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Деца от училище “България” в Трой с пълни кошници с яйца на 7 април, 2012
Снимка: Ива Петрова
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Бележка на редактора
Eсть только миг …
Така е озаглавила книгата си 75 годишната Ева
Мошкович, наша приятелка от Харков. Семейството й
дойде в Детройт преди 10 години като еврейски
изселници. Приюти ги в едностайната си квартира
дъщеря им Марина, където живяха заедно осем души.
Наскоро бяхме поканени на златната сватба на Ева и
Борис Moшкович.
Цялата житейска мъдрост Ева събира в думите
“Животът е само миг…”. Именно тези думи ме накараха
Картичка като яйце, която дъжеря ни
да се замисля какво правят хората през живота си, как се
Ивана, на 4 и половина години, направи в държим в семейството и с околните, какво обичаме и
българското училище.
ценим, на какво се радваме и от какво плачем. Ако
искате да споделите вашите мисли по темата, моля
пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.
През май ни очакват няколко хубави събития, свързани с България. На 5 май е
благотворителния концерт с участието на пианистката Ангелина Пашмакова за подпомагане на
български сираци, на 20 май е концерта на фолклорна група “Българи”, а на 26 май е тържеството
по случай Деня на славянската писменост и култура и края на учебната година за децата от
училище “България”.
Ще ми се тези събития да обединят българите в нашата малка общност и да празнуваме
заедно, защото … животът е само миг.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

Снимката е публикувана на корицата на City of Sterling Heights Spring/Summer 2012 Magazine
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Покана от фондация «Митра»
Уважаеми сънародници,
Международна фондация “Митра” най-учтиво Ви кани да се присъедините към благотворителната
акция за набиране на средства за деца в неравностoйно социално положение в България.
Събитието ще се състои в събота, 5 май 2012 г. от 18:00 часа в Birmingham Unitarian Church,
Bloomfield Hills. Програмата включва изложба на българския художник Иво Кирков с таен търг,
последвана от концерт камерна музика в изпълнение на клавирно трио. Празничната вечер ще
приключи с елегантен коктейл, на който ще имате възможност да се срещнете с артистите ИвоК,
Ангелина Пашмакова (пиано), Киоко Кашиуаги (цигулка) и Сузън Джул (чело).
Родом от Пловдив, Иво Кирков завършва Националната художествена академия през 1996.
Участвал е многократно в изложби в най-големите европейски градове. Най-големият му успех е
самостоятелната му изложба във Франкфурт на Майн под заглавието “Изречения в цветове”.
Негови творби са притежание на частни и обществени колекции.
Настоящата изложба на ИвоК е наречена “Като децата” и е част от международния му проект в
помощ на децата в неравностойно социално положние. Представени са 11 графики в смесена
техника (пигментно мастило, китайски туш, перо), които ще бъдат разиграни на таен търг.
Авторските работи са отпечатани на ръчно изработена хартия.
Ангелина, Киоко и Сузън са известни и обичани музиканти от Метро Детройт, които обединяват
таланта си в полза на благородната мисия на “Митра”. Концертът камерна музика включва
Клавирно трио в ре минор на Менделсон, Елегия на Габриел Форе, Румънски танци на Бела Барток
и Сюита за пиано на Веселин Стоянов.
Не пропускайте да си закупите и билети за участие в томболата. Наградите са предоствени с
любезното спонсортво на Vita Center-Henry Ford West Bloomfield, Ocean Prime, Café Cortina и др.
Билети: $20, $12 (ученици под 18 г.). При предварително закупуване се ползва 10%
отстъпка. Билети за томболата: $10 / 1 билет; $18 / 2 билета; $25 – 3 билета. Купете повече
билети за томболата и увеличете шанса си да спечелите Голямата награда!

ВСИЧКИ НАБРАНИ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ
БЪЛГАРСКИ ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

