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 Бележка на редактора 

Наскоро прочетох приказката за спящата 
красавица Аврора (за кой ли път) на моите 
момичета. За да стане принцеса тя трябваше 
да отговори на три въпроса на феите.  

Спомняте ли си ги? Ето последният въпрос, 
който затрудни за малко Аврора.  

Какво става по-силно с времето?Какво се 

връща в повече, отколкото си дал? 

Някои казват, че е сляпа, други, че е истина.  

 

Отговорът не е дърво, въпреки, че то става 
по-здраво с времето. Не е и прилеп, 
въпреки, че той е сляп. Отговорът на 
гатанката е любовта! 

Честит Ден на влюбените!  

Честит Трифонов ден на тези, които ще 
зарежат лозите по стар български обичай! 
 

ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

 

Снежен човек, направен на 23 януари от Мишо, 

Ивана и Мария Начеви.  

Очакваме вашите зимни снимkи на е-мейл:  

info@BulgariansinDetroit.com 

Покана за международен фестивал 

Град Sterling Heights ви кани на международен фестивал  

 

на 3 февруари (петък) от 18:00 - 22:00 часа  

 

в Sterling Heights Senior Center с адрес  40200 Utica Road, 
Sterling Heights, 48312.  

 На изложението ще има музика и танци, традиционна 
кухня и сувенири от различни етнически групи. Вход: $1.  

 Танцовата група към Българския културен 

център в Детройт ще се представи в 20:06 часа.  

Ще има и маса със сувенири и книги.  

Търсят се доброволци за масата.   

Приканваме всички българи, които предлагат бизнес услуги да оставят визитки на 
нашата маса. За повече информация пишете на info@BulgariansinDetroit.com. 

mailto:info@bulgariansindetroit.com
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За кандидат студенти 

 В редакцията се получи запитване от наш читател, родител на дете в гимназия, 

какво трябва да знае един бъдещ студент. На молбата ни да сподели своя опит се отзова 

Екатерина Макнева от Трой.  

 Очакваме още студенти или техните родители, да разкажат за проблемите при 

кандидатстването за колеж и по този начин бъдем полезни на много ученици, за които 

този процес предстои.   

 

Здравейте, 

 Аз съм второкурсник в програмата за международни 

изследвания и психология в University of Michigan. За подготовката 

на учениците за колеж е изключително важно не само да 

посещават редовно класовете в гимназията, но и да участват 

пълноценно в учебния процес. Като амбициозни ученици, които 

искат да продължат образованието си не може да оставите цялата 

отговорност по подготовката на вашите учители или директора. 

Има много неща, които можете да направите сами, за да се 

подготвите за колеж. Това не само ще подобри резюмето ви преди 

кандидатстването, но също така ще увеличи шансовете ви за 

приемане. След като аз самата скоро преминах през този процес, 

имам няколко съвета за учениците от средните училища, които 

плануват да посещават колеж: 

•  Вземете AP класове (Advanced Placement)! Ще имате много възможности да вземате такива 

класове през четирите години в гимназията и вие определено трябва да го направите! 

Вземете  колкото можете повече, но не се претоварвайте. Те ще ви дадат кредити за колеж и 

по този начин ще имате предимство с учебните изискванията в колежа. Те също вършат 

чудесна работа, за да ви подготвят за интензивността и вида на учебното натоварване. Това 

е изключително важно, защото учебният материал и обема на информацията е много по-

различна от това, с което сте свикнали в гимназията. Така прехода между  гимназията и 

университета ще ви бъде много по-лесен. 

• Запознайте се с вашите учители! Те са не само най-добрият източник на информация, но и те 

също искат да ви опознаят и помогнат! Да имаш добри отношения с учителите си може да 

бъде изключително полезно и по-късно, когато  можете да се обърнете към тях, за да ви 

напишат препоръка за колеж! 

• Бъдете активни! Включете се в няколко различни организации на училищната общност. 

Университетите искат да видят висока степен на ангажираност в гимназията, защото се 

предполага, че ако бъдате приети, ще бъдете активен член и на университетската общност. 

Дали ще се занимавате със спорт или ще се присъедините към театрален клуб, няма 

значение, но задьлжително правете нещо. 
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• Работете като доброволец! Университетите ценят много високо труда на доброволците. 

Това им показва, че ви харесва да помагате на хората във вашата общност. Колкото повече 

толкова по-добре!  

