
 

 

НА БЪЛГАРИТЕ  В ДЕТРОЙТ 
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Tеатър «Г-н Ганьо Балкански“ на 8 ноември 

Отбелязване на 1 ноември в Детройт 

Артистът борави само със собствени чувства   

Награда за д-р Цено Галчев 

Да се запознаем със Симеон Бонев 

Театралнатa постановка  

„Г-н Ганьо Балкански“  

е на 8 ноември  

от 5:00 часа  

в Troy Community Center  

 Бъдещите будители в Детройт: децата от подготвителната група в Плимут към 

училище „България“  

Модни ревюта с послание 
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Бележка на редактора 

 Драги читатели, 
 Обикновено цял месец и повече 
събирам материали за новия брой на 
вестника. Понякога нищо интересно не 
излиза, а друг път – изобилие като на 
празнична трапеза. От няколко дни си мисля 
колко хубав ще е този брой на вестника. 
Имам да ви казвам толкова много неща. 
Знаете ли, че шампиона по аквариумни рибки 
гупи за 2015 г. в САЩ е нашият съгражданин 
Симеон Бонев. Той е създател на уникална 
чисто бяла рибка. Прочетете повече за това 
на страница 14. Най-накрая зажаднелите за 
театър българи в Детройт имаха възможност 
да гледат пиесата „Брачната илюзия“ (имаше 
и семейство от канадския град Ундзър). 
Вижте какво сподели актьорът Валентин 
Танев в интервюто на Анелия Петрова. През октомври президентът на България връчи 
награди на млади учени. Сред победителите тази година е д-р Цено Галчев, който е 
живял 10 години в Ан Арбър, а неговите родители и сега живеят там. По-долу може да 
прочетете какво споделиха те специално за читателите на нашия вестник. На 25 октомври 
се проведе референдум с въпроса дали одобряваме гласуването и по електронен път. В 
Детройт се отвори секция, тъй като на последните избори имаше над 120 
гласоподаватели. Този път избирателната активност беше слаба и се отчетоха едва 55 
гласа. На 31 октомври децата в училището в Плимут имаха тържество за Деня на 
будителите, а учениците от Трой участваха в есенен фестивал, организиран от 
Балканския културен център. Вечерта се веселихме на маскарада с костюми при Нели и 
Васко.  
  Ако това не се казва дъжд от събития – здраве му кажи. Ноември започна с 
концерта на рокаджиите от БТР, а на 8-ми ще се посмеем с актьорите от пиесата  
„Г-н Ганьо Блакански“. На 21-ви ще ни гостува талантливата изпълнителка Деси Добрева. 
На 7 ноември е поредната изява на дизайнерката Диана Чолакова, чиито ръчно 
изработени аксесоари и бижута вплитат в себе си българските традиции.  
 Заградете в календара си още една дата: 19 декември, когато ще бъде Коледният 
концерт на децата от училище „България“.  
 Весели преживявания и не забравяйте да ни пишете вашите мнения на 
info@BulgariansinDetroit.com. 

   

Даниела Начева 

редактор на в-к «Българите в Детройт»      
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Покана за гостуващ театър    
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Резултати от Референдума в Детройт  

  Резултатите от  националния 

референдум на 25 октомври 2015 г. с въпрос 

„Подкрепяте ли да може да се гласува и 

дистанционно по електронен път при 

провеждането на изборите и референдумите” 

за секцията в Детройт са: 

51 бюлетини - „ДА“ 

2 бюлетини - „НЕ“ 

2 невалидни бюлетини 

  Искам да изкажа специална 

благодарност на членовете на комисията, 

които работиха в изборния ден в Детройт: Тодор 

Гаджев - председател, Юрий Митев, Деян 

Кожухаров, Анелия Петрова и 

представителя от България 

Лъчезар Симеонов. Техният ден 

започна в  6:00 сутринта и 

завърши в 21:30 часа след това 

получиха потвърждение от 

София за приемането на 

протокола.  

    Благодарим за вашата работа.     

                       Даниела Начева 

 

 

Българският флаг в университет 

 

Първата гласоподавателка беше от Лансинг 

и беше пътувала час и половина 

Българският флаг е изложен наред с други 

знамена на различни държави в училището 

по бизнес в Eastern Michigan University в  

Ypsilanti, Мичиган. 

Снимката направи Иван Алексиев, който е 

студент там. 

 Ако видите българския флаг в сграда някъде  

в Метро Детройт, моля изпратете ни информация на  

info@BulgariansinDetroit.com.  
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Отбелязване на 1 ноември в Детройт  

 Учениците и учителите от филиала на 

училище „България“ в град Плимут бяха 

подготвили кратка програма за Деня на 

будителите. Децата рецитираха стихчета за 

храбрите герои, запазили българщината през 

трудните години в историята ни. Най-малките 

изпяха хубавата детска песничка „Мама ми купи 

ден, малка книжка със картинки“. Те разлистваха с 

интерес страниците на шарените книжки може би 

за да ни кажат, че ще бъдат бъдещите български 

будители.   

