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Очакваме вашите снимkи от семейни тържества 

и представяне на България на е-мейл:  

info@BulgariansinDetroit.com 

Честит празник на жената 

Жените имат сили, които изумяват мъжете...  
Те понасят страдания, те понасят мъка, но те носят щастие, любов и радост.  
Те се усмихват, когато искат да крещят. Пеят, когато искат да плачат.  
Плачат, когато са щастливи и се смеят, когато са нервни.  
Те се борят за това, в което вярват. Те се изправят срещу несправедливостта.  
Не приемат „не” за отговор, когато вярват, че има по-добро решение.  
Лишават се от нещо, за да има за семейството. Отиват на доктор с изплашен приятел.  
Те обичат безусловно. Плачат, когато децата им успеят и са щастливи, когато приятелите им 
получават награди.  
Радват се, когато чуят за раждане или сватба. Сърцата им са разбити, когато си отиде приятел.... 
Скърбят безкрайно, когато загубят член на семейството, и все пак са силни, когато мислят, че не 
им е останала сила.  
Те знаят, че една прегръдка и една целувка може да излекува разбитото сърце...  
Жените идват във всички форми, размери и цветове.  
Те ще карат километри, ще летят, ходят, тичат или ще ти е-майл-нат само, за да ти покажат колко 
са загрижени за теб. Сърцето на жената е това, което кара светът все още да се върти. Те носят 
радост, надежда и любов.  
Те изпитват състрадание и имат идеи. Те дават морална подкрепа на семейството си и приятелите 
си. Жените имат важни неща да кажат и всичко да дадат.  

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!  

Мартеница днес ти подарявам, 

нишка от живота във дома, 

бяла като вишната на двора 

и червена – сила на кръвта. 

Да те топли даже и да си далече, 

да те връща после у дома, 

за да имаш сили във крилете 

да преследваш своята мечта. 

 

Честита Баба Марта! 
 
Честит национален празник 3-ти март! 

Честит 8-ми Март! 

Честита Първа пролет! 
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Апостолът на свободата (139 г. без него) 

     Неизповедими и с нищо несравними са нашите, българските страдания през 13-те века 

откакто сме държава и народ. 

   Двата века под византийско и петте века под турско робство, а само 6 века в относителна, 

плащана с кръв независимост, са един планетарен исторически уникум! 

   Безброй са борците, мъчениците и светците отдали живота си за да ни има на картата на света 

под святото име БЪЛГАРИ… 

   Сред всички тях, като исполински връх над море от други върхове, могили и възвишения се 

откроява синеокият Апостол на свободата – Васил Иванов Кунчев – Левски. Цели пет века траят 

родилните мъки на падналото ни в робство племе, за да го роди, отгледа, да усети стъпките му, да 

чуе словото му, да последва делото му, да оплаче саможертвата му, да продължи пътя му по който 

доживя до свободата си! 

     Много се е казвало и разказвало, писало и преписвало за него и от него, много се знае, познава 

и разпознава от делата му и мислите му, от заветните послания към нас, потомците му българи, 

сред които се роди, за които се бори и за които загина. 

     За това, в тази 139-та годишнина, ОТКАКТО СМЕ ОСТАНАЛИ БЕЗ НЕГО, НИЕ ТРЯБВА ДА 

ОГЛЕДАМЕ СЕБЕ СИ! 

     Себе си като потомци, като наследници, като обитатели и бранители на това най-свято парче 

земя под слънцето – България! 

      Да огледаме и проверим себе си, достойни ли сме за името и саможертвата му, достойно ли 

предадохме заветите му на своите (и негови!) сегашни и бъдни поколения? 

       Като какви ли би ни видял и оценил Апостола Левски, ако Вседържателя –Бог го върнеше сега 

сред нас?!... 

       Мисля, че всички бихме гракнали да обясняваме: Ние току-що преди 20 години излезнахме из 

тъмният тунел на тоталитаризма, когато улицата край родната ти къща, Апостоле, се казваше 

„Карл Маркс”, когато, за разлика от завещаната ни от теб скромност, по улици и площади стърчеха 

паметниците на живи управници, мавзолеят на партийният им вожд стократно превъзхождаше 

каменната пирамидка при твоето бесило, а над гроба на Хаджията от Сливен още стърчи 

хилядократно по голяма от него чиния – джамия на покръстените в безверие вярващи от нас… 

      Ще ни припознае ли за свои, ако вместо да го уверявяме, че сме се отрекли днес от това 

срамно време, АКО: 

- Го поведем по улиците на родната ни столица и види, че вместо по „Волгоград” и 
„Толбухин” (от срамното време), вървим сега по „Мадрид” и „Мария Луиза”, и се помъчи да 
разбере какви хора сега има по улиците, щом всички надписи са на латински и английски? 