• Направете проучване! Изберете си  най-малко пет университета.  Преди да вземете  

окончателното решение, много е важно да посетите университета, който мислите/чувствате, 

че най-добре ви подхожда. Това се препоръчва, защото именно там ще се запознаете с 

някои от най-добрите си приятели в живота, както и ще създадете много дългосрочни 

връзки с преподавателите. Повярвайте, времето прекарано в подобни посещения си 

заслужава усилията. Това води до последния ми съвет  

• Планувайте и направете няколко посещения на студентския град! Това е най-добрият начин 

да се види дали университетът е точно за вас или не. Там ще усетите атмосферата на колежа. 

За тези от вас, които искат да учат извън Мичигън, определено препоръчвам пътуване до 

там, за да можете да видите нещата със собствените си очи. 

 Знам, че това изглежда като изтощително много информация и 

дейности, но си струва времето и усилията. Пазарът на труда става все 

по-конкурентен, а с него се увеличават и изискванията на колежите. 

Когато последните две години от гимназията се изтърколят, вашето 

резюме трябва да е пълно с блестящи постижения. Това е по което 

всички университетски служители и приемни служби ще ви 

преценяват. Днес може да ви изглежда, че e много далеч в бъдещето, но е добра идея да 

започнете да се подготвяте отрано. 

 Успех във всичко и ако имате някакви допълнителни въпроси към мен можете да ми 

пишете на:  emmaknev@umich.edu 

ЕКАТЕРИНА МАКНЕВА 

 

За кандидат студенти 

$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  

https://www.tvriver.com/
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 До преди 2-3 години в Детройт нямаше нито Български културен център, нито българско 
училище. Сега имаме легитимни организация и училище, създадени с добри намерения и с 
доброволния труд на хора, които искат да оставят положителна следа след тях, за да имат 
възможност българските деца да не забравят кои са и от къде са. Всички в нашия колектив, които 
ръководим тази инициатива, отделяме от личното си време, за да работим за каузата и го правим, 
защото искаме, а не за лични облаги. За съжаление обаче на някои хора това много им боде в 
очите. От две години насам все са недоволни, все са ощетени и излъгани! След последната 
родителска среща, която се превърна в поредния панаир благодарение на „недоволните” аз се 
убедих, че Бай Ганьо е наистина безсмъртен.  Нямам нищо против хората да имат свое мнение и 
идеи, но имам много против неуважението и безцеремонното отношение, с което някои хора се 
отнасят към нас и дейността ни. На вас „недоволните” искам да кажа, че докато подхождате към 
всяко нещо с мисълта, че ви лъжат и мамят вие никога няма да сте доволни. Приемете факта, че 
има честни хора, които имат достойнство и отговорност и никога няма да опетнят авторитета си с 
лъжи и измами!  

Системата е  много проста. Имаме организация, която работи по правилата на две държави 
и се отчитаме на тези държави. Публикуваме пред българската общност в Детройт два годишни 
отчета за приходи и разходи – един за календарна година на Центъра и един за учебната година 
на училището. Това, което предлагаме на обществеността като дейности и информация е даже 
повече, отколкото можем да понесем като работа в свободното си време. Организираме 
финансиране чрез министерството в България, за да може да направим училището по-достъпно 
за всички. Нали  се сещате, че ако сме на самоиздръжка таксата за училище няма да е $30 на 
месец. По принцип не сме длъжни да кандидатстваме за финансиране от МОН, а и това е много 
допълнителна работа за колектива ни без да има възнаграждение.  

Основното, което искам да подчертая е, че ако ви харесват нашите идеи и инициативи и 
считате, че те са добронамерени, ще ни подкрепите и сте добре дошли. Ако не ви харесва това, 
което предлагаме никой не ви кара насила да сте с нас. Никой на никого не е длъжен! Гледам как 
едни и същи хора са вечно недоволни откакто го има това училище и този Център. Постоянно 
раздухват истории без покритие. Време е да се разбере, че никой от нас няма време и енергия да 
се занимава с безкрайната негативност и недоволство.  
 Аз дълбоко се надявам, че разума и позитивното мислене на мнозинството от българите 
тук ще надделеят, иначе с каквото и да се захванем все ще спре в задънена улица. 