 В края на тържеството учителката Валя 

Запрянова покани всички свои колежки - новите 

будители в наше време, които се трудят децата да 

научат българския език, въпреки че сме на хиляди 

километри от Родината.         

 Балканският център вТрой отбеляза 

Халоуин по по-различен начин. През уикендите 

тук се провеждат учебни занятия за деца на 

емигранти от България, Албания, Турция и Босна. 

Вместо страшни маски, на 31 октомври имаше 

танци, песни и вкусни гозби. Възпитаниците на 

българксото училище от филиала в Трой се 

представиха с народна песен и танци и спечелиха овациите на публиката. Последваха ги децата от 

Албания и Босна. Всички бяха облечени в красивите народни носии на своята държава. 

Организаторите, сред които и Българския културен център, се бяха погрижили да има редица 

забавления за децата. Малчуганите се возиха на влакче, галиха домашни животни и яздиха пони. На 

празника можеше да се опитат домашно приготвени изделия. Фирмата на Наси и Катя (стр.6) дари 

вкусни баници и кифлички и изненада децата с подаръци. Средствата, които се събраха от 

продажбите на българската маса ще се използват от родителския съвет за 

нуждите на училището.                                        
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Българска фирма за кулинарни продукти  

  За вашето удобстсво отвори 

врати Nessie Foods! 

Nessie Foods е кетъринг и кулинарен 

магазин, който извършва организирано 

хранене по поръчка, както и по 

изготвено от клиента меню. 

Нашата главна мисия е предоставяне и 

популяризиране на българска 

традиционна кухня - пъстра палитра от 

нашите географски особености, бит, обичаи, и религия. 

Ние приготвяме, предлагаме и доставяме разнообразно меню и кетъринг услуги за 

вашия дом, офис или мероприятие. 

Продуктите се приготвят в нашата професионално обoрудвана кухня, намираща се на 

18 ½ & Van Dyke в Sterling Heights, която ни позволява да изпълняваме поръчките бързо и 

качествено. 

 
ПРЕДЛАГАМЕ:  

БАНИЦИ - МАЛКИ И ГОЛЕМИ, НА ХАПКИ, ВИТИ И ТРИЪГЪЛНИ ПАРЧЕТА (С БЪЛГАРСКО 

СИРЕНЕ, ТИКВА, ЯБЪЛКА ИЛИ СПАНАК) 

ТУТМАНИЦИ - ВИТИ И ДРУГИ 

БАКЛАВА  

СУПИ - ТОПЧЕТА, ПИЛЕШКА, ЗЕЛЕНЧУКОВА, ТЕЛЕШКО ВАРЕНО, ШКЕМБЕ ЧОРБА, 

АГНЕШКА И ДРУГИ 

САЛАТИ - ШОПСКА, МЛЕЧНА, ЖЪТВАРСКА, КАЛУГЕРСКА, РУСКА, ЗЕЛЕВА, 

ВЕЛИКДЕНСКА И МНОГО ДРУГИ 

ГОТВЕНИ ЯСТИЯ - СЪРМИ, МУСАКА, ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ, КЮФТЕТА, КЕБАПЧЕТА, 

ШНИЦЕЛИ, БОБ ЧОРБА, КИСЕЛО ЗЕЛЕ СЪС СВИНСКО ИЛИ ПИЛЕ 

 

 Нашите ястия са гаранция за добър вкус и качество – традиционни за 

българската трапеза. 

За пълно меню, цени и поръчки: 

www.nessiefoods.com 

facebook.com/nessiefoods  

(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя 

 

Адрес: 42124 Van Dyke Road, Sterling Heights, MI 48314 

Работно време: понеделник: 9:00ч. – 20:00ч., вторник – четвъртък: 15:00ч. – 

20:00ч., петък: 17:00ч. – 20:00ч., събота и неделя: 10:00ч. – 18:00ч. 

http://www.nessiefoods.com/
http://facebook.com/nessiefoods
tel:%28586%29%20365-9510
tel:%28586%29%20292-7312
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Артистът борави само със собствени чувства 

Стотици любители на театралното изкуство в САЩ успяха да се порадват на актьорския 

талант на един от най-обичаните и харизматични съвременни  български актьори, Валентин Танев. В 

гостуващата през октомври пиеса на Народния театър „Брачната Илюзия“ участваха също 

талантливите Елена Петрова и Мариус Донкин. Спечелилата престижна награда за драматургия 

„Молиер“ комедия на Ерик Асус носи дълбок психологическия заряд, разглеждайки аспекти от 

семейните взаимоотношения като доверие, вярност и изневяра.  

- „Брачната Илюзия“ е пиеса, 

която третира важни и 

непреходни ценности като любов, 

доверие и брак чрез комедиен 

формат. Как съумявате да 

облечете сериозни теми в 

комедийни одежди? 

- В живота комедийните и 

драматичните ситуации вървят 

ръка за ръка: един си мисли, че 

това, което му се случва е много 

драматично, а друг се смее. На 

всеки му се е случвало да изпадне в 

сериозни ситуации, които в един 

момент да му станат смешни. 