Международна фондация “Митра” е регистрирана от IRS като 501(с)(3) организация и в
Регистъра с нестопанска цел на българското Министерство на правосъдието. Вашите дарения са
освободени от данък в пълния размер, позволен от закона.
ДИМИТРИНА КОЛЕВА
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Гергьовден
Гергьовден е официален празник на България, учреден през 1880 г., възстановен
през 1993 г. Ден на воинската храброст; църковен празник, на който се чества св. Георги;
народен празник с обредност, целяща здраве и плодородие. По случай празника ви
предлагаме разказа “Гергьовден” от Александър Спасов и поздравяваме всички именници.
Няма ден по-весел и по-радостен в село от Гергьовден. Него очакват момите и момците о
селата с трепет в сърцата. Още зора не зарила, скачат те накичени в нови премени. Припват
всички моми, момци и булки, припва цялото село. Отиват в гората за цветя – венци да вият, овци и
агнета да кичат, люлки да залюлеят. Гората трепва, събужда се. Славей сладкогласен ниже
бисерни песни. Косът подсвирва хайдушки из храсталака. Гълъбът се кланя на върха на клонест
дъб към гнездото, където почива гълъбицата. Гледа и й шепне:
- Гу-гуш-гук!... Гу-гуш-гук!
Кукувицата хвърчи от дърво на дърво, гука и пита:
- Тука ли? … Тука-ку-ку? – и търси чуждо гнездо да снесе там яйцето си.
Леко е на душата на младите в гората. Радост, смях и закачки се понасят отвред. Ехти момков глас”
Свети Георги коня кове,
подкови му чисто злато.
а клинци му – бяло сребро.
Песента се понася на вълни, на вълни и залюлява гората. Всичко живо в миг замлъква и се
вслушва. Отсреща се провикват. И оттам песни и смях долитат… След малко из гората на тумби, на
тумби се нижат моми и момци, окичени с цветя и венци. Бързат всички нагоре към баира.
Слънцето им се усмихва и позлатява венците и цветята им.
сладки звучи на меден кавал трепват леко. Трепват и младите сърца. Скачат моми и момци и
залюляват кръшно хоро.
Александър Спасов

Българска телевизия в Америка—Neterra.tv
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.
Нетера ТВ пуска канала bTV на живо изместен във времето с 8 часа назад спрямо часовата зона в
България (GMT +2). Гледайте bTV на живо в по-удобната за Вас часова зона на своя компютър или
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Покана за концерт на “Българе”
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В началото бе мечтата
Ансамбъл "Българе" е основан през октомври 2002 г. от Христо и Елена Димитрови.
В него участват 50 мъже и жени танцьори, което го прави най-големия частен ансамбъл в
Европа.
За изминалите близо 10 години НФА
“Българе” има над хиляда представления и концерти
в страната и чужбина, 25 от които в Зала 1 на НДК, 11
в Античния театър в Пловдив, 10 в Двореца на
културата и спорта във Варна. Освен в родината си,
за това време танцьорите от “Българе” спечелиха
овациите и сърцата на публиката в Русия, САЩ,
Франция, Германия, Австрия, Люксембург, Румъния,
Чехия, Израел, Япония, Гърция, Сърбия, Македония,
Белгия, Холандия и други държави по света.
Ансамбъл “Българе” е първият фолклорен ансамбъл
в страната ни, гостувал на Бродуей - Ню Йорк. До момента НФА “Българе” участва в 28
благотворителни инициативи. С НФА “Българе” работят едни от най-добрите композитори,
музиканти, сценографи, дизайнери и художници на костюми в страната. Създадено е
звукозаписно студио съвместно с композитора Иван Киришев. Ансамбълът притежава огромна
костюмна и реквизитна база на фолклорна и историческа основа. За изявите на ансамбъла са
ушити стотици костюми от различни етнографски области на България, изработени са мечове,
щитове, пушки и дори черешово топче за реквизита на спектаклите. Издаден е двоен компактдиск
с музиката и спектаклите на ансамбъла. В момента тече монтажът на първия музикално-танцов
филм у нас по спектакъла “Това е България”.
На 3 април 2003 г. в зала 1 на НДК е премиерата на първия спектакъл - “Това е България”.
Успехът е грандиозен. Сценарият, хореографията и режисурата са на Христо Димитров, а
музиката е на проф. Милчо Василев. Ролята на чужденеца - разказвач изпълнява големият
български актьор Георги Черкелов, а солистка е Албена Вескова (тогава солистка и на хор
“Мистерия на българските гласове”). За кратко време спектакълът се превръща в културно
събитие. Той е изигран повече от 500
пъти както в почти всички кътчета на
България, така и в Русия, САЩ,
Франция, Германия, Австрия,
Люксембург, Румъния, Чехия, Израел,
Япония, Гърция, Сърбия, Македония,
Белгия, Холандия и други държави по
света. Успехът на национален
фолклорен ансамбъл “Българе” е
толкова голям, и въздействието, което
оставя у публиката, е толкова силно,
че всички започват да говорят за ново
възраждане на българското
музикално и танцово изкуство.
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Покана за детски фестивал
Turkish American Society of
Michigan (TASM) ви кани
на 2-рия Международен детски
фестивал на
12 май 2012 г.

Програма: 3—6 p.m.
Ще се предлагат домашно
приготвени ястия от 2-3 p.m.

Във фестивала ще участват деца
от повече от 15 различни страни.

От нашата поща
Деца от училище
«България» в Плумут
изучават български
народни хора под
ръководството на
г-жа Маргарита Томпсон.