- Го поканим на някое „Шоу”, „Екшън”, „Хепънинг”, и вместо свидните му народни песни и 
кръшни хора и ръченици, види и чуе на Майкъл Джексън беснотиите и на Мадона 
голотиите?... 

- Го въведем в Народното събрание и види башибозушко сборище, вместо огненото слово на 
Бенковски в Оборище? 
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- Го поканим в български дом и вместо българска челяд види рошави кученца и сиамски котки, 
а семейният иконостас е в гаража, където стои за поклонение лъскавият „Мерцедес”… 

       И ако, учуден, най-сетне се взре в самите нас, дето го водим и разбере, че това сме ние: Жори, 

Альоша, Джим, Силва, Наташа, Корнелия… 

       Дали няма сам да потърси своето бесило, или и нас да поведе към него?!... 

 

                       13.02.2012 г.                                                                      ПЕТКО ОГОЙСКИ 

БЕЛ. РЕД. Петко Огойски живее в Чепинци, Софийско и е автор на поредицата “Записки за 

българските страдания 1944-1989 г.”. Очаквайте повече информация за автора в следващия брой 

на вестника. 

 

                        

                        

 

                                                                                           

 

 

Апостолът на свободата 

        НА  ВАСИЛ   ЛЕВСКИ 

 

На Карлово бе съдено да стане 

българският светъл Витлеем,  

един Апостол огнен да отхрани, 

 пред който да се закълнем… 

 

 На Ловеч беше съдено да стане 

 нов, български Йерусалим, 

 с кръвта на петвековни рани 

 за бунт и смърт да се сплотим… 

На Къкрина бе съдено да стане 

най-новото клеймо на Юда,  

смрачило в гняв дори Балкана 

от кървав срам и от почуда! 

 

На София бе съдено да бъде 

велика българска Голгота, 

венчан от предсмъртната присъда: 

БЕЗСМЪРТНО ВЕЧЕН ЗА ЖИВОТА! 

 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 

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.  

http://www.neterra.tv/bg/
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 На 3-ти февруари бе ежегодния международен фестивал в град Sterling Heights. 

Имаше много музика, танци, богато разнообразие на традиционни гозби, изложба на сувенири, 

книги и картини от различни държави. 

 Сред участниците на фестивала беше и Българския културен център в Детройт с маса и 

танци. Българската маса, представляваше една малка импровизирана изложба, обагрена от 

различните цветове на мартенички, кърпички, сувенири, медни съдове, книги и снимки от 

различни краища на страната.  

 Усмихни и лъчезарни, Даниела Начева 

и Бистра Макнев, обясняваха и показваха на 

любопитните посетители за прелестите на 

България. 

 Танцовата група към Българския 

център се представи с хората "Трите пъти” и 

“Лиляно моме”, съпроводено с изпълнението 

на песента от Митра Енчева. Голяма част от 

публиката се присъедини към нашето хоро и 

поигра заедно с нас. 

 Беше много приятно. Тези, които не 

присъстваха могат само да съжеляват. 

Също така, отново украсихме страница на 

местния вестник “The Source” и бяхме 

включени във филм за събитието, излъчен по телевизионния канал на Sterling Heights.  

АТАНАСКА ГЕНЧЕВА 

От нашата поща 

Снимка: Eric Perry, The source, 12 февруари 2012 г.  

От ляво на дясно: Виктория Георгиев, Нина 

Енчева и Стефани Харизанова пожелаха да 

помагат на българската маса.   

Благодарствено писмо от организаторите на 

фестивала за участието на Българския културен 

център. 
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 В редакцията се получи току що излязлата от печат книга на 

проф. Спас Т. Райкин: 

"САН СТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ. Поява, съдба, триумф и трагедия на 

българската национална идея" в два тома, Издателство "Пенсофт," 

България. 

 В книгите проф. Райкин проследява историята на 

българското национално съзнание от времената на Св. Св. Кирил и 

Методий, средните векове, епохата на възраждането, борбите за 

църковна и политическа свобода, Сан Стефанския договор и 

Берлинския конгрес. Той документира изявите на българско 

национално съзнание на българския народ в събития и изказвания на 

негови видни личности и институции, както и становищата на 

чужди сили, държавници и общественици в подкрепа или вражда на 

българските национални интереси. Авторът използва класици на 

българската историческа наука и чуждестранни авторитети по 

разглежданите събития, особено дебатите и публикациите в и на 

Английския парламент. Основна теза на изследването е подчертаване твърдото отстояване на 

българските национални идеали от нашия народ, неговите видни борци за свобода и 

независимост, подкрепата на Русия и виновниците за потъпкването на българския национален 

идеал от великите сили - Австро-Унгария и Англия. 