- Героят, който пресъздавате в 

пиесата, Клод, е интересен, многопластов и изпълнен с противоречия, но в същото време 

ежедневно-типичен. С какво образът му Ви привлече и успявате ли да се идентифицирате с него? 

- Привлече ме с това, че според автора, Клод е бито куче. Без значение дали сме богати, бедни, 

началници или подчинени, на всеки от нас му се случва да бъде в позицията на бито куче. Клод е 

изживял стрес, изневери и раздяла, а това го прави достъпен и интересен за публиката. 

- Създаването на убедителен образ в театъра е интимно преживяване. През какви професионални 

метаморфози минавате, за да постигнете желания сценичен образ? 

- Артиста по принцип борави само със собствените си чувства; с това, което се случва тук и сега. В 

процеса на репетициите си представям детайли за героя ми – какъв е, какво обича да прави, какви са 

му любимите и важните неща в живота, какви са му мечтите... 

- По какви критерии избирате героите, които да пресъздадете на театралната сцена и големия 

екран? 

- Рядко ми се случва да избирам героите си, тъй като днес в театъра, а и в киното, актьорите са по-

скоро избирани, отколкото избиращи. Критерия, на който държа в героите си е наличието на 

човешко преживяване, човешки проблем. Държа изключително много на това, тъй като в противен 

случай изглеждат и звучат някак евтино. За мен най-добрите пиеси са тези, в които можеш да се 

сблъскаш с проблема на по-широк кръг хора. Пример за това са пиесите на един от най-големите 
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Артистът борави само със собствени чувства 

американски драматурзи, Тенеси Уилямс. В тях могат 

да се открият проблеми, засягащи хора на всякаква 

възраст и социална прослойка.  

- Какво Ви вдъхновява и мотивира? Кое е водещото: 

желанието да разкажеш за себе си, влагайки лична 

интерпретация в образа или дословното му 

пресъздаване по сценарий? 

- Актьора винаги влага нещо от себе си, 

пресъздавайки героя. Ако трябва да бъдеш истински и 

откровен докрай с публиката, неименуемо трябва да 

вложиш частица от себе си. Ако не влагаш свои 

чувства и емоции, означава да излъжеш зрителите и да 

загърбиш професионализма.  

- Споменавали сте, че „в съвременния театър не е хубаво да играеш героя, трябва да си героя“. 

След толкова много пресъздадени герои, съществува ли опасност от загуба на актьорските 

рефлекси и замяната им със стереотипи? 

- Такава опасност винаги съществува и аз се опитвам да се предпазя от нея. Всеки път когато 

започвам нова работа, аз се опитвам да бъда като бял лист, на който да започна да пиша отново. 

Опитвам се да избегна рутината. Това е труден процес, но и сладък, защото е като откривателство – 

научаваш нови неща за себе си, както и за хората, с които си заобиколен професионално.  

- От гледна точка на актьора, до каква степен публиката е критерий за успешно представление? 

Предпочитате ли конкретна аудитория, към която е насочено Вашето изкуство? 

- Няма как да избираш публиката си. Аз се опитвам да върша работата си така както трябва да бъде 

свършена всяка вечер пред всякаква публика. В момента е важна публиката, пред която играя тази 

вечер – утре вечер ще играя пред други хора. Разбира се, има постановки, по време на които 

контакта с публиката е засилен, както и такива, при които е по-труден. Това е натурата на театъра – 

жива връзка и енергия, която се предава между залата и сцената, която няма как да бъде „закована“.  

Театърът е интересен, защото всяка вечер преживяването е различно.  

- Намирате ли разлика в начина, по който публиката в чужбина приема посланието на героя Ви? 

Съществува ли разлика в емоционалната Ви нагласа когато представяте пиесата зад граница? 

- В чужбина публиката е по-емоционална, защото е заредена с една допълнителна емоция от срещата 

с български актьори. Харесвам да мисля за себе си като за професионалист, за когото е важно да 

работи добре независимо къде е – в Чикаго, Детройт, или Нови Пазар, тъй като всяка публика 

заслужава да бъде уважена с добро представяне.  

- В неотдавнашно интервю споделяте, че „не е лесно да живееш в чужбина. Когато имаш нужда 

от близък, той не е до теб – това е едно. Второ – ти винаги си чужденец. Независимо колко години 

си живял, ти винаги оставаш българинът. Няма човек, който да е отделен от родината си и да е 

щастлив.“ Потвърждават ли срещите Ви с българите в САЩ тези Ваши думи? 
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- Срещал съм много българи, живеещи в чужбина, а и самият аз съм живял известно време във 

Франция и съдя по собствените си преживявания и емоции през този период. Проблема с живота в 

чужбина не се крие толкова в носталгията, а в липсата на важни за теб хора – семейство, близки и 

приятели. Може би има и българи, които се чувстват добре далеч от родината, но все пак си мисля, 

че проблема на човек не е в това къде е, а какво е. Проблемите винаги стоят вътре в човека, а не 

извън него и не зависят от местожителството. Хубаво е да мислиш, че напускайки едно място и 

премествайки се на друго ще промениш себе си, но ако това не се случи, трябва да видиш гредата в 

собственото си око.  