Снимка: Мария
Попиванова-Петков
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Покана за тържество на 26 май

Българският културен център в Детройт
ви кани на тържество по случай 24 май—Деня на славянската писменост и
култура и завършването на учебната година за училище "България"

на 26 май (събота) от 18.30 часа
в залата на Балканския център в Трой
(1451 Е. Big Beaver, Troy 48083)
Програмата започва точно в 19.00 часа.
Очаквайте много изпълнения на песни и танци от малки и големи.
Ще се предлагат храна и безалкохолни напитки за закупуване.
След програмата празникът ще продължи с българска народна и популярна
музика за възрастните, а децата ще се забавляват с фокусите на Иван.
Томбола с много награди.
Вход: възрастни - $5, деца до 18 г. - безплатно
Заповядайте да празнуваме заедно!
Родителският съвет на училище “България” ще продава домашно приготвени
питки и сладкиши.
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“Приказен свят» с елементи на художествена гимнастика
Кога: събота, 5 май 2012 г. от 12.30 часа на обяд
Къде: залата на Балканския център в Трой (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083)
Виждали ли сте някой да танцува с лента, топка, въже, обръч или бухалки?
Ако сте родени в България сигурно си спомняте Златните момичета на Нешка Робева от 80-те
години. Ако обаче сте родени в Америка, няма къде да сте наблюдавали този красив спорт. Името
му е художествена гимнастика и е крайно непопулярен в САЩ. Тук го представят с екзотичното
и не много точно име Rhythmic Gymnastics. На новия континент първо става популярна спортната
гимнастика. Но и това се случва късно, едва през 1970 г. Тук започват да говорят за художествена
гимнастика като спорт едва след представянето й на Олимпийските игри през 1996 г.
В България всяко второ момиченце е записано да тренира художествена гимнастика. В
САЩ гледат на този спорт повече като вид танц, премесен с акробатика, музика и движения с
топка, лента, въже или обръч. Бухалките като уред се смятат за връх на майсторското жонглиране
и то по-скоро като цирков номер, отколкото като спорт. Въпреки че в България всяко момиче или
жена разбират от художествена гимнастика, така, както мъжете от футбол, много малко се знае за
произхода на художествената гимнастика. Думата „гимнастика” има смисъл на „упражнения”. Още
древните гърци вярвали, че упражненията присъединяват тялото към ума. Художествената
гимнастика се е „родила” в Швеция през 1800 г. Тя перфектно доказва твърдението от древността
за съчетаване уменията на тялото и ума.
В края на 90-те години обаче български и руски специалисти експериментираха и
превърнаха художествената гимнастика от спорт в изкуство. Те започнаха да правят танцови
спектакли с включени в тях елементи и уреди от художествената гимнастика. Сред най-ярките
имена на български „хореографи”от този род са отново имената на Нешка Робева и едно от
„Златните” ни момичета Лили Игнатова.
В Мичигън, клубовете, които
предлагат в програмата си
художествена гимнастика са два.
Единият е в West Bloomfield, а другия е в
Plymouth. Единствено обаче този в
Plymouth предлага възможност този вид
гимнастика да бъде видяна не само като
спорт, но и като театър. Треньор
/хореограф/ е Диана Чолакова. Група от
децата, които тя тренира, ще гостува
в българското училище в Трой на
5 май. Гимнастичките /деца от 5 до 9
г./ ще представят част от спектакъла
си „Приказен свят”. Началото е в
Момичетата на Диана Чолакова по време на тренировка
12.30 часа непосредствено след
занятията на училището. След
програмата, Диана ще има „открит салон” и ще работи с българските деца и с характерните
за художествената гимнастика уреди /топка, въже, обръч, лента/.
Не изтървайте този шанс, децата ви на живо да видят, какво е това художествена
гимнастика. Един красив, но труден спорт, който прави момичетата грациозни и женствени.
Спорт, който е малко известен в САЩ, но на нас, българите, носи спомена за национална гордост!
Спорт, който граничи с изкуството и го превръща в зрелищен спектакъл.
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От нашата поща
За малчуганите от училище “България”
в Трой, 7 април беше по-различен. Още
от сутринта децата пристигнаха с
хубави празнични дрехи и кошници,
пълни с лакомства. Ученици и
родители се събраха след занятията е
една от ьалите на Балканския център,
където учителката по музика и танци
Елеонора Барбов разказа за народните
обичаи на Лазаров ден и Великден.
По традиция само момичетата изпяха
хубавата лазарска песен “Лаленце се
люлее”. След това започнаха веселите
игри, организирани от Даниела Начева
и Ива Петрова. Децата мериха сили в
надбягване, държейки лъжица с яйце, слагаха опашката на нарисуван заек с вързани очи и
танцувайки печелиха награди, осигурени от Българския културен център в Детройт и дарения.
Забавленията продължиха отвън, където малчуганите събираха пластмасови яйца с лакомства и
едвам се стърпяха да не ги отворят преди да хапнат парче пица, сервирано от родителите. Под
ръководството на учителката Атанаска Бонева по-големите деца украсиха малки кексчета и
почерпиха присъстващите. Най-малките деца зарадваха родителите си с картичка за Великден,
изработена в часа на учителката Галя Петрова.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