 

 КРАТКА БИОГРАФИЯ НА СПАС РАЙКИН 
 

 Роден е в с. Зелениково, Пловдивско на 26 октомври 1922 г., син на Тодор и Минка Райкин. 
Сега живее в Америка, 1910 Chipperfield Dr., Stroudsburg, PA, 18360, e-mail: rila1@verizon.net. 
 Израства в селско семейство в пословична беднота. След завършване на прогимназията 
като първенец на класа в 1937 г., за две години работи като махленски овчар и говедар, помага в 
полската работа на баща си и къщната работа на майка си. През септември 1939 г. постъпва в 
Пловдивската Духовна Семинария, която завършва през юли 1945 г. като първенец на класа. През 
септември постъпва в Богословския факултет на Софийския университет и завършва пак като 
първенец в 1949 г. Като член на управителното тяло на Студентското дружество “Св. Патриарх 
Евтимий” за две години организира седмични сказки във Факултета, където видни учени и 
общественици говорят на стотици посетители. Същата есен е назначен за учител-възпитател в 
Софийската Духовна Семинария до повикването му да изпълни военната си служба като трудовак 
в Безмер (1950 г.) и в Балчик (1950-1951 г.) при каторжнически условия. Неговото израстване, 
образование, трудовашка служба и партизанство в Родопите са описани в книгата му “Синя и 
Червена България.” На 6 май 1951 г., с двама приятели трудоваци, избягват от Балчик, стигат пеш 
до Варна, където се качват на влак до Пловдив. Там ги посрещат представители на нелегалната 
организация “Българин съм”. Завеждат ги в балкана над с. Марково, въоръжават ги с карабини и 
бомби и образуват ядката на съпротивителна група. След 44 дни в Родопите, заедно с 
присъединилите се към тях членове на нелегалната организация, преминават в Гърция на 19 юни 
1951 г. 
 В Гърция Спас прави доклад до Световната организация на Църквите за положението на 
Българската църква. Докладът получава висока оценка от ръководителите на Световния Съвет на 
Църквите. Както го увериха, те за първи път научават за преследването на църквата в България. 
Те му отпускат стипендия да следва в Атинския богословски факултет, после в Женевския, 
Базелския и Лондонския университети. В 1954 г. получава виза за Америка с гаранция от 

Нова книга на проф. Спас Райкин 
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Нова книга на проф. Спас Райкин 

Митрополит Андрей и пристига там на 30 юни същата година. Настанен в митрополията, той 
служи като секретар на епархията и бива назначен за секретар на Българската програма за 
разселване на български бежанци в Америка в Световната организация на църквите, субсидирана 
от Държавния департамент. След закриването на тази програма в 1957 г. той започва работа в 
Благотворителната организация “Травълърс Ейд Сосайъти” като социален работник – посрещане 
и помагане на нуждаещи се пътници от Европа в Америка. В качеството му на такъв на него се 
възлага да посрещне и предложи услугите на организацията на семейството на завръщащия се от 
Съветския съюз Лии Харвей Освалд, убиецът на Президент Кенеди, което става предмет на 
всякакви спекулации в цялата литература, която се появява през следващите десетилетия. 
Случаят е споменат в Доклада на Комисията Уорън. В същото време той се записва в 
Колумбийския университет, във факултета по политология, който завършва със степен Магистър 
по Политически науки и продължава да работи за докторска степен. Междувременно в 1956 г. той 
се задомява, раждат му се две деца, финансовото му положение се влошава и когато в началото 
на септември 1963 г. малък колеж в Охайо, Райо Гранд, му предлага професорско място да 
преподава История, той напуска Ню Йорк и се посвещава на академическата си кариера. В 1965 г 
той получава назначение като Професор в Държавния университет в щата Ню Йорк, Потсдам и в 
1966 г. се премества в Държавния университет в щата Пенсилвания, кампус Ийст Страудсбург, 
където остава до пенсионирането си в 1991 г. 
 Още с пристигането си в Америка Райкин се включва в българската емигрантска политика. 
Скоро той се запознава с Д-р Калин Койчев. Намира с него единомислие по политическите 
въпроси и влиза в организацията, която той представлява в Ню Йорк – Български Национален 
Фронт, възглавявана от Д-р Иван Дочев от Торонто. В същото време той влиза и в Българо-
Американската Лига и става редактор-основател на нейния орган “American-Bulgarian Review.” 
Поради вътрешни политически борби в Лигата, той я напуска и става редактор на органа на БНФ  
“Борба” (1956-1962 г.). В 1962 г. поради разногласия по политиката на организацията прокарвана 
от него в списанието, той се оттегля от редакторството и в 1964 г. прекратява членството си в БНФ 
поради остър завой на дясно в политиката на организацията. През всичкото това време той е 
Секретар на нейния Централен Управителен Съвет. Той също така представлява БНФ в 
международната организация на емигранти от Източна Европа “American Friends of the Anti-
Bolshevic Bloc of Nations”, на която през 1960-1962 г. е Главен Секретар. В 1972 г. Райкин е приет в 
гичевисткото крило на БЗНС в емиграция, водено от бившия народен представител Тончо Тенев, 
от групата на Никола Петков, където вече е станал член и д-р Калин Койчев. В 1944 г., на 26 
октомври, той е приет в БЗНС от дружбата в родното му място. В 1978 г. той напуска тази 
организация поради преминаването на Тончо Тенев и Калин Койчев на страната на българското 
комунистическо правителство. Заедно с брата на Тончо Тенев, Жечо Тенев и Христо Коновски, те 
образуват Временен Секретариат на “БЗНС “Димитър Гичев” и започват да издават, под 
редакторството на Райкин, списание “Свободно Земеделско знаме” (1978-1991 г.). Списанието 
публикува материали изключително писани от Райкин и излиза в 67 книжки. С промяната на 
режима в България през 1989 г. Временният Секретариат и списанието прекратяват дейността си. 
 