БИСТРА МАКНЕВ, касиер на Българския културен център 

 

От нашата поща 

Деца от училище «България» на коледния концерт на 17 декември, 2011 
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 Без значение колко добре планирате вашето пенсиониране, катастрофалните цени за 
престой в старчески дом или “long-term care” могат да разрушат всичко. Застраховката изглежда 
като най-очевидното решение на проблема. Оказва се обаче, че това не е така във всички случаи. 

 Някои застрахователни решения са лесни. Застраховка “Живот” например. Знаете, че имате 
нужда от нея, за да осигурите доходи, които вашата съпруга и деца биха загубили, ако вие 
починете. Застрахователните компании не могат да оспорят плащането по застраховка “Живот”. 
След като решите от какъв лимит имате нужда, можете да сравните различни полици, да видите 
кои са най-евтини и практични и да закупите полицата, която ви подхожда най-добре. 

 Застраховка за “long-term care” изглежда също толкова елементарна на пръв поглед. Целта 
е да се защитите от реалната възможност, че един ден няма да можете да се грижите за себе си. 
Ако се наложи да отидете в старчески дом или ако имате нужда от помощ в собствения си дом, 
вие ще имате толкова големи разходи, че ще похарчите всеки долар, който някога сте спестили. 

 Средната цена за престой в старчески дом днес е около $183 дневно или около $67,000 
годишно. Цената на този вид обслужване се покачва всяка година. Ако цената се покачи малко по-
бързо от инфлацията, до 2026 година тя може да достигне около $486 дневно или около $177,000 
годишно. “Long-term care” застраховка изглежда като добро решение на проблема. 

 За пример ще дам Дейвид и Кристи от Minneapolis. Тяхната история намерих в интернет. В 
началото на 2002, когато Кристи е 61 годишна, тя започнала да забравя и да изпитва трудности в 
изпълнението на обикновени дневни задачи. Три години по-късно, Дейвид не можел повече да се 
грижи за нея дори и с нает помощник, който идвал в дома им. Дейвид намерил старчески дом за 
болни от Алцхаймер. Цената за месечен престой в този дом била $5,400 месечно, но “long-term 
care” застраховката на Дейвид и Кристи, закупена през 2001 покрила всички разходи. 
Застраховката направила парично непоносимата ситуация възможна! 

 Какво обаче щеше да стане ако Дейвид и Кристи нямаха застраховка. “Medicare” нямаше да 
им помогне, защото “Medicare” не покрива продължителен престой в старчески домове. 
“Medicaid” може би щеше да плати известна сума. Около 43% от хората, които са в старчески 
домове са квалифицирани за покритие от “Medicaid”, но само след като Дейвид е изхарчил доста 
от техните лични спестявания. Някои старчески домове дори няма да приемат покритие от 
“Medicaid”, затова не би било разумно да се разчита само на този вид покритие. “Long-term care” 
застраховките обаче имат доста уловки. 

 Първо може да платите хиляди долари в годишни премии за много години, но ако спрете 
да плащате, можете да загубите вашата застраховка и всичко, което сте платили до момента. В 
днешно време бихте загубили покритие с повечето видове застраховки, ако не плащате премиите, 
така че това не е нещо непознато. 

 Второ, трябва да мислите за много години напред и да прецените от какво покритие точно 
бихте имали нужда и колко ще ви струва. В последните няколко години доста от 
застрахователните компании са увеличили цените си – понякога до 40% и повече. 

 Добра здравна застраховка ще плати почти за всичко от типа на грипна ваксина или 
сърдечна операция. “Long-term care” не предлага толкова широко покритие. Този вид застраховка 
плаща определена дневна сума за престой в старчески дом от типа на $100. Колкото по-висока е 
тази сума, толкова по-висока ще е цената на вашата застраховка. И ако дневната цена за престой в 
дом се покачи до $250 докато вашата полица е с дневен лимит $100, вие ще трябва да платите 
разликата. Някои полици покачват дневния си лимит с инфлацията, но някои не го правят. 
Полицата ще плаща за период от време, който вие бихте избрали. Колкото по-дълъг е периода, 

Трябва ли ни застраховка “Long-Term Care”? 



 

 СТРАНИЦА 7 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 2, 2012 

Трябва ли ни застраховка “Long-Term Care”? 

толкова по-скъпа ще е полицата. 