Отзив от концерта на Белла Христова
"Това е най-прекрасния ден!"
Така моите деца Ана и Гергана
(на 7 и 11 години) възторжено
възкликнаха след концерта на
Белла Христова. Тя успя да
задържи вниманието и
интереса им през цялото време
на близо едночасовия концерт,
който изнесе на 8 април в
Музея за изкуство в Детройт.
Изключително завладяващото
изпълнение, емоционалността и виртуозността на Белла
Христова не оставиха равнодушни и другите присъстващи на
концерта, които станаха на крака и бурно я аплодираха!
Удоволствието от прекрасния концерт в деня на
католическия Великден и нашата "Цветница" още дълго след
това ни изпълваше с хубави емоции и пролетно настроение.
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

Белла Христова по време на концерта
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Международна изложба по стъклопластика
На 28 април в Habatat Gallеries в Royal Oak се откри
международна изложба по стъклопластика. Тя се провежда
за 40-ти пореден път. Участието в нея е само с покани. Тази
година в изложбата участват 94 скулптори от 18 страни.
Повече от 40 творци бяха на откриването, пътувайки от
Европа, Азия и Австралия. Сред участниците беше и
българинът Лъчезар Бояджиев, който участва с четири
творби. Повече от 200 наградени творби могат да се видят в
галерията и още 300 допълнителни произведения на
изкуството.
Изложбата ще бъде отворена до 18 юни.
Работно време: от вторник до събота 11 – 5 p.m.,
в неделя 12 - 5 p.m.
Адрес на Habatat Gallеries: 4400 Fernlee Avenue, Royal Oak, MI 48073
Лъчезар Бояджиев в роден в София. Завършил е специалност “Керамика” в Художествената
академия в София, след което е специализирал стъклопластика в Академията по приложни
изкуства в Прага, Чехия под ръководството на проф. Станислав Либенски. От 1986 г. живее и
работи в Калифорния, САЩ. В продължение на десет години Лъчезар е работил с оптическо
стъкло, след което се пренасочва към пластики от лято стъкло.
Лъчезар Бояджиев има ателие в Сан Франсиско, където провежда класове за изучаване на
техниката стъклопластика. Можете да видите негови творби на интернет страницата
http://www.latchezarboyadjiev.com/.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
“Основният фокус на моята работа е да създам
динамични форми с различни линии, които постепенно се
развиват от идея на хартия до пластика от стъкло.
В комбинация със светлината тези склуптури оказват
силно въздействие върху зрителя. Бих желал моите
творби да станат част от модерната архитектура,
отразявайки времето, в което живеем”.
ЛЪЧЕЗАР БОЯДЖИЕВ
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Школата «Аз съм Българче» на 5 години
Има мигове, които се помнят дълго, много дълго.По-дълго от един човешки живот. Има
моменти, които се запечатват ярко. По-ярко от цветните снимки, щракнати в сбръчкващото ни
забързано ежедневие. Има дни, които
остават дълбока следа в нас. Към които
винаги се връщаме с усмивка и най-хубави
чувства, въпреки горчилките.
Такъв миг, момент, ден… бе за мен
първия учебен ден преди 5 години, когато
отвори врати Школата за български език,
традиции и изкуство. В навечерието на
един от най-светлите християнски
празници Великден, Тя „пристъпи” плахо
прага на православния храм „Св. Климент
Охридски” в Dearborn. Не знаех дали ще
има интерес към това ново за Метро
Детройт начинание. Все още чувам
гласовете на невярващите, които се опитваха да ме откажат: „Никой до сега не успя тук да направи
училище. И ти няма да успееш!” Съжалявам, ако сте се разочаровали, че не станахте пророци! Аз успях!
Не само го създадох, но живота му продължава вече 5 години. След мен и други, окрилени от идеята
за „светли бъднини”, създадоха училища, културни средища, фондации. Хубаво е, че ги има!Дай Боже
да ги има не само 5, а 5 пъти по 5 години!
Амбицирах други мои колеги и те създадоха свои училища в Рим, Сидни и Пенсилвания.
Не искам да си спомням сега за многобройните разочарования.Ще преглътна и „дребните”, и
големите предателства.
Искам да си спомня само добрите хора с добри идеи, които бяха до мен през цялото време /
Боян и Дария Димитрови, Анелия Петрова, Еми и Митко Димитрови/. Ще благодаря на преданите
родители /Наско и Нели Атанасови; Мариела и Румен Драгиеви; Снежи и Станислав Минкови/ и
техните деца Виктор и Митко; Деница и Мартин; Ани и Стефан.
Ще се усмихна… и ще закрия Школата за български език, традиции и изкуство „Аз съм българче”.
Пет години – стигат!!! Време е за нови търсения!
ДИАНА ЧОЛАКОВА

