител
научих първия урок!
Атанас Цанков

«Аз вече пушка
нарамих
и на глас тичам
народен...»
Христо Ботев
из «На прощаване»
Песните му пеем
Ботев—храбрият войдова—
с четници летял напред.
И загинал за народа
в бой бунтовникът поет.

Но в сърцата ни живее
светлият му подвиг днес.
С почит песните му пеем
и растем с юнашка чест.
Асен Босев
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Консулски ден в Детройт на 1 ноември
За услуга на българските граждани от Метро Детройт ще се проведе изнесен
консулски ден на 1 ноември 2014 г. (събота) на адрес Balkan American
Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083).
Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в
които да бъдат посочени: трите имена и вида на услугата, която ги
интересува. Електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit
Consular Days.
Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%.
Приемат се плащания само в брой или money order.
На всички регистрирани ще бъде изпращан график и час, за който са
предвидени за обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място.

Simeon S. Stoilov
Consul General

От 9:30 часа започва турнир по
футбол за мъже в зала за купата на
консула.
За записвания: Иван 248-705-9551.

Consulate General of the Republic of
Bulgaria
737 N. Michigan Ave, Suite 2105,
Chicago, Il 60611
+ 1 312 867 1905
Simeon.Stoilov@mfa.bg
www.mfa.bg/embassies/usagc3
www.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicago
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Покана за концерт в ресторант «Наслада»
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Покана за парти на 1 ноември
Маски, тикви като озъбени фенери, маскарадни костюми, престорен страх,
искрени усмивки, много веселба и празнично настроение.
Точно това ще бъде Хелоуин при нас!
Почитателите на Хелоуин, които изберат да празнуват с нас, могат свободно да
развихрят фантазията си като облекат подходящ костюм или маска и участват в
конкурс за най-атрактивен, най-страшен, най-смешен, най-секси Хелоуин костюм.
За най-сръчните и изобретателните е конкурса „Направи от тиквата фенер“.
Дата: 1 ноември (събота) от 20:00 часа
Място: Multi Lakes Conservation Association, 3850 Newton Rd, MI 48382
Вход:
за възрастни c резервация до 25 октомври: $20, на вратата: $25
за деца от 8 г. до 14 г., с резервация до 25 октомври: $10, на вратата: $15
За деца под 8 г. - безплатно
Входът включва салата и скара.
Десерт: Торта Гараш, Еклерова торта, Малиново Терамису: $4 парчето
Безалкохолното и кафето е от нас, носете си алкохол по желание!
Заповядайте!!!
За резервация: 248-802-6947 (Нели)

Фенери от тикви
“По случай Хелоуин, вече известен и в
България, решихме да се съберем и да поиграем
на “бързи, смели, сръчни”. На някои мои
приятели им беше за първи път да гравират
тикви и беше интересно!
Този забавен обичай ни връща в детството и
на мен специално ми напомня как беряхме дини
на нивата на баба и дядо и си правехме фенери.»
Яна Борачева, октомври 2013 г.
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Избори за народни представители
Изборният ден в Детройт
премина спокойно. Тук имаше само
една избирателна секция, която отвори
точно в 6 часа. Някои от
сънародниците ни пропътуваха час,
час и половина път, за да дойдат и да
гласуват. Няколко български
семейства от Канада бяха чакали
дълго на границата.

Специална благодарност за членовете на комисията:
от дясно на ляво: Тодор Гаджев (председател),
Лора Георгиева (от МвР), Деян Кожухаров,
Юрий Митев, Зарко Костов

Надежда Христова: “Гласувах,
защото искам да се промени България.
Вчера се върнахме от България. И като
го видях какво е чудо станало! Искам
да са добре хората. Буренясало,
пътища лоши, няма къде да паркираш
кола.” Радослав Димитров: “Гласувах,
защото ни трябва едно силно
правителство и да направят така, че да
се върнем един ден в Родината.”