- Вие сте сред най-успешните и харесвани съвременни актьори. Би ли могло да се каже, че сте 

осъществили американската мечта в България? 

- Не бих могъл да кажа, че съм сбъднал американската мечта....аз просто си върша работата 

доколкото ми позволяват силите и условията. Живея изключително скромно, но съм щастлив, че съм 

избрал този път. Работя това, което ми доставя удоволствие и ме прави щастлив. Достигнал съм до 

извода, че не винаги високата заплата те прави успял в дадена сфера – възможно е да направиш 

проект с много пари и да се изложиш накрая, както и проект със съвсем малко пари, който да бъде 

много успешен. Успеха зависи по-скоро от обстоятелствата, при които работиш и професионализма 

на хората, с които си заобграден.  

 

                                                                                                                             Интервюто взе Анелия Петрова 

 Нашата съгражданка и талантлива 

художничка Лидия Симеонова подари своя 

картина на музея за африканско изкуство в 

Детройт. Изложбата съпровожда поредица от 

събития по повод 50-годишнината от 

основаването на музея. Картините е трябвало да 

бъдат повлияни от колекция модни дрехи. Около 

15 артиста от автомобилната компания Дженеръл 

Моторс участват със свои картини. Няколко от 

творбите, към които е имало нaй-голям интерес, 

сред които е и тази на Лидия, са били продадени 

на търг.  

 През септември и октомври нейни картини 

бяха изложени в 4Art Inc. галерия в Чикаго.  

 

  БЕЛ.РЕД.  

Изява на художничката Лидия Симеонова  
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Кандидатстване за зелени карти до 3 ноември  

Държавният департамент обявява началото на Програмата за разнообразяване на 

имигрантския поток за 2017 г., позната също като лотарията за „зелена карта“. 
Електронните формуляри трябва да бъдат подадени от 12 ч. на обед, Източно 

стандартно време, на 1 октомври 2015 г. до 12 ч. на обед, Източно стандартно 
време, на 3 ноември 2015 г.  

 Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр E-DV за участие в 
програмата на адрес www.dvlottery.state.gov през периода за регистрация. Не се 

приемат заявки за участие, изпратени по пощата. 
Няма такса за попълване на електронния регистрационен формуляр за участие в 

програмата. Участниците ще получат официален номер за потвърждение на 
регистрацията си. Изключително важно е да запазят този номер до 30 септември 

2017 г. Единствено чрез него участниците ще могат да проверят дали са 
изтеглени в лотарията DV-2017. Официална информация за това дали сте избран 

да продължите участието си в програмата можете да получите на уебсайта на 
лотарията www.dvlottery.state.gov след 3 май 2016 г. Съобщения до тези, които 

са изтеглени, НЯМА да бъдат изпращани по електронна или обикновена поща. 

Всеки получател на писмо или имейл, в който се споменава виза от лотарията 
или зелена карта, може да е сигурен, че съобщението е подвеждащо и измамно. 

Освен това не се извършва плащане към трета страна в процеса по 
кандидатстване за виза от лотарията за зелена карта. Единственото плащане е 

самата такса за виза, която се плаща в Посолството на САЩ. 
 Кандидатите могат сами да подготвят и да изпратят електронни формуляри 

или да помолят някой друг да ги изпрати от тяхно име, но всеки участник трябва 
да е сигурен, че информацията е точна и пълна. 

 Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник по 
време на периода за регистрация. Кандидати, които са изпратили повече от един 

формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче двама души, които са 
съпруг и съпруга и отговарят на изискванията, да подадат по един отделен 

формуляр, като включат в него своя брачен партньор. 

Продукти: карфиол, камби, моркови, целина, 

дафинов лист, черен пипер на зърна, чесън, сол, 

захар, оцет и студена вода за доливане. Слагаш си 

зеленчука в буркана и по средата аз слагам 2-3 

листа дафинов лист, 3-4 чесънчета, няколко зърна 

черен пипер. За буркан от 0.720 гр. се слага 100 

гр. оцет, една супена лъжица сол и една и 

половина захар. Долива се със студена вода. 

Държа ги 1-2 дни на масата и ги разклащам 

няколко пъти да се стопи солта и захарта и ги 

прибирам в хладилника.  

Слага се и по 2 аспирина за тази доза. Илиана Георгиева 

Царска туршия

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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Награда за д-р Цено Галчев   

 Младият специалист по микро-
електромеханични системи д-р Цено 
Галчев е лауреатът на престижната 
награда „Джон Атанасов" за 2015 г. 
Тя му беше връчена на 5 октомври от 
президента Росен Плевнелиев. 
Родителите му Ваня и Владимир 
живеят в Ан Арбър, но по това време 
са в България и присъстват на 
награждаването.   
            Цено Галчев е доктор по 
електротехника и електроника от 
Мичиганския университет. В 
момента живее и работи в Германия. Сред наи -големите постижения на младия 
учен и екипа му е създаването на заместител на батерията. Това е миниатюрен 
генератор, кои то набавя енергия от външни вибрации, като например 
преминаване на кола по мост. С получената енергия генераторът може да захрани 
ръчен часовник или пеи смеи кър. Разработената технология е патентована и 
поставя световен рекорд за ефективност при преобразуването на нискочестотни 
вибрации. В момента работата на Цено Галчев е свързана с разработването на 
различни микросистеми за записване на електрическите сигнали в мозъка. Д-р 
Галчев е автор на 30 научни труда. 
            Цено и родителите му се съгласиха да отговорят на няколко въпроса, 
специално за читателите на вестник „Българите в Детрои т“. 
 