 Заедно с политическите си занимания, Райкин не оставя на втора линия академичните си 
интереси. Той преподава История на Цивилизацията, Древна История, Средновековна История, 
Модерна Европейска История, История на Русия, История на Съветския Съюз, История на Източна 
Европа и Въведение във Философията. През всичкото това време Райкин членува в “Аmerican 
Association for Advancement of Slavic Studies” (AAASS). В продължение на десетилетия той 
присътства на годишните конференции на организацията, на които се събират над 1,200 учени от 
цяла Америка и Европа. На тези конференции се изнасят доклади от известни учени по 
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исторически, политически, лингвистически, икономически и други културни въпроси. Райкин 
взема активно участие във всички панели, където се разглеждат общи политически въпроси и 
такива засягащи България. Той сам организира дискусии, отнасящи се до българската история. 
 Студии от Райкин са поместени в много научни издания. Стотици негови писма до 
редакторите на вестници, включително Ню Йорк Таймс и местния вестник “Поконо Рекорд” са 
помествани през десетилетията на неговата обществена дейност. В 1993 г. в България бяха 
издадени неговите статии в “Свободно Земеделско Знаме” в пет тома, посветени на актуални 
политически въпроси под общо заглавие “Политически проблеми пред българската 
общественост в чужбина” (том 1. Проблеми на българската външна политика, том 2. Проблеми на 
Българския Земеделски Народен Съюз, том 3. Проблеми на Българската православна църква, том 
4. Комунизъм, социализъм, фашизъм, национализъм, том 5. Човешки права). Между 2000 г. и 2009 
г. той публикува серия от 13 тома под общо заглавие “Политическо пътешествие срещу ветровете 
на 20 век”, където са събрани всичките му статии, анализи, съобщения и доклади за дейността му 
сред българската емиграция от 1954 г. до края на века. В началото на 2012 г. излезе от печат в два 
тома историческото му изследване на тема “САН СТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ. Поява, съдба, триумф и 
трагедия на българската национална идея”. През изтеклите десет години неговите публикации 
наброяват двадесет тома.  
 По време на режима в България от преди 10 ноември 1989 г. Райкин критикува най-остро 
акомодационизма на БПЦ от емиграция. След преврата в комунистическата партия, по-точно след 
обявяването на схизмата на 25 май 1992 г. той застава зад Патриарх Максим и Св. Синод и в 
продължение на десет години се бори с разколниците с десетки статии в пресата в България и 
писма до видни български държавници. 
 Той активно участва в превземането на Софийската Духовна Семинария от схизматиците. В 
Америка той дава подкрепата си на Митрополит Йосиф и му помага за спечелване на делото, 
заведено от него против разколниците, окупирали Митрополитската катедрала “Св.Св. Кирил и 
Методий.” Той публикува стотици документи от това време в защита на БПЦ от отпадналите 
владици и духовници в т. 12 и т.13 на неговата серия “Политическо пътешествие срещу ветровете 
на 20 век.” 
 Преди да се оттегли от научните си и политически занимания, след като беше встъпил в 
своята 90-та годишнина, Райкин подрежда своя aрхив, покриващ 60 годишна дейност в 
обществения живот на българската емиграция. Архивът от 99 тома беше приет от Hoover 
Institution of Stanford University, Кaлифорния за съхранение и ползване от бъдещи историци. 