Над 50 души бяха гласували до обяд. В седем часа секцията затвори при гласували над 140
избиратели. В комисията имаше представител на МВР, дошъл специално за изборите от България.
По време на изборния ден нямаше нарушения. Няколко души бяха с документи с изтекъл срок на
годност и не можаха да упражнят правото си на глас.
Даниела Начева
Резултати от изборите на 5 октомври 2014 г. в секция Детройт:
гласували:143, невалидни бюлетини: 2
Номер и име на партията на бюлетината – брой гласове
1. Движение 21 – 1 глас
3. Български национален съюз - НД – 1 глас
7. Реформаторски блок – 32 гласа
9. ПП ГЕРБ – 87 гласа
10. Общество за Нова България – 1 глас
11. Атака – 2 гласа
13. КП България без цензура – 2 гласа
14. Коалиция АБВ – 2 гласа
22. БСП лява България – 4 гласа
24. Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО – 9 гласа
Репортаж от изборите в Детройт беше излъчен по
www.Bitelevision.com в предаването BiT Новините, Твоят Глас
2014, от 33:00 до 34:00 минута.
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Започна лотарията за зелени карти
От 1 октомври започна подаването на
документи за зелени карти. Лотарията се
провежда всяка година и предоставя 55 000
визи за постоянно пребиваване в Съединените
щати на лица, родени в страни с нисък процент
на имиграция в САЩ.
България е включена в списъка през 1994 г.
От американското посолство припомнят, че
българските граждани могат да изпратят
електронния си формуляр за участие.
След попълване на данните би трябвало кандидатите да получат електронно
съобщение, потвърждаващо успешната регистрация.
Регистрацията за участие приключва на 3 ноември.
За регистрация в програмата няма такса, затова всеки, който иска да участва,
трябва да бъде бдителен за сайтове менте.
Правилният сайт е: https://www.usa-greencards.org/.

Адвокат на ваша страна
Адвокат Иван Груйкин – вашият
представител по въпроси,
свързани с българското право с
офиси в САЩ и София.
Разрешаване на имуществени,
административни и документни
въпроси в България.
За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com
Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. Автор
на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси на
съдебната система и върховенството на закона. Учредител и председател на Гражданска
инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от най-успешните съдебни дела в
България срещу незаконните такси, както и множество колективни искове на засегнати
граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми по правни и политически въпроси.
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Данъчни облекчения за пострадалите от наводненията
Пострадалите при наводненията на
11 август, 2014 в някои части на Мичиган,
могат да получат данъчни облекчения от
Данъчната службата в САЩ (IRS).
Това решение идва след като Федералната
агенция за управление на извънредни
ситуации (FEMA) издаде декларация за
изплащане на индивидуални помощи на
пострадалите. Президентът е обявил
окръзите (counties) Macomb, Оакland и
Wayne за федерална бедствена зона. Лица,
които пребивават или имат бизнес в тези
райони, могат да ползват данъчни облекчения.
Декларацията позволява на IRS да отложи някои срокове за данъкоплатците, които пребивават
или имат бизнес в районите на бедствието. Например, ако срокът за подаване на декларации е
между 11 август, 2014 и 15 януари, 2015, той се удължава до 15-ти януари, 2015 г. Това се отнася и
за фирми, които са получили преди това удължаване до 15-ти септември 2014, физически лица,
които са получили подобно удължаване до 15 октомври, както и плащането на данъци за третото
тримесечие на 2014 г., което нормално се дължи на 15 септември.
IRS автоматично идентифицира данъкоплатците от района на бедствието и прилага автоматично
удължаване на сроковете за подаване на декларации. Ако засегнато лице получи известие от IRS
за закъснение с начислени лихви, данъкоплатецът трябва да се обади на телефонен номер 866562-5227 и да поиска данъчно облекчение.
Засегнатите данъкоплатци от федерално обявената бедствена зона имат възможност да
обявят загуби при бедствия на тяхната федерална данъчна декларация за настоящата година или
миналата година. Ако подадат нова, променена декларация за миналата година (amended
return), те ще получaт обезщетение по-бързо. От друга страна, ако през тази година имат повисоки доходи, ще е по-добре да се изчака и загубите да се обявят на декларацията за 2014
година. За подробности вижте Form 4684 и инструкциите за попълване.
Засегнати данъкоплатци, които изберат да променят миналогодишната декларация, трябва да
поставят на първа страница надписа Disaster Designation “Michigan/Severe Storms and Flooding” и
така IRS да ускори обработката на документите. Като допълнително облекчение IRS няма да
събира обичайните такси за копия на по-рано подадени данъчни декларации на засегнатите
данъкоплатци.
Данъчната служба за щата Мичигън се присъединява към решението на IRS и също
удължава сроковете за подаване на данъчни декларации на засегати от наводнението граждани
и фирми до 15 януари 2015 г.
Даниела Начева, превод www.irs.gov
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Реклама

Обява за доброволци—младежи
Българският културен център е организация с
нестопанска цел и като такава издава
документ на ученици и студенти за положен
доброволен труд (volunteer time). Желаещите
могат да помагат на децата при учебния
процес, да представят България на
международни фестивали и да организират кампании за събиране на финансови
средства.