НОВО БЕБЕ
На 30 март 2012 г. се роди Ilan Uzunov с тегло 8 lb 12 oz и
дължина 19,5 inches в семейството на Румяна и Азис
Узунови от Waterford.
На малкото бебе се радва и батко Дениз, на 9 години.

Честито!
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Покана за среща с президента на България
Във връзка с посещение в Чикаго на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев
за участие в срещата на най-високо равнище на НАТО, генералното консулство на България
организира среща на българската общност с г-н Плевнелиев.
Срещата ще се проведе на 19 май 2012 г. (събота) от 12.00 ч., в Chicago Botanic Garden,
с адрес: 1000 Lake Cook Rd, Glencoe, IL 60022.
Приканват се всички, които желаят да чуят становище на президента на Р България
по определени теми, да поставят своите въпроси предварително на електронния адрес на
ГК Чикаго:
Consulate.Chicago@mfa.bg
не по-късно от 17.00 ч. на 12 май 2012 г. Всички въпроси ще бъдат обобщени и
предадени на администрацията на президента в същия ден.
С уважение,
Симеон Стоилов
Генерален консул на Р България в Чикаго, САЩ

Сбогом приятелю
Преди два месеца бяхме потресени от ранната и неочаквана
смърт на нашия приятел Дим Дуков. Отиде си една емблематична
фигура за българската общественост, един бунтар и мечтател, един
широко скроен и свободомислещ човек с голямо сърце и неизменно
лъчезарна усмивка. Когато дете загуби родителите си се нарича сираче.
Когато един от съпрузите си отиде – се нарича вдовец или вдовица. Но
думите са безсилни да изразят мъката на родители, загубили чедото си
и предполагам за това такава дума липсва в нашия речник. Ако времето
можеше да лекува, щяха да го продават в аптеките. Има рани, които не
зарастват и мъка, която не стихва.
Майката на Дим Дуков, Вера, е бивша стюардеса, а баща му е известния
наш художник-аниматор Стоян Дуков. В красивия им апартамент на
“Дондуков” бих казала, че се събираше част от цвета на българската интелигенция. Там срещите
ни винаги бяха вълнуващи и интересни. Дим спечели своята популярност като коафьор,
собственик на клуб “Спартакус”, хотелиер, който остави светския живот и през 1999 г. влезе в
манастир като прие името отец Дамаскин. Стана известен и от многобройните си изяви в
телевизията като ТВ водещ, като участник в шоуто “Вип Биг Брадър” и като гост на различни
телевизионни програми. Неосъществена остана мечтата му да построи огромен храм. Но този
храм той построи с делата си в сърцата на всички, които го познаваха и обичаха.
Скъпи Дим, ако обичта можеше да дарява живот, ти щеше да живееш вечно.
Почивай в мир, приятелю. Липсваш ни.
ЕМИЛИЯ И МИТКО ДИМИТРОВИ
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Защо понякога зъбите ни болят без видима причина?
Видима причина обикновено има и тя най-често се дължи на оголените зъбни шийки.
Разбира се това е в случай, че пациентът няма кариеси и изменения, видими на рентгенови
снимки). Пациентите усещат зъбите си чувствителни и това се дължи на отварянето на
дентиновите каналчета вследствие на оголения дентин.
Тези каналчета провеждат до нерва на зъба остра краткотрайна болка, която се появява
при дразнения от топло, студено, кисело или сладко. Лечението се състои в "запечатване" на
каналчетата с помощта на пасти и разтвори за уста. Тези популярни препарати, предназначени
специално за поддържане оголените шийки на зъбите са известни като сензитивни (Sensodine,
Act,ProEnamel и др.) и обикновено се продават без рецепта.
Ако тези пасти и разтвори не се достатъчно ефективни,тогава се използват продукти с поголяма концентрация на флуорид, за които е необходима рецепта (напр. Prevident).
В най-тежките случаи на зъбна чувствителност се прилага лечение със специално
направени по мярка на пациента зъбни шини с концентриран флуорид (fluoride trays), които се
носят всеки ден по 15-20 минути докато болката изчезне.
Как действат специалните пасти и разтворите?
В тези специални пасти и разтвори за чуствителни зъби се съдържа Алуминиев лактат,
който с включените в него адстрингенти предизвиква утаяване на белтъчините на повърхността
на зъбните каналчета. Това води до сгъстяване на повърхностния им слой и намаляване на
проводимостта им;
Друга съставка на пастите е Аминофлуоридът, който благоприятства реминерализацията образуване на покриващ слой от калциев флуорид на зъба. Той действа като депо за флуорида.
Разтворите съдържат допълнително защитен полимер, разполагащ се върху оголения дентин под
формата на течен филм, като така понижава чувствителността на болката.
Ако не се взимат мерки, оголените шийки могат най-често да доведат до увреждане на
зъбния нерв и тогава се налага провеждане на кореново лечение.