Нова книга на проф. Спас Райкин 

Покана за концерт на трио «Веселба» 

На 13 април фолклорната група в Ann Arbor ви кани на International Folk Dancing с участието на 

трио "Веселба".  

Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, Аnn Arbor) 

 

Време: 8 p.m. - 11 p.m., Вход: $10 възрастни, $5 студенти 

 

Трио "Веселба" се състои от Chris Rietz, Bruce Sagan и Nan Nelson. Те специализират в българска и 

скандинавска музика, но свирят и много друга балканска фолклорна музика.  
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Набиране на средства за училище «България» 

 Скъпи родители, мили деца, време е да започнем една весела игра! 

„Обичам индивидуално пакетираните малки пици на Little Caesars. Много е лесно да ги 

извадя от фризера, когато нямам нищо за вечеря.“ 

Сара С., New Baltimore 

„Аз ползвам ножа за рязане на пица от Little Caesars от времето, 

когато дъщеря ми беше в начално училище и продаваше (вече е 

последна година в гимназията)...мисля, че е време за нов.“ 

Лиза Г., Warren 

„Пиците се продават сами, аз няма нужда да ги рекламирам, 

хората ги знаят от години.“ 

Севи Х., Troy 

Това казват почитателите на пиците Little Caesars. От 1997г. насам, тази програма е помагала 

на училища, църкви, детски градини, спортни отбори и други организации да набавят средства за 

техните благотворителни цели. 

Ето някои от предимствата на тази програма на Little Caesars. 

Голяма, голяма печалба! Колкото повече продадем, толкова повече ще спечелим за нашето 

училище - от $5 до $7 за всеки продаден пакет. 

Известна марка = големи продажби. Little Caesars е една от най-обичаните и признати пици 

в света! 

Безплатна доставка - безплатна доставка за повече от 100 поръчки. 

Добро качество - Little Caesars Pizza Kits са направени от пресни, свежи продукти. Всеки пакет 

съдържа всичко необходимо, за да си приготвите три вкусни големи пици. 

Собствен вкус - направете пицата си по собствен вкус с допълнително кашкавал или я 

направете по-здравословна с парченца пилешко месо и зеленчуци. Предлагат се и салати. 

Награда - пица парти. За 200 продажби ще получим 6 пеперони пици и  и 4 пакета бисквити 

(chocolate chip cookies). Те са на стойност $50.   

Нашата цел - да продадем 200 пакета или всяко дете да продаде поне 5 пакета. Предложете 

на семейството, съседите, приятели и колеги. 

Билети за кино - детето с най-голям брой продажби ще получи  два билета за кино в MJR 

Cinema. 

Събота, 10 март и събота, 17 март 2012 – ще се приемат поръчки и пари. Имате 2 седмици за 

активно продаване. Доброволец за инициативата е Севи Харлева, а също можете да се 

обърнете към представителите на родителския съвет в училище “България”.  

Телефон за връзка 586-604-4105,  seviebox@yahoo.com. 

Събота 24 март – дата на доставка. 

 

Кой обича пица? Има ли някой, който да не обича пица, особено, ако тя е топла, токущо 

приготвена и готова за ядене? 
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 Застраховка Occupational Accident Insurance е за шофьори и собственици на тирове, както 

и на транспортни компании. До скоро не бях запознат с продукта и за това си поставих за цел да 

го разуча и да намеря добра и стабилна компания като OneBeacon Insurance Company, която 

предлага “Occupational Accident Insurance”. 

 OneBeacon е една от най-старите компании за лични и бизнес застраховки в Америка. 

Компанията е основана през 1831 година под името Potomac Insurance Fire Company. Днес 

компанията предлага застрахователните си продукти в цяла Америка. OneBeacon също така е 

оценена на много високо ниво от повечето агенции за оценяване на застрахователни компании в 

страната. Ето и някои от рейтингите: 

• “А” (Отличен), клас XIV – агенция AM Best 
• “А2” – агенция Moody’s 
• “А” – агенция Standard and Poor’s 
• “А” – агенция Fitch Ratings 
• OneBeacon търгува акциите си на NYSE под символа “OB” 
 
Компанията се притежава от Mountains Insurance Group. OneBeacon предлага широк спектър от 
застрахователни продукти. Част от тези продукти са застраховки за тираджии и транспортни 
компании: 
 