 В повечето случаи, за да сте одобрени за покритие от вашата застраховка, вие трябва да не 
можете да извършвате определени дневни задачи – обикновено две. Някои полици предлагат 
покритие само за помощ във вашия личен дом; други предлагат покритие за старчески дом, както 
и за друг вид помощ. Някои полици не изискват да плащате премия докато сте в старчески дом; 
други продължават да ви карат да плащате премията. 

 За да изберете правилното покритие за себе си трябва да разгледате всички покрития и 
определения преди да закупите “long-term care” застраховка. Цената се определя също и от 
вашето здраве. Ако сте здрав, ще плащате по-ниска цена отколкото, ако сте болен от диабет, рак 
или артрит. В най-лошия случай, компанията може да откаже да ви застрахова, понеже сте с 
твърде висок риск за тях. 

 Повечето застрахователни агенти биха предложили, че трябва да закупите този вид 
застраховка, когато сте млад, за да плащате по-ниска цена. Цената най-вероятно ще е ниска, а и 
застрахователните компании ще обещаят да не ви повишат цената с годините заради вашата 
напреднала възраст или заради вашето по-нестабилно бъдеще здраве. Застрахователните 
компании обаче могат да повишат цената на този вид застраховка поради други причини и те 
често го правят. Цени, които продължават да се повишават евентуално могат да ви накарат да се 
откажете от застраховката. В този момент от вашия живот вие можете да загубите цялото 
покритие и премиите, които сте заплатили през годините. Сега ще ви е по-трудно да си намерите 
евтина застраховка понеже сте по-стар отколкото бяхте, когато закупихте застраховка за първи 
път. 

 Покачването на цените обаче може би ще намали. Регулирането на застрахователните 
компании се е подобрило с годините. Застрахователните компании също са се научили с годините 
как да оценяват полиците по-точно. Когато купувате застраховка, трябва да изберете финансово 
стабилна компания. Вие също трябва да научите какво точно ще покрие вашата полица. Думите в 
малък шрифт в полицата могат да означават много. В момента може би не знаете точно какви ще 
са ви нуждите в далечното бъдеще, за това трябва да избере полица, която ще позволява 
правенето на промени. 

 След казаното до сега, може би се питате дали да закупите или да не закупите “long-term 
care” застраховка. С толкова много рискове, как можете да решите дали имате нужда от “long-term 
care” застраховка? И ако решите, че имате нужда, как можете да решите какви точно покрития да 
включите във вашата полица? 

Като начало си представете голямата картина. Вместо да се паникьосвате, трябва да се 
концентрирате на потенциалните си финансови нужди. Дори хора, които са 40 или 50 годишни, 
може би ще трябва да купят най-малко “long-term care” застраховка с ниски лимити. 

 Следователно, когато обмисляте колко трябва да спестите за пенсионирането си, може да 
добавите в изчисленията си достатъчно пари за плащане на поне няколко месеца за “long-term 
care” застраховка. По този начин ще имате достатъчно пари за всички ситуации. А и колкото 
повече спестите, толкова по-лесно ще ви е да платите за застраховка, когато сте стар, ако искате 
да я закупите. 

 Ако сте вече пенсиониран или сте близо до пенсиониране, трябва да се запитате дали 
имате достатъчно спестявания за застраховка и за живеене в същото време след пенсиониране. 
Ако едва свързвате двата края, може да ви се наложи дори да се откажете от вашата “long-term 
care” полица преди дори да успеете да я използвате; за това тя може да не е най-разумното 
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Трябва ли ни застраховка “Long-Term Care”? 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301 

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com  

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния 

ъгъл на 13 миля и Southfield).   

Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)  

oбадете се и вие: (248) 569-7447  

решение, ако нямате достатъчно пари. 

 Има две указания, които могат да ви помогнат при решаване дали можете да си позволите 
“long-term care” застраховка. “National Association of Insurance Commissioners (NAIC)” съветва да не 
харчите за тази застраховка повече от 7% от вашите доходи. “Bonnie Burns of California Health 
Advocates” съветват да не закупувате този вид застраховка, ако не можете да издържите на 10-
20% годишно увеличение на цената на застраховката. 

 Преди да решите да купите “long-term care” застраховка, говорете с децата си. Много хора 
купуват тази застраховка, защото не искат да са в тежест на децата си. Но когато имате нужда от 
помощ, те ще са насреща. Разговор с децата ви също може да ви помогне да решите колко високи 
лимити ви трябват, ако решите да закупите този вид застраховка. 