За повече информация:
Др. Невин Чаушева
248-449-4300
248-396-0158
Адрес: 41714 W. Ten Mile Rd, Novi MI 48375
www.DrNevinDMD.com
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Улеснени процедури за визи до САЩ
Посолството на САЩ има удоволствието да съобщи за нова програма, която ще направи
процеса за подновяване на визи още по-ефективен и облекчен с цел насърчаване на туризма и
бизнес пътуванията в Съединените щати. Същевременно Посолството въвежда Електронен визов
помощник, който опростява процеса при кандидатстване за американски визи.
„Както съм казвал неведнъж, много се радвам, че българите, които отговарят на условията и имат
желание да пътуват в САЩ с цел туризъм и бизнес, трябва да идват при нас в Посолството само
веднъж на десет години. Макар че процесът за получаване на виза вече е улеснен, ние успяхме да
направим още една крачка напред с въвеждането на нашата нова програма”, каза посланик
Джеймс Уорлик.
Всички българи, които имат интерес да кандидатстват за виза, първо трябва да посетят уебсайта
на Посолството, на който Електронният визов помощник ще ги напътства през процеса стъпка по
стъпка. За кандидатстващите за виза за първи път новата система позволява Посолството да
започне обработката на формулярите веднага след подаването им, което ще ускори цялостния
процес и ще намали наполовина времето, което кандидатите прекарват в Посолството.
При новата програма ако един кандидат иска да поднови визата си, изтекла през последните
четири години, в повечето случаи той ще може да изпрати документите си по пощата, без да има
вече нужда лично да се явява в Посолството. Ако обаче визата на кандидатстващия е изтекла през
последните четири години, но е била издадена преди 2007 година, Посолството ще трябва да
вземе пръстови отпечатъци от кандидата. И макар че този кандидат ще трябва да посети
Посолството, той ще може да го направи в удобно за него време в срок от две седмици, без
определен час и без интервю.
„Надявам се, че много българи ще се консултират с нашия Електронен визов помощник, който ще
ги преведе през всички етапи на процеса за кандидатстване за виза. Сега е времето туристите и
бизнесмените, които отговарят на необходимите условия, да посетят Америка”, каза посланик
Уорлик.
Считано от 13 април 2012 г., кандидатите за неимигрантски визи трябва да заплащат следните
такси за съответните визови категории:
Неимигрантски визи, за които не се изисква петиция (като В1/В2, F, J, C, D) - $160
Категории H, L, O, P, Q и R - $190, Неимигрантска E виза - $270, Неимигрантска K виза - $240
Карта за преминаване на границата- за лица на и над 15 г. (за мексикански граждани) - $160
Всички кандидати трябва да заплатят таксата от $160 в офис на Юнионбанк. Кандидатите за виза
от категория, за която се изисква петиция, ще трябва да доплатят разликата на място в
Консулството на САЩ в деня на интервюто.
Ако сте си заплатили таксата за кандидатстване преди 13 април може да кандидатствате за виза
без да доплащате до 12 юли 2012 г. След тази дата ще трябва да заплатите разликата между вече
платената и новата такса на касата на Консулски отдел. Допълнителната такса може да бъде
платена в щатски долари или български лева.
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Реклама
Български адвокати в САЩ - Ensley & Associates, LLC
Имиграционно право – всички видове визи, зелена
карта, натурализация
Българско право – търговско, наследствено, семейно,
митническо и др.
Осинови дете от България – консултации по
международни осиновявания
Франчайзинг – път към гарантиран успех и способ за
имиграция
Тел.: 202-600-7843, Е-mail: office@ensleylaw.com,
www.ensleylaw.com
Безплатна 30-мин. консултация. Големи намаления за
българи!!!