Occupational Accident Insurance – това е покритие за инцидентна смърт, инцидентно 
осакатяване, инцидентна инвалидност и медицински разходи. Тези покрития са за независими 
шофьори на тирове докато са на работа. Застраховката се предлага както на транспортни 
компании така и на индивидуални шофьори според следните условия: 
 
Транспортни компании – Компанията трябва да има договор с минимум 20 шофьора. Месечните 
премии се плащат от шофьорите. Покритие за инциденти докато шофьора е извън работно време 
също е налично и може да бъде добавено. 
Индивидуални Шофьори и Малки Транспортни Компании – Компании с по-малко от 20 шофьора, 
както и индивидуални шофьори могат да избират от три различни плана предварително 
подготвени от OneBeacon. 
 
Застраховка за куриери – куриерски компании могат да осигурят “Occupational Accident 
Insurance” застраховка за техните независими куриери. Компанията трябва да има най-малко пет 
независими куриера. 
 
Contingent Liability Insurance – това е покритие за самата транспортна компания. Ако шофьор 
работещ за компанията бъде наранен по време на работа, шофьорът може да поиска от 
компанията да плати за медицинските му/и разходи. В този случай покритието предложено от 
тази застраховка ще защити компанията за тези разходи. 
 
Покритие за пътници – това е покритие за одобрени пътници на шофьора на тира, по време на 
одобрен маршрут. Покритието предлага инцидентна смърт, инцидентно осакатяване и 
медицински разходи. 
 
Workers’ Compensation (Fleet) – това е покритие за шофьорите на компания, които се водят като 

Occupational Accident Insurance за шофьори на камиони  
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Occupational Accident Insurance за шофьори на камиони  

работници за компанията вместо като независими шофьори. 
 
Workers’ Compensation (Motor Carrier) – това е покритие за административните, чиновническите 
и диспечерските работници на компанията. 
Заедно с тези застрахователни продукти, OneBeacon предлага няколко допълнителни удобства на 

клиентите си абсолютно безплатно. Тези удобства са следните: 

Пътна помощ – компанията предлага медицинска, лична и информативна спешна помощ, когато 
шофьорът пътува на дистанция повече от 100 мили от дома си. Тази помощ е 24 часа в 
денонощието. 
 
Протекция на идентичност – компанията предлага личен адвокат, които ще помогне ако 
личността на застрахования шофьор е открадната. Компанията също предлага проверка на 
идентичността на този шофьор до една година след кражбата на неговата/нейната идентичност. 
 
Помощ за Риск Мениджмънт – компанията предлага достъп до медицински институции в цяла 
Америка на застрахованите си шофьори. Помощ е достъпна 24 часа в денонощието чрез телефон, 
факс, или електронна поща. Компанията също предлага комплект документи с информация за 
докладване на загуба, за безопасност и за услуги, до които шофьора има достъп. 
 Пътната помощ се предлага в цялата страна, 24 часа в денонощието, на различни езици. 

Предлаганата помощ е медицинска, лична и информативна за болни или ранени шофьори и 

техните придружители. Някои от предлаганите услуги чрез тази програма са: 

• Медицинска Помощ: 
• Глобална мрежа от доктори и лечебни заведения 
• Международни медицински препоръки и съвети 
• Гаранция, че ще ви приемат в болница 
• Улесняване на плащането на медицинските сметки 
• Медицинско наблюдение, за да се осигури най-добрата медицинска помощ 
• Евакуация до най-близката болница 
• Връщане на шофьора у дома или в болница в родния му край 
•  
Връщане на трупа на шофьора в случай на смърт 
• Лична Помощ 
• Замяна на загубени или откраднати документи 
• Препоръка към адвокат 
• Устни и писмени преводи 
• Отпускане на парична сума в случай на спешна нужда 
 
Помощ със загубен багаж 
 Предложената помощ при кражба на самоличност включва легални съвети, както и 

едногодишен надзор над идентичността на шофьора след инцидента. Помощта за риск 

мениджмънт включва  намаления за лекарства. Ще напомня отново, че тези услуги са напълно 

безплатни за клиентите на OneBeacon. 
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Occupational Accident Insurance за шофьори на камиони  

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

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

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

deyan@kozhuharovagency.com 

www.kozhuharovagency.com 

www.allenharmon.com 

 

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)  

Обадете се и вие: (248) 569-7447  

 Накратко Occupational Accident Insurance е новият продукт, който започнах да продавам. 

Моята агенция също предлага всички останали видове застраховки за шофьори на камиони и за 

транспортни компании. С придобиването на “Occupational Accident Insurance”, аз предлагам 

пълната гама от покрития необходима за тираджии. 