Очакваме вашите писма на info@BulgariansinDetroit.com.
Велеслав Начев, Председател на Българския културен център
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Да се запознаем с Милена Миташова
Милена Миташова е българка, живееща в
Лондон, авторка на двуезичната детска
книга „Мишката и къртицата”, издадена
през април, 2014 г.
Родена в Силистра, Милена Миташова и
съпругът й пристигат да живеят в Лондон през 2001
година. През 2009 семейството приветства
раждането на две момиченца-близначки.
„Това беше преломен момент в живота ни, както
става с живота на повечето хора, когато имат
деца”, споделя Милена. „Всичко, с което се
захващам, вече е с мисълта за децата ми. Имам
магистърска диплома по икономика от
Универститета във Велико Търново. Но от
идването ми в Лондон започнах работа в
петзвезден хотел Hyatt Regency London - The
Churchill . Първоначално започнах на Рецепция
за ВИП гости и постепенно стигнах до Мениджър
на Отдела за комуникации. Харесвах работата си,
но след като се родиха децата реших, че не бих
могла да отдавам по 10-12 часа на ден на
работата си без да се грижа за децата. Напуснах и
започнах курсове за Чалдмайндер - нещо като регистрирана по законите за детските градини
занималня вкъщи. Работих това, докато отглеждах децата си.”
По-късно, когато близначките са в предучилищен клас (Reception), започва работа като
мениджър на детски център за деца (Soft Play Cafe). Работата й харесва, а и се намира много близо
до дома им, но работните часове не устройват семейството. Налага се отново да напусне.
„Тогава реших, че е време да реша с какво искам да се занимавам,” казва Милена,
„вместо само да търся работа, която да е наблизо и да ме устройва работното време, за да съм
с децата след училище. Исках да се чувствам удовлетворена от работата си и да бъда
положителен пример и за момичетата ми.
Майка ми беше детска учителка в предучилищна детска градина през целия си живот.
Тя има невероятен подход с деца и за нея е истинско удоволствие да е с внучетата си.
Напоследък обаче, започна да ми прави впечатление, че се появяват затруднения в
комуникациите между децата и баба им. Тя ги учи на много хубави български песнички,
игри, чете им и им раказва приказки. Но децата я виждат един, максимум два пъти в
годината. Иска им се да споделят с нея книжките си от Англия, живота си в Лондон. Те
намираха начин да правят и това, макар и със затуднения. Аз обаче, понеже не работех
постоянна работа, се замислих какво бих могла да правя, за да използвам уменията си и в
същото време да помогна на децата си. Виждала съм двуезични книжки, но нито една
българска фолклорна приказка. Ние четем български приказки на български, но мисленето
на децата - билингви е доста по-комплексно от това на деца, говорещи един език. Освен това,
растейки децата вече сами намираха разлики в културите и традициите на двете нации.
Самите те казват, че са и българчета и англичанчета. Те винаги се гордеят с произхода си и с
факта, че говорят два езика. Реших, че биха били много щастливи да споделят фолклора на
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техните родители и пра родители и с приятелите си в Англия. Освен това, една такава
приказка би могла да се чете в компанията на баба, дядо, роднини в България без да има
граници, наложени от езика. „
Друго нейно хоби е да рисува. Така се заформя идеята и постепенно избира приказката,
адаптира я, превежда я и я илюстрира. Започва реклама чрез Фейсбук. „Идеята ми предизвика
голям интерес и подкрепа и се реших да инвестирам в издаването й.
На първия ден след като книжките пристигнаха в Лондон, получих и първата поръчка. За мен
това беше голяма радост и още повече, когато започнах да получавам отзиви и коментари от
хората, които си я поръчаха.”
Постепенно се свързва с българските училища в Лондон, а вече и в САЩ. „Надя Хаджийска Директор на Българско Училище и хор "Гергана" наскоро се свърза с мен.”, разказва Милена.
„ Разменихме книжки - тя ми изпрати тяхната прекрасна Песнопойка, а аз моята приказка. Те
вече имат много идеи как да използват книжката в работата с децата им в училището. В края
на книжката има упражнения, а наскоро предложих и допълнителни такива във уебсайта си,
откъдето хората могат да си ги свалят безплатно.”
По покана на Българското Училище към
посолството в Лондон, на 19 октомври Милена
Миташова ще представи книжката си пред най-малките
ученици и родителите им в началото на новата учебна
година.
„На 24 май пък бях поканена да присъствам
на тържеството на Българско Училище "Звънче" в
Сатън, Лондон”, развълнувано споделя Милена.
„Всички тези хора, които си поръчаха книжката и я
приеха така въодушевено, затвърдиха намерението
ми да продължа с превода и илюстрацията на
български фолкорни приказки. Вече приключих
работата по втората книжка. Предстои да я изпратя
за редакция и да преценя кога ще ми е възможно да
я отпечатам.”
В момента Милена посещава два вечерни курса за помощник учител и GCSE English literature. Работи
като доброволец в училището на децата си, където са й
предложили да работи по заместване, с надежда при
наличност на свободна позиция да започне постоянна
работа. Това е новата й кариера, на която тя гледа с
много ентусиазъм и позитивизъм.
„Освен това, разбира се, ще продължа да се занимавам с писане на двуезични книжки.
Имам идеи и за авторски такива, но засега се налага да изчаквам удобен момент, а и смятам за
по-необходимо за българските деца в Англия и други англо-говорящи държави да имат
възможност да четат повече двуезични български приказки.”
Повече информация за авторката и книгата й можете да намерите на сайта: http://
bilingualbooksforchildren.weebly.com/aboutnews.html