 

 

 

  

http://www.smilesbystutman.com
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
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Лекар 
 
 Посвещение 
 
В памет на Доц. Д–р Цецо Душкин (1959 – 2011 г.), който предпочете вместо да работи в 
Съединените щати за 100 хиляди долара годишна заплата, да работи в България за 5 
хиляди долара на година.  
Бог да го прости. 

 

 Мила мамо, откакто напуснах България, животът ми потръгна на толкова бързи обороти, че 
вече, както сама знаеш, трета година, все не ми остава време да седна и да ти разкажа подробно 
за себе си. Вчера обаче ми се случи нещо необикновено, което не мога да премълча.  
 
 Ти знаеш, че Ню Йорк е огромен град, в който има всичко. Освен многото университети, 
има хиляди магазини, ресторанти, коли, къщи, паркове и най-същественото – милиони хора. Те са 
забързани и често груби. Това обаче ми правеше впечатление само в началото. Сега вече не ги 
забелязвам. За мен хубавото е, че се намирам именно тук, защото макар и да звучи малко 
изтъркано, Ню Йорк си остава градът на неограничените възможности. Един мой преподавал, по 
биохимия, обича да казва, че най-важното нещо в този свят е адаптивността на индивида. Колкото 
по-адаптивен е той, толкова по-големи шансове за успех има. И е съвсем прав! Аз съм напълно 
отдаден на заниманията и, крачка по крачка, се доближавам към голямата си мечта. Знам, че щом 
стана лекар, всичко ще се промени. Щом се дипломирам, после ми трябва само година стаж в 
някоя болница и след това мога да започна частна практика. А започна ли частна практика тук, 
само за пет години, ще стана милионер. Всичко това обаче съм ти говорил вече, още докато бяхме 
заедно, и ти го знаеш. Пътят, по който съм поел, е труден, но славен, както са казали хората. Като 
това, за трудността, съвсем не са празни приказки. Понякога толкова много се уморявам, че 
забравям кой съм всъщност. Случва ми се по цели седмици подред да не мога да вдига глава от 
книгите. Само учене, учене и пак учене, в паузите хапвам нещо набързо и пак залягам над 
учебниците. Ти ме познаваш и знаеш, че винаги съм бил амбициозен и учението никога не ме е 
плашило, но да ти призная, напоследък напрежението ми идва в повече. Тези състояния на 
умствена преумора не могат да се преразкажат с думи. В подобни моменти често ми идва да 
зарежа всичко, но после бързо си припомням, че усилието ми ще се възнагради и това ми дава 
сили да продължа. 
 
 Но да преминем към повода, който ме провокира да напиша това писмо. В четвъртък, тоест 
вчера, тъкмо да започнем следобедните занимания и, по принуда, затвориха университета. 
Причината бе, че някой се бе обадил, че в сградата имало бомба. Разбира се, бомба нямаше, но ни 
изпратиха всички по домовете. На практика се случи така, че аз получих почивен полуден, а не 
бях имал такъв от пролетта. Първата мисъл, която ми дойде, бе, че това е добър шанс да поуча по-
усилено по алергология, защото в тази област имам най-много трудности. Тръгнах си с тази 
мисъл, но виж какво нещо е съдбата – явно не ми беше писано да уча този следобед. 
 