 Ако бихте желали да научите повече за тази застраховка и да получите оценка, обадете ми 

се или ми пишете на deyan@kozhuharovagency.com. 

 

http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
http://www.smilesbystutman.com/
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Годишен отчет на Българския културен център 
 Уважаеми сънародници, 
 

Изминалата 2011 година беше изпълнена със събития, организирани от Българския 
културен център в Детройт. Почти всеки месец имаше изява сред българската общност или 
представяне на България в Метро Детройт.  

През януари 2011 се проведе среща-лекция на тема възпитанието на децата, организирана 
съвместно с Турско-Американската асоциация в Мичигън, които бяха домакини, а през май 
направихме втора среща в Балканския център.  
        През февруари беше участието на група танцьори на фолклорния фестивал в Sterling Heights, 
където за първи път имаше представяне на българска танцовата група. За 3-ти март 
организирахме голямо тържество с концерт на децата от училище „България” и група "Веселба", 
чиито американски музиканти показаха, че любовта към българския фолклор ги е накарала на 
научат нашия език, танци и музика.  

 През 2011 г. Българският културен център започна провеждането на вечеринки. Имаше 
такива през февруари, посветена на празника Трифон Зарезан, през март за Баба Марта и 
Тодоров ден, а през април победител в конкурса "Златен козунак" стана Тони Чардакова.  

На 24 май завършихме учебната година с празничен концерт по случай Деня на 
българската култура и писменост и раздадохме грамоти на учениците в училището. 

На 22 юли се веселихме в руския ресторант "The Fiddler" под звуците на трио "Веселба". 
Традиционният пикник в края на август събра българи от Метро Детройт под сенките на 
дърветата и докато едни си хапваха, други играха футбол, народна топка и други спортни 
състезания. През август, танцовият състав към Центъра участва във фестивала на църквата “Свети 
Климент Охридски”.   

 Лятото се изниза и новата учебна година започна с повече деца в Трой и нов филиал в 
Плимут. Така броят на учениците надмина 50. Училище „България” се прочу в българските 
вестници като едно от най-добре финансираните училища в Америка. Причината е отличният 
проект по програмата “Роден език и култура зад граница” на българското Министерство на 
образованието, подготвен от учители и доброволци. За нас е успех, че осигурихме финансиране и 
стабилност на училището и намалихме таксата на половина.  

През октомври Българският център участва във фестивала в Southfield с танцовите състави 
на децата и възрастните. За втора поредна година магията на българския фолклор обедини 
почитатели на нашата музика от различни нации. Представянето на децата от българското 
училище, облечени с народни носии, спечели силни овации на публиката.  

През декември участвахме в благотворителната кампанията за набиране на средства за 
пострадалите от земетресението в Турция. Годината завърши с концерта "Коледни бъркотии" на 
децата от училище "България", където дядо Коледа заспа под елхата, играчките оживяха, а баба 
Зима сгълча добрия старец и той раздаде подаръци на малчуганите. Специален гост на партито 
беше генералният консул от Чикаго г-н Симеон Стоилов, който ни пожела да пазим българското 
още дълги години напред. 

Всичко това се случи някак набързо и годината просто отлетя като миг, а ние улисани в 
работа не забелязахме това. За мен и хората, които ни помагаха останаха емоциите и 
удовлетворението, че сме свършили много работа, за да имаме център и училище и сме оставили 
нещо след себе си. Разбира се, има и горчилка, когато ни критикуват без да сме заслужили, но  
това изглежда е част от българския начин на общуване.  

Искам да изразя благодарността си към всички доброволци, работили за центъра през 
годината. Сред тях са Даниела Начева, Бистра и Милко Макневи, Георги Янев, Андрей Иванов, 
Люба Иванова, Илияна Георгиева, Стефан Чардаков, Елеонора Барбов, Митра Енчева, Тодор 
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Годишен отчет на Българския културен център 

Гаджев, Севи Харлева, Димитрия Начева, Никола 
Алексиев и сигурно ще пропусна някого. 

По собствена инициатива Стоян Димитров 
създаде лого на училището, а Весела Вълчева и 
Андриана Георгиева направиха логото на Културния 
център. Весела Вълчева направи и картичките, с 
които благодарихме на нашите дарители. Това са: д-р 
Красимир Денчев и д-р Теменужка Михайлови, Stryko 
Construction (Ирена и Красимир Миланови), д-р 
Невин Чаушева, д-р Невена Михайлов, Byliana LLC 
(Илияна и Митко Георгиеви), Андрей Иванов, 
Елеонора и Петър Барбов, Мая и Венелин Георгиев, 
Росица Бегова, Маринела и Борис Згуров, Цвета и 
Желчо Тончеви, фирма Sandvik, Драга и Коста Димевски, Granit by Design (Юри Митев), Гинка и 
Александър Егови, Бистра и Милко Макнев, Петър и Таня Георгиеви и други анонимни дарители. 
Все още очакваме решението на IRS за регистриране на Българския център според федералните 
закони и признаване на даренията за данъчни цели.   