 - През кои години си бил студент? С какво си ги запомнил? Следиш ли 
играта по американски футбол между отборите на университетите Мичиган 
и Стейт? 
 - От 2000 до 2010 г., което включва докторантурата. Запомнил съм ги с 
добрите приятелства и хубавите преживявания. Колкото и стрес да има по време 
на студентските години, напрежението тепърва предстои. Гледах мача. Аз 
първоначално учих в Мичиган Стеи т, но разбира се подкрепям Мичиган. Случват 
се и такива обрати, в противен случаи  нямаше мачовете да са интересни. Нека се 
порадват на още една година успех, че после няма. 
 - Какво е мястото на Едисон и Тесла в твоето обучение? Кои са твоите 
учители? 
 - Те са били част от гениите, които са довели до революционните приноси, 
които електричеството е дало на човечеството. Трудно е да извадиш един такъв 
човек извън ерата, в която са работили. Аз придобих по-голямо вдъхновение от 
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Награда за д-р Цено Галчев   

моите родители, дядо ми, 
научният ми  ръководител и други 
съвременници, понеже в днешно 
време проблемите и темпото са 
коренно различни от всеки друг 
период в историята. 
 - Как се озова в Германия? 
 - В университета във 

Фраи бург има добър Институт по 

микросистемно инжинерство и 

беше добра възможност да 

променя обстановката и да 

разгледам Европа. Другата не 

малка причина е, че позволи с 

жена ми да се съберем (тогава не 

бяхме женени още) на неутрална територия - 

понеже нея я тегли към България, а мен към САЩ. 

 - Кое ти харесва повече – да работиш върху 

нови идеи или тестването на продукти? 

 - Принципно ми харесва да изобретявам нови 

неща, макар че до момента имам малко опит в 

разработването на продукти. Наблюденията са ми, 

че е по-рутинно като метод на работа. 

  - Какво би пожелал на млади българи, 

които имат интерес в науката? 

 - То е ясно. Да преследват мечтите си. В 

науката специално им пожелавам да навлезнат с 

голям хъс и постоянство, понеже ще има много 

обрати и проблеми и ако не са фокусирани като 

лазер към тяхната цел ще им е трудно и може да 

останат разочаровани. Звучи малко страшно, но си заслужава в краи на сметка. 

 - Колко време ти остава за сън или почивка? 

 - От сън спомени няма. 

 

 

На мост в Сан Франциско, където 

изпитва изобретението си 

Сватбата на Цено в Балчик, 2014 г. 
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Награда за д-р Цено Галчев   

Ето и отговорите на майката Ваня 

Хинковска-Галчева: 

 - Със съпруга си работите като 

биохимици. От къде дойде интереса 

на сина ви към електрониката? 

 - Електрониката като избор 

според мен беше до голяма степен и 

стечение на обстоятелствата. Синът ни 

завърши в  България първи клас и 

един срок от трети клас. Това му беше 

достатъчно да знае наизуст таблицата за 

умножение. В клас по математика беше 

станал и я беше казал на един дъх, както 

казваме. Още същият ден ме извикаха в 

училището и ми казаха, че не знаят какво 

да го учат и ми предложиха да го запишат в група към Университета на Джорджия в 

Атенс (където бяхме по това време), както те ги наричаха „талантливи деца”. И така той 

вървеше напред по математика независимо къде беше. В прогимназията го караха с 

автобус до гимназията да взема гимназиални математически класове, а в гимназията му 

платиха половината от цената на два курса по математика към Университета на 

Мичиган. И някак естествено дойде избора му да избере математически дисциплини. 

Отначало беше само компютърни науки, после прояви интерес към електроника и 

електротехника и така завърши с два бакалавърски степени - компютри и 

електротехника. Магистърско образование и докторантура има по електротехника и 

електроника. 

 - Какво бихте пожелали на други български родители с деца, които се 

интересуват от наука? 

 - Вярвайте в избора на децата си и ги подкрепяйте в техните решения. Пътят 

нагоре не е винаги лесен. Има много препятствия, но важното е да вярвате в техните 

мечти и да сте до тях и те ще постигнат всичко, което искат. Или ще перефразирам 

американците, които казват „ако има желание, има начин”. 

 - Синът ви често ли идва в Ан Арбър? Какви са плановете му за следващата 

година?  

 - Не толкова често колкото бихме искали, но за съжаление беше в Германия за 

четири години, непрекъснато зает, а и вече се ожени и има и семейни задължения. 