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
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Застраховка за обезщетение на работници
Застраховката за обезщетение на работници или Worker’s Compensation е един вид
подкрепа за работниците на различни компании, които са ранени поради инцидент, свързан с
работата им. Тази застраховка е задължителна по закон в повечето щати в Америка. Чрез тази
застраховка работниците на дадена компания отстъпват правата си да съдят компанията, ако са
ранени, докато са на работа, но не напълно, както ще видим по-късно. В замяна на това,
компанията е задължена по закон да плати медицинските разходи на техните работници.
Компанията не трябва да е виновна за нараняванията на работниците си, за да им заплати
обезщетенията по тази програма.
Илинойския Компенсационен Акт за Работници (Illinois Workers’ Compensation Act)
задължава всички компании да изложат бюлетини в офисите и стаите за почивки, обясняващи
правата на техните работници и информация за контакт със застрахователната компания, която
се занимава с покритието за обезщетение на работниците на тази компания.
Застраховката за обезщетение на работници е разделена на три части. Тези части са:
• Workers’ Compensation – покритие за медицински разходи на наранени по време на работа
работници;
• Employer’s Liability – покритие за разходи на наранени работници, за които компанията е
отговорна, но не са покрити от първата част от застраховката;
• Покритие за други щати – покритие за работниците, ако работят за компанията си в щат извън
този, в който се намира корпоративния офис на компанията. Тези щати трябва да са специфично
описани в тази част на застраховката.
Първата част на застраховката (Workers’ Compensation) предлага покрития разделени в
четири категории. Тези четири категории са:
• Медицински разходи – това покритие може да има специфични лимити за специфични
процедури, но като цяло покритието е неограничено като парична сума и като време;
• Disability income benefits – това е покритие, което заплаща част от пропуснатата заплата,
докато сте в болница или на лечение;
• Издръжка при смърт – това покритие плаща малка сума за погребални разходи, както и
обезщетение на семейството;
Разходи за рехабилитация – това покритие плаща, за да можете да се върнете обратно на работа.
Застраховката покрива медицинските разходи на работници, които са ранени при работни
инциденти. Медицинските разходи, които са покрити, включват:
•

Необходима спешна медицинска помощ;

•

Двама лекуващи доктори, хирурзи или болници по избор на работника;

Допълнителни медицински разходи, предложени от двамата доктори, хирурзи или болници.
Компанията също е длъжна да плати за необходими физическа, умствена и професионална
рехабилитация, необходима за възстановяването на работника. Работникът обаче трябва да
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участва в одобрени рехабилитационни програми.
Втората част на застраховката за обезщетение на работници (Еmployer’s Liability) покрива
наранявания на работници по време на работа, които поради някаква причина не са покрити от
първата част на застраховката (Workers’ Compensation). Например, вие сте наранен поради
буйното поведение на вашия работодател. Следователно, някои щати ще ви позволят да осъдите
работодателя си и ако спечелите делото, втората част на застраховката за обезщетение
(Employer’s Liability) ще заплати за вашите наранявания. Това покритие не важи, ако работодател
нарани работник умишлено.
Стандартният лимит на второто покритие е $100,000 за инцидент. Ако работника се
разболее поради причини, породени на работното място, лимитът е $100,000 на работник и
$500,000 годишно. Застрахователните компании предлагат и по-високи лимити по желание на
работодателя. Запомнете, че първото покритие няма лимит – то плаща докато работника на
компанията се завърне на работното си място.
Третата част на застраховката за обезщетение на работници описва всички щати, в които
компанията е застрахована. По правило застраховката е одобрена и подписана в щата, в който се
намира корпоративния офис на компанията. Някои компании извършват дейности в няколко
щати и изпращат работници в тях. Например, работник е ранен докато е в друг щат и вида на
нараняването не е покрито по закона на щата, в който се намира корпоративния офис на
компанията. Застраховката за обезщетение на работници ще покрие това нараняване само, ако
щата, в който е станало нараняването е описан в третата част на застраховката.
Цената на застраховката за обезщетение на работници се определя от заплащането на
всички работници както и от вида на техните длъжности. Следователно, компания с 50 работника
ще заплаща повече за застраховка отколкото компания с 10 работника. Също така, строителна
компания с 50 работника ще заплаща повече за застраховка отколкото застрахователна компания
с 50 работника. Причината е в риска, свързан с дейностите на работниците в строителната
компания.
След като придобихме добра представа за този вид застраховка, трябва да огледаме и
проблем, който изниква в много случаи. Този проблем за повечето компании е наемането на
частично осакатени работници. Ако работник загуби едно от очите си, той/тя се счита за частично
осакатен. Ако същият работник загуби и другото си око, той/тя се счита за цялостно осакатен. За
съжаление частично осакатеният работник се счита като по-голям риск за компанията. Поради
тази причина много компании не биха предпочели да наемат частично осакатени работници. Ето
защо всички щати в Америка са установили фондове за второ нараняване на частично осакатени
работници, за да окуражат компаниите да наемат такива работници. Тези фондове плащат всички
или повечето разходи за второто нараняване.
Като цяло, застраховката за обезщетение на работници е като медицинската застраховка,
"Disability Income" застраховката и застраховка “Живот” за работниците на дадена компания.
Застраховката обаче заплаща обезщетение на работниците САМО, ако са ранени по време на
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работа при условия, възникнали от работата. Във всички други случаи, работниците трябва да
разчитат на личните си медицински застраховки, "Disability Income" застраховки и застраховки
“Живот”.