Благодарим на всички, които се отзоваха на нашите покани и донесоха питки и сладкиши 
за тържествата, организирани от Българския център или продаваха на масата с лакомства и 
сувенири. Благодарим на младежите-доброволци в училището. Специална благодарност за 
Надежда Маринова (на 19 години), която освен в училището помага и за другите събития, както и 
за Тодор Гаджев, който не чака подкани, а сам предлага доброволната си помощ и организира 
изборна секция през октомври за избиране на  български президент.  

Оргомна благодарност на досегашния касиер Бистра Макнев за неуморната й работа от 
април 2010 г. до 31 декември 2011 г. В момента тя учи за важни изпити и помоли за смяна. Новият 
доброволец касиер е Георги Янев. Иван Сарафов, дипломиран счетоводител, направи финансова 
проверка на касовите документи на Българския културен център за 2010 и 2011 година. При 
проверката не бяха установени материални несъответствия. 

Благодарим на Николай Колев, Мария Попиванова и Йовчо Цуров, които правят снимки и 
видео записи на тържествата.   

В събота е националният празник на България 3-ти март и учениците от училище 
“България” подготвят специална програма. За децата от филиала в Трой, тържеството ще бъде в 
събота, 3 март от 12:30 до 13:00 часа, след което ще има почерпка, осигурена от родителите. 
Децата от подготвителната група (6 годишни) ще имат открит урок с Нина Колева от 10:00 до 
10:30 часа, а по-малките (4-5 годишни) ще имат открит урок от 11:00 до 11:30 часа. 
Плануваме изработване на мартеници от децата и закачане на голяма мартеница на дърво в 
двора на Балканския център. Децата от филиала в Плимут ще имат тържество в неделя, 4 
март.   
 Отсега отбележете на календара, че на 26 май ще бъде концертът по случай празника на 

българската култура и писменост. 

В Българския културен център и училище „България“ гледаме напред към още една 

успешна година, изпълнена с положителни емоции. На хиляди километри от Родината, заедно 

можем да запазим българските традиции и култура за нас и нашите деца.   

 

Велеслав Начев, 

Председател на Българския културен център в Детройт 

 

 

 

Учителката Нина Колева с деца от 

подготвителната група в Трой 
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Отчет за приходи и разходи от дейността на 

Българския културен център за 2011 година 

Приходи  

Приходи от такси за училището            8,946.00  

Приходи от събития, организирани от центъра            6,952.00  

Дарения            4,293.00  

Продажба на сувенири, тениски и магнити               592.00  

Участия във фестивали                264.50  

Кампании за събиране на средства               428.00  

Общо приходи         21,475.50  

    

Разходи   

Разходи за училището   

Наем            6,660.00  

Разходи за заплати            8,700.00  

Учебници и книги            1,121.00  

Разходи за транспортиране                214.00  

Народни носии             3,547.54  

Рекламни материали               286.00  

Участия във фестивали                200.80  

Разходи за материали                963.68  

Разходи по организиране на събития            2,969.89  

Стойност на закупени сувенири                 42.64  

Административни разходи и материали            1,218.11  

  Дарения, направени на трети лица               300.00  

Общо разходи         26,223.58  

Печалба (Загуба) преди финансирането от МОН          (4,748.08) 

Финансиране от МОН за учебната 2010/ 2011         23,605.71  

Печалба (Загуба)         18,857.63  

  

Изготвил: Бистра Макнев 
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Честит юбилей 

  

 

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 

Честит 50-ти рожден ден казваме 

на Емануил Камберов от  

Ann Arbor, известен сред 

българската общност като  

DJ Emmo!  

През 2012 година освен юбилея, 

Емо ще празнува 20 години в 

Америка и 25 години семеен 

живот! 

Да си жив и здрав Емо и да ни 

радваш с хубава музика на 

българските партитата още дълги 

години!  



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Даниела и Велеслав Начеви.  Авторите 

носят отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 3, 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"     

Новите собственици са готови да направят вашето тържество незабравимо! 

Всяка неделя от 13.00 до 16.00 часа има бюфет на цена $15.95 с разнообразни салати, топли и 

студени предястия, различни видове месо, десерти и плодове.  

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!    

$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  

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