Aнтоанета Бейм
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Проект Слова български
Здравейте, уважаеми сънародници,
Приятно ми е да Ви уведомя, че с началото на новата учебна година стартира проектът СЛОВА
БЪЛГАРСКИ www.slova.bg - единственият безплатен сайт за професионални звукозаписи на
българско художествено слово.
„Това не са аудио книги, защото те не са за продан. Това е колекция от художествени
изпълнения на български класически текстове, записани в перфектна акустична среда и
предоставени за безвъзмездно ползване на ученици и учители, на студенти и граждани с увредено
зрение, на българските общности зад граница, на всички, които обичат българската духовност,
история, култура, слово и дух", съобщават авторите на проекта.
Идеята е да се съберат професионални актьорски изпълнения на българско художествено
слово, с което да бъде възродена българската рецитаторска традиция, да се популяризира
българската литература сред многобройна аудитория в България и по света, както и да се
подпомогнат деца и възрастни в усилията им по овладяване на българския език и литература.
С пожелания за приятни моменти с класическото българско слово,
Иванка Славчева
Главен експерт в ДАБЧ и Референт за САЩ и Канада
Сл.тел. 00359 2 935 0660

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
Ако имате болки във врата или гърба, заповядайте при нас:
Miracle Physical Therapy and Chiropractic
30500 Northwestern Hwy, Suite 316C
Farmington Hills, MI 48334
Работим с почти всички видове здравни застраховки. Имаме
планове за клиенти без застраховка или с автомобилни
застраховки. В офисът работи невролог. Над 15 години опит в
различни видове масаж и физиотерапия.
За повече информация, позвънете сега!
Първата консултация е безплатна и получавате подарък възглавница!
(248) 539 - 8781 Говорим български и руски език!

Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@smilesbystutman.com
•

Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит

•

Безплатна консултация

•

Офисът работи в събота и в неделя

•

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: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски)
Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300
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Да поиграем народни танци
OLD WORLD DANCE CLUB
е група от аматьори, които
обичат да танцуват народни
танци от цял свят - български,
румънски, израелски, гръцки,
цигански, унгарски и какви ли
още не. В петък срещите са на ново място: PLAV #10 в Хамтрамик на адрес: 11824
Joseph Campau, Hamtramck. From I-75 exit Caniff, turn left and go about 1/2 mile to
Jos. Campau. Turn left (north), and go about 1/4 mile. The PLAV #10 is on the right hand
side, just before the European-American Market and across from the Seven Brothers bar.
Ако отидете, непременно се представете на ръководителя Рик Кинг. Можете
да заявите хоро по ваше желание. Таксата от $7 включва безалкохолни напитки и
снак. Танцува се от 20.30 – 23.00 часа.
Можете да видите повече за групата на www.detroitfolkdancing.com и фейсбук
https://www.facebook.com/DetroitFolkDancing.
В понеделник мястото на срещи е Mahany Senior Center в Royal Oak от 20.00
до 22.00 ч. Таксата е $3.
Танци в Ан Арбър
Gretchen's House Barn at 2625 Traver Blvd., Ann Arbor.
Cost: $10, $5 students. 7 - 10 pm.
For more information see our website http://www.astro.utoledo.edu/~ndm/FD/ or call
734-709-8748.

Обява за работа
Фирма за чистене на къщи и офиси има
нужда от работник.
От понеделник до петък през деня с
осигурен превоз от районите на Wixom.
Заинтересованите могат да звънят на
телефон (586) 615-0042 Диана Томов
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Поздрав
Диана и Иван от Ferndale са вече
семейство!
Сватбата е била в България, в града на
булката - Кърджали, сред близки и
приятели.
Мило семейство,
Пожелавам ви да сте преди всичко
живи и здрави,
да откриете истинското щастие заедно,
да може винаги да разчитате един на
друг,
да се подкрепяте, уважавате и обичате
винаги.
С много обич към двама ви!
Люба, Георги и Васил Иванови
Радка Сарафова, Мария и Димитър
Георгиеви

Честит юбилей
Във житейското море
с котва хвана 60-те,
и пред тебе се показа
златна рибка и ти каза:
«Ще изпълня три желания,
що поръча твоята компания
Златко, братко, да си здрав,
със приятели богат
да се радваш на щастливи дни,
до дълбоки старини!»

Димитринка и Златко Недеви от Shelby Township

Честит рожден ден Златко!
от приятелите
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com
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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

С промо код DETROIT получавате 10% отстъпка от
всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$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