 След метрото винаги взимам автобус за няколко спирки. Пътят минава близо до "Оушън 
Брийз Парк" и аз, всеки път, с известна завист, гледам към разхождащите се там хора. И така, както 
обикновено, поех с автобуса за вкъщи, но, когато наближих парка, нещо в мозъка ми сякаш 
просветна и аз, напук на плановете си, реших да сляза и да повървя малко сред зеленината. 
Тръгнах по една алея, ей така, без ясна цел. По едно време съзрях в далечината морето и ми стана 
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някак мило. Спомних си как някога в България, когато бях малък, всяко лято ходих с теб и татко 
на море. Умилих се и закрачих към брега. Стигнах до пясъка, а после и до водата. Доближих се и, 
като неразумен малчуган, реших да я пипна, без да си намокря обувките. Е... да, ама не стана така, 
както я мислех. Една вълна ме изпревари и ми заля краката. Отстъпих назад, събух се и седнах на 
пясъка. Не помня колко време съм стоял така. Бях като хипнотизиран от прибоя и не разбрах 
кога и как се приближи и седна до мен онзи старец. Представи ми се, а аз веднага го усетих, че не 
е тукашен. Съвпадението беше невероятно, но се оказа българин. Той така сладко ми заговори и 
омая, че съвсем забравих за мокрите си крака и че трябваше да се прибирам да уча. Къщата му 
бе наблизо и човекът ме покани у тях. Даде ми нови чорапи и ми предложи чай с бейлис. 
Стоплих се, отпуснах се и се сприятелихме. И така, изслушах одисеята му. Казваше се Благовест и 
беше родом от Велико Търново. Дошъл бил нелегално в Америка през седемдесетте години на 
миналия век и стъпка по стъпка, както сам се изрази, за по-малко от тридесет години, изградил 
живота си от почти нищо, до напълно изплатена къща с четири спални, собствен малък бизнес и 
прилична спестена сума в банката. Разкри ми още, че от около година бил предал бизнеса 
изцяло в ръцете на децата си и се е оттеглил напълно. Първото нещо, което сторил, когато се 
освободил от задълженията си, било да посети България, за да я разгледа. Кацнал в София и 
оттам веднага се запътил за Търново. Там обаче се оказал като в "небрано лозе". Станало му 
мъчно, като видял в какво се е превърнала родната му къща, решил да я оправи и да остане там 
до края на дните си. Върнал се в Америка и споделил намерението с децата си, а те, представяш 
ли си, го сметнали за луд и му се присмели в очите. Тогава той получил инсулт и едва не си 
заминал. Прескочил трапа, но животът му се преобърнал на сто и осемдесет градуса. По 
неговите думи, в онзи момент, осъзнал, колко суетно е всичко, което с толкова труд е изградил, и 
изпаднал в отчаяние. Човекът беше много искрен и целия трепереше, докато ми говореше. 
Гледката беше покъртителна. Ние, "докторите", имаме конкретна дума за това състояние, но сега 
няма да те занимавам с тия неща. Искам да ти кажа само обаче, че с чистосърдечността си този 
мил дядо успя да ме предразположи и постепенно стана така, че и аз, на свой ред, му се разкрих. 
Като ме изслуша и разбра към какво се стремя, той отиде в другата стая и донесе оттам една 
пачка долари. Сложи ги на масата и ми каза, че мога да ги взема, но само, ако му обещая нещо. В 
първия момент си помислих, че това е някаква шега, но той беше каменно сериозен. Попитах го 
колко е точно сумата и когато ми отговори, силно се заинтересувах. И... виж какво стана после. 
Аз "наострих" уши, а той взе парите и ме плесна с тях през лицето. "Тези пари са твои – рече ми 
той. – Купи си билет и още тия дни се върни в България. Остави тези планове за сполука тук, а 
иди и остани близо до майка си, защото тя сигурно е вече на възраст и това може да са 
последите години от живота й." 
 
 Тази реплика, успя да ме жегне и да се почувствам виновен. Затова и реших да ти напиша 
някой ред. Но паралелно с това не загубих здравия си разум и разбрах, че дядото всъщност иска 
от мен нещо невъзможно. Казах му, че няма смисъл да говорим за това, но той ме помоли все пак 
да си помисля и утре да му се обадя, за да му съобщя решението си. Прецених, че няма нищо да 
загубя, ако му обещая и, без да се замислям на сериозно, се съгласих. Прибрах се, изкъпах се и 
седнах пред учебниците. Гледам ги, ама нищо не ми влиза в главата. Поколебах се и включих 
компютъра. Да се купи билет до България, беше възможно наистина и в последния момент. 
Дълго стоях пред монитора и се чудих какво ли би станало, ако наистина го сторя. В главата ми 
се занизаха едни интересни картини и... откарах часове в този унес. Накрая се получи така, че за 
пръв път от много време насам, си легнах, без да прочета и един ред от медицинските си книги. 
Изкарах тежка нощ. Едвам дочаках сутринта и веднага му позвъних, за да му кажа, че се отказвам 
от обещанието си и че няма да взема парите. Вдигна обаче дъщеря му и ми съобщи ужасната 
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Първото българско бебе за 2012 година се роди на 21 
януари и се казва Калина. Това е второ момиченце в 
семейството на Росица и Георги Тодорови от Трой.  

Каката Жана-Евгения, на 3 години, се радва на бебето и му 
показва играчките си. 