Радваме се, че намери работа в Бостън и от януари 2016 г. ще е по-наблизо. От все 

  

С баба и дядо, които го отглеждат в Троян 
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Награда за д-р Цено Галчев   

сърце му пожелаваме да е здрав и 

разбира се много успехи на новото 

място, както и в личния живот. 

 

Въпросите зададе Даниела Начева 

  

Цено (в средата) при получаването на награда на 

фирма за Detroit Energy  за проект Clean energy  

Цено много обича планините. Това е в Пирин. 

Снимките са от семейният архив.  
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Да се запознаем със Симеон Бонев  

 Шампион по отглеждане на 

аквариумни гупи рибки за 2015 г. в Северна 

Америка е Симеон Бонев от Детрои т. В 

последните четири години тои  е на първите 

места на всички състезания, организирани 

от международната асоциация по гупи IFGA.   

 „Тази година спечелих наи -голямата 

награда: първо място на мъжки рибки с наи -

много точки с доста солидна преднина пред 

състезателя на второ място. Имах добра 

година и добри рибки. Tрудът, кои то съм 

положил се отрази на моите рибки. Всеки 

ден съм в мазето по 3-4 часа, а събота и 

неделя по цял ден. С жена ми се шегуваме, че ми идва на свиждане в мазето.“    

 Хобито на Симеон да отглежда аквариумни рибки е от дете. Роден е в 

Плевен. Всичко започва, когато е в първи клас и след училище отива в дома на 

приятеля си. Там дядото му показва стаята си с рибки. Симеон си тръгва с две 

рибки, но тъи  като няма аквариум където да ги сложи, бързо решава, че вазата 

може да послужи за тази цел. Маи ка му не одобрява тази идея и на следващия 

ден му купува аквариум, след това друг и така. Симеон никога не остава без 

рибки. Преди 20 години идва в САЩ и само след няколко месеца си купува гупи и 

аквариум. Прави му впечатление, че техническото оборудване тук е много по-

напред в сравнение с това в България.   

         Симеон Бонев е създател на нова 

линия: чисто бяла рибка с черни очи и 

дълга опашка. Работил е върху този проект 

три години. Много други се опитват да 

получат такава рибка, но засега това се е 

отдало само на трудолюбивия и упорит 

българин. Симеон е решил скоро да започне 

да продава от нея и така да има 

конкуренция в този клас гупи.     

Любовта към гупите донася много награди 

на Симеон. Миналата година на световно 
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Да се запознаем със Симеон Бонев  

изложение в Китаи  тои  заема 

първо място с шарени рибки. 

Където не може да отиде лично, 

тои  изпраща рибки по пощата. 

Съветът на шампиона по 

аквариумни гупи рибки към 

начинаещите е: „Да не се отчаи ват 

в началото, ако не им тръгне. 

Трябва време аквариума да се 

съживи. Поне седмица водата 

трябва да отстои. Много важно е 

водата да се сменя всяка седмица 

по 50% или поне минимум 30%. 

Това са наи -основните неща. Не е 

нужно да се хранят 3-4 пъти на 

ден, веднъж на ден е достатъчно. 

Ако някои  иска рибки може да се 

свърже с мен на феи сбук или 

имеи л simeonbonev@hotmail.com. 

Много добра информация може да 

се вземе от саи та на 

организацията www.ifgi.org, 

където информацията е вярна.“  

 По инициатива на Симеон 

Бонев в България се създава Клуб 

на аквариумните гупи. От този 

месец българският клуб е член на 

международната асоциация по 

гупи IFGA. Желанието на Симеон е 

догодина да си отиде до България 

и сподели опит с колегите си там.   

          Даниела Начева 
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Модни ревюта с послание  

 Диана Чолакова ще участва със свои ръчно изработени 

изделия на шоу за мода и аксесоари на 7 ноември в Rattlesnake 

Club Detroit. Диана помни как като дете е помагала на баба си и 

майка си, когато те са шиели и плетели на една кука. Тогава й е 

било скучно, но сега е благодарна на роднините си, които са я 

научили на тези умения. Диана се радва да види жени и деца, 

носещи нейните артистични и уникални дрехи, аксесоари и 

бижута, които излъчват увереност и характер. 

 Ето какво сподели дизайнерката за нашите читатели.  

- Започваш кариерата си на дизайнер случайно. Как точно се 

случи?  

- Отначало започнах да правя бижута за себе си, като хоби. Използвах материали от природата – 

полускъпоценни камъни, перли, корали, мед, истински цветя и листа от дървета, памучни конци, 

восък. Експериментирах с различни материали и стилове. После си помислих, че трябва да 

използвам нещо по-близко до българския бит и култура и се сетих за покривките и каренцата, които 

нашите майки и баби правят и продават на чужденците. Реших да пробвам да правя бижута на една 

кука, защото според мен те са най-добрата визитна картичка на държавата, от която идвам. И това 

наистина се оказа печелившия стил и визия за моите украшения. Американците харесаха бижутата 

ми, а и не само те. В България, Мексико, Франция  и Италия също ги харесаха и сега с успех се 

продават в някои бутици в тези държави.“ 

 

- Кое беше първото шоу, в което участва?  