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

Списание Absinthe с фокус на България
Последното издание №17 на списание Absinthe 17 e посветено на
съвременни твори от България. Можете видите кратко представяне тук:
absinthenew.blogspot.com. В продължение на няколко седмици на този блог ще се
публикува нова информация.
В списанието са представени Георги Господинов, Виржиния Захариева,
Емилия Дворянова, Милен Русков, Владислав Тодоров, Красимир Дамянов, Кристин
Димитрова, Здравка Евтимова, Владимир Зарев, Яница Радева, Иван Димитров,
Теодора Димова, Димитър Кенаров, Мария Донева, Ники Бойков, Стефан Иванов, а
също и 8 страници портфолио на Стела Василева и Правдолюб Иванов, есе от
Христина Керанова и ревюта на най-новите български филми и книги.
Можете да поръчате списанието само за $7.50 (с 25% отстъпка от цената на
корицата $10) тук: http://www.absinthenew.com/pages/Bulgaria.html.
Ако имате въпроси, можете да се обърнете към Dwayne D. Hayes, Managing
Editor, Absinthe: New European Writing
www.absinthenew.com
http://absinthenew.blogspot.com/
Follow Absinthe on facebook at facebook.com/absinthenew and twitter:
@absintheNEW
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Лятна програма по медицина
MEDICAL EDUCATION
SUMMER PROGRAM
July 02 – August 10, 2012
Designed for
HIGH SCHOOL STUDENTS
who wish to become
•

MEDICAL DOCTOR

•

DENTIST

•

CHIROPRACTOR

•

PHYSICAL THERAPIST

•

NURSE

•

OTHER HEALTH PROFESSIONALS

***** LIMITED TO ONLY 10 STUDENTS *****
Since 2002, Dominican International Institute, School of Health &
Medicine has been providing hands-on clinical training and cultural
experience to students of medicine, nursing, public health, and
dentistry of many U.S. Medical Schools including Michigan State
University, UPENN, University of Texas, and Nova University, at our
affiliated hospitals in the Caribbean Island of Dominican Republic.
While our clinical training program in the Dominican Republic is
available for the pre-med and medical/nursing students, we are
inviting you, the High School student, to participate in our special
six week Summer Medical Program, followed by 10-hours of
clinical mentorship in a hospital or clinic. Graduates of this program
may qualify to participate in the one-week ‘International Practicum’ in
Dominican Republic in the fall & winter of 2012 or spring of 2013.
Tuition Fee: $1,495.00
Only 10 students will be accepted. Application Fee $100.00. Programs
are subject to change without notice
DOMINICAN INTERNATIONAL

Affiliated with

INSTITUTE
3555 E.12 Mile Road,
Warren, MI 48092
www.dominicaninternationalinstitute.org
info@dominicaninternationalinstitute.org

School of Medicine,
Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña
www.unphu.edu.do
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com
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Броя подготвиха: Росица 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

На вниманието на всички, които ще пътуват това лято до България и все още не са закупили
своите билети! Добри цени за лятото имат Ю ЕС Еър Уейс, в комбинация с България Еър. Техните
билети са едногодишни, с по-малки глоби за промени по тях, макар и с две прекачвания,
комбинациите са много и удобни. Най-точна информация за цени, маршрути и багаж ще
получите, като позвъните или изпратите и-мейл и дадете вашите желани дати за пътуване.
Всяка резервация е индивидуална, зависи от датите на пътуването и свободните места, които
най-вече определят цената. Направена резервация важи 24 часа или 3 дни. За всяка промяна на
датите, след издаването на билета, има глоба от $275.00 до $300.00. Има и много билети, които
не могат да се променят след издаването им или да се връщат парите обратно. Затова, преди да
закупите билета си трябва да знаете правилата за промени по него.
Обмислете спокойно и внимателно датите на вашето пътуване, съобразете вашите отпуски с
това и тогава поръчайте билета!
За повече информация и резервации:Тел. 248 939 0401 – Илияна Е – mail : lianadtw@hotmail.com
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