Мама Роси е учител по испански и редактор на вестник 
"Българите в Детройт".  Кой знае може пък Калина да стане 
учител също!   

новина – дядото бе починал тази нощ. 
 
 Не съм суеверен и мисля, че никога няма да бъда, но неочакваната поява на този дядо, а 
после и тази странна последователност в събитията, ме накара да се позамисля над някои неща и 
да погледна към бъдещето малко по иначе. Затова сега ще бъде съвсем честен с теб, мамо. Моля 
те, да ме разбереш правилно. Иска ми се да се върна, но не мога! Не мога просто, ей така да 
зарежа следването си по средата. Нали ме разбираш? Аз си направих изводите от тази среща и 
когато завърша, най-тържествено ти обещавам, че ще го направя. Не ти обещавам обаче, че ще 
остана завинаги при теб – това би било неразумно. Но определено ще се върна поне за няколко 
месеца. Така че вече може да започнеш да броиш дните. Времето ще се изтърколи бързо. Няма да 
усетим как ще минат следващите три години. Това, все пак, са някакви си само три години. Докато 
се обърнем и пак ще сме заедно.  
 
С обич,  
Георги 

Епилог  
 След изминаването на трите години Георги удържа на обещанието си и, щом се сдоби с 
така желаната диплома, се завърна в България. От летището обаче той пое не към дома си, а към 
гробищата, където го "очакваше" майка му.  
 Георги никога повече не се завърна в Америка. В България създаде свое собствено 
семейство и стана баща на две прекрасни и здрави деца. С времето успя да се наложи като добър 
и търсен лекар. Днес той помага на хиляди нуждаещи се и отрудени българи. 
 
Материал от блога на МАРТИН РАЛЧЕВСКИ  

http://ralchevski.blogspot.com/2008/12/blog-post_406.html 

Поздрав 

 

http://ralchevski.blogspot.com/2008/12/blog-post_406.html
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Покана 

 Танцов състав "Нова Нада" ви кани на  ХЪРВАТСКИ ФЕСТИВАЛ  НА 3 МАРТ 2011 (Събота)  

в  Carpathia Club, 38000 Utica Road, Sterling Heights.   

Вратите отварят в 18.00, а концертът започва в 19.00 часа.  

Участват:  Croation Folklore Ensemble Nova Nada, Detroit Star Junior Tamburitzans, Selo from 

Columbus, Ohio, Gemist from Selton, Pennsylvania и други.  

След концерта ще свири  оркестър "Zadnia Stanica".  Cash bar and kitchen.  

Билети (само предварителна продажба): $15 възрастни, $5 деца на 12 г. и по-малки 

Позвънете на 586-677-3949 или 

пишете на novanada1@yahoo.com.  

Специален гост на фестивала  

ще бъде танцовият състав към 

Българския културен център в 

Детройт.  

 

Гарантиран професионализъм и пълна дискретност! 

Професионални услуги: 

• Оформяне на лични и бизнес данъчни 

декларации  

• Данъчен съвет  

• Данъчно планиране  

• Защита при данъчен одит  

• Консултации при бизнес стартиране  
          

 Иван Сарафов е дипломиран счетовoдител, завършил магистратура по специалност 

„Данъчно право” в Walsh College.  Работил за Liberty Tax Service и спечелил доверието на много 

клиенти.   

 Успешно защитил четирите части на щатския изпит за лицензиран счетоводител CPA 

(Certified Public Accountant). Гарантира максимална възвращаемост на вашите данъчни вземания 

и оптимизиране на вашите задължения! 
 

За повече информация: Cell: 248-787-0036, Fax: 248-926-3812,  

e-mail: ivansarafov@yahoo.com, 47934 Fernwood, Wixom MI 48393  

ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 

mailto:ivansarafov@yahoo.com


 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха: Росица Димитрова, 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. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 2, 2012 

FIDDLER RESTAURANT  

кани българските си приятели  

да празнуват семейни поводи и национални празници  

в обновения ресторант с адрес:  

6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322 

Предлагаме изобилие от вкусна храна, както и меню по поръчка.  

Жива музика всеки петък и събота вечер: 19.00 - 21.00 - джас квартет "Fantastic Four"  

21.00 -   1.00 - група "Fiddler".   

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!    

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.  

СТРАНИЦА 13 

http://www.fiddlerrestaurant.com/welcome.html
http://www.neterra.tv
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/biliana.html
http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882