- То бе организирано от една от най-

известните в този бизнес агенции в Метро 

Детройт. Те правят популярното Walk 

Runway Fashion Show. Аз стартирах с деца в 

Walk University Kids Fashion Show. 

Колекцията ми „Полунощ в летния лагер“ 

предизвика фурор. Бях единствения 

дезайнер с 30 деца-манекени на различни 

възрасти, облечени от главата до петите от 

мен. Децата гордо се разхождаха с 

екзотични шапки, маски, бижута, ръкавици, 

чорапи, обувки, дрехи... 

 Всеки един от тях представляваше 

отделен герой с характер и поведение – 

Откривател, Музикант, Художник, 

Принцесата на Седемте морета, Майката 

Природа, Четирите годишни времена, 

Момичето-Птица, Човек в клетка.  

 Всички ме мислиха за луда, че съм 

 

Диана със своите модели 
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Модни ревюта с послание  

взела да обличам толкова много деца. А аз имах 

толкова много, защото всички искаха да са мои 

манекени и аз не исках да отказвам на никой. Беше 

голямо предизвикателство за мен. Но успях! Просто 

бях много различна от това, което другите 

дизайнери представят в детската мода. Освен това 

аз не правих само модно ревю, а спектакъл с мода. 

Моделите ми бяха и артисти, и това едновременно 

ги вдъхновяваше, затрудняваше и забавляваше. В 

моите модни ревюта винаги има послание. Аз не 

просто обличам  манекените, а ги карам те да 

представят образ, да покажат своя герой по най-

добрия начин. 

 

- Кое шоу би определила като най-трудното за 

подготовка? 

- Това е CROWNS, HENNA, and BEADS – The 2015 

Headwrap Expo. То представляваше етническо 

модно ревю. Най-различни етноси представяха стои 

костюми, религии, ритуали. Аз се „преборих“  с 

организаторите, които ме поканиха, да представя 

Балканския регион. Никога досега на това шоу не 

бяха представяни Балканите или изобщо нещо от 

Европа. Трябваше да представя не само стилизиран 

българския фолклорен костюм, но и дрехи на 

другите Балкански страни.  

 Ревюто беше като спектакъл, който  разказва 

многовековната история на Балканския полуостров. 

Трябваше да се покажат различните религии, които 

си съжителстват на Балканите, да подбера 

подходяща Балканска музика и какво ли още не. И 

всичко това в рамките на 15 минути. Как се разказва 

историята на Балканите в 15 минути? Не само 

трудно, а много трудно!  

 Избрах за рамка на ревюто-спектакъл образа 

на Жената. И разказах исторически събития чрез 

очите на Майката, Съпругата и Детето-момиче. 

Озаглавих колекцията си: „Life cycle of women from 

the Balkans”. За край на ревюто имаше Балканска 

сватба.  
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Модни ревюта с послание  

- Дъщеря ти Дария ти помага за изработването на 

дизайнерските колекции?  

- Да. Дъщеря ми Дария много ми помага. Тя е най-

добрия ми критик, съветник, помощник и консултант. 

Освен това е мой модел и говорител по време на шоуто 

ми. 

 Много се радвам, че и тя реши да стартира в 

дизайнерския бизнес, защото има страхотни идеи, 

неизчерпаем ентусиазъм и многообразен талант. 

Самостоятелното дизайнерско шоу на Дария Димитрова - 

най-младата дизайнерка в Мичиган, само на 11 години, 

ще бъде на 9 януари 2016 в Международния Институт в 

Детройт. 

 

- Последнaта ти изява беше в началото на октомври?  

- Да, на 4 октомври участвах в For the Love of FASHEN 

Runway Kids Show в Диарборн с модната линия "So cozy". 

Акцентът беше върху детски дрехи от кожа, плетени от 

вълна и на една кука, каре и деним. Имах 14 манекена и 

бяха групирани по двойки в зависимост от материалите 

използвани в дрехите, както и характерите, които представяха. Отново имаше елемент на театър в 

моето шоу. Всяко шоу за мен е различно, според идеята, която искам да предам. Първо измислям 

темата - какво трябва да покаже тази моя колекция, а после правя моделите, избирам материалите, 

търся манекена, която най-добре да представи идеята ми - модел.  

        Можете да видите изделия на Диана Чолакова на Фейсбук страницата Diana's FairyTale Jewelry.  

Даниела Начева 

 

 

  

 

  

 

 

Модел: Дария Димитрова като Момичето-Птица 

Снимки: Мария Попиванова  

https://www.facebook.com/fairytalejewelry
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Зов за помощ 

 Александър Александров и двамата 

му синове никога няма да забравят този 

Димитровден. Денят, в който виждат как 

всичко, което са притежавали някога, изчезва 

пред очите им. И остават само с дрехите на 

гърба си. 

„Гледах отстрани, гледах пожарникарите как 

гасят, гледах как гори. Всичко, което сме 

имали през целия си живот, спомени, работи 

сега останахме без абсолютно нищо”, разказа 

бащата. 

 Изгаря и всичко, което е останало като спомен за децата от майка им – починала преди месец 

и половина. „Нито една снимка не ни остана”. 

Причината за пожара в Своге все още не е ясна. 

 Ако желаете да помогнете на Александър и синовете му, можете да се свържете с него на 

телефон 0878 74 69 74 или да направите дарение на: 

Име: Александър Александров Панчаревски 

IBAN: BG41SOMB91301059618501, BIC: SOMBBGSF 

 

 Прочитайки за трагичната съдба на това осиротяло семейство, нашият съгражданин 

Димитър Атанасов се трогва и чисто по човешки решава да помогне финансово на този баща.  

На партито по случай Хелоуин, макар и не много в унисон с веселбата, решихме да отправим 

апел към гостите и ги запознахме с инцидента. Към края на вечерта събраната сума беше 193 

долара. Изказах благодарност на дарителите и доларите захвърчаха като зелени пеперуди. 

Рекапитулацията беше впеатляваща. За отчицателно време сумата нарасна на 323 долара. Бях 

много приятно изненадана от добронамереното желание на присъстващите да дарят малка 

утеха и надежда на този злощастен баща. Ако има и други желаещи да помогнат с парична 

сума, то нека се обадят на телефона на Димитър Атанасов 734-968-9031, който се ангажира със 

задачата да преведе парите по банкова сметка в България. Разчитам на вашите добри сърца, 

които ще развържат кесиите ви.  

          Емилия Димитрова        
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По червения килим 

  Отдавна не се бях забавлявала така 

добре. На партито за Халоуин на Нели и Васко 

в Commerce Township се чувствах прекрасно 

и не усетих как часовете се изнизаха. Смяната 

на времето помогна вечерта да продължи с 

още 60 минути. Като човек, който живее в 

източния край на Детройт, все ми се струва 

далеч тази зала. Като организатор обаче знам, 

че е добре събитието да се направи близо до 

твоя район, защото все нещо е забравено и 

няколко пъти си ходим до дома докато всичко 

е готово. Поне при нас е така.  

 За кулинарните умения на Нели се е 

писало и преди. На мен и семейството ми ни харесва това, което тя предлага. Освен това знам, че 

продуктите са внимателно подбрани и няма по-добро от домашно приготвената храна. Да ме 

извинява новото изследване на здравеопазването, че преработеното месо не било полезно. Това 

за скарата на Нели и Васко не се отнася, а и ние не прекаляваме с количеството. Малко по-

трудно е да се устои на тортата „Гараш“, чиито парчета светкавично се изпариха. Явно много от 

нас следват максимата „Започвам диетата от утре“. Някои се успокоявахме, че приетите калории 

ще се стопят като танцуваме, и за да ни угоди DJ Emmo пускаше едно след друго любими 

парчета на наши и чужди изпълнители. 

 Конкурсът за най-добър костюм набързо събра децата. За победителите имаше награди, а 

за всички участници торбички с бонбони. Някои от родителите, че даже баби и дядовци, също 

бяха решили да се предрешат в някой друг (поне за час) и с удоволствие се включиха в шоуто. 

Нашата редакторка Еми обаче не се задоволи само с една роля. След като свърши „смяната“ й на 

вещица, дошла на партито с метла „Харли Дейвидсън“, се превърна в знаменита графиня от 

далечно и богато царство. На уменията й на водеща могат да завидят не само Андрей и Иван. 

Едва ли са много тези, които на прима виста съставят рими:      

На циганката Руминка (Румяна Дюлгерова) от кака й 

Графинка (Емилия Димитрова)  

 В ръката ми погледна  

 и сърцето ми смути. 

 Плаха радост в мен заседна - 

 чакали ме славни дни! 

 Моята ръка в твоята трепери, 

 цялата превърната съм в слух.  

 В мрежата от линии искам пътя да намериш 

 ала, моля те, недей това да бъде само блъф.    

 Изведнъж приказката свърши и по пътя към дома си 

пожелах да имам повече време за забавления. 

 Даниела Начева   
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Покана за Коледен концерт 

 на 19 декември от 6:00 p.m. 

      Balkan Center, 1451 E. Big Beaver, Troy, 48083 

Вход: възрастни - $10.00, пенсионери - $5, 

 деца до 18 г. - безплатно 

За първи път ще има Благотворителна изложба-базар в подкрепа на 

училището.   

Очакваме вашите ръчно изработени плетива, бродерии, декорации, 

накити, напитки, храни и всичко, което бихте желали да покажете и 

продадете. Вие сами определяте цените,  

а удоволствието ще поделите с гостите на тържеството. 

Всеки, който желае да се включи, моля предварително да пише на 

емейл: irenam@bulgariansindetroit.com  

Цена на маса за участие: $50.00.  

Срок за регистрация 10 декември. 

mailto:irenam@bulgariansindetroit.com
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Реклама 

Шивашкото ателие на Галя Кожухарова е с работно време 

всеки ден от 10:00 – 7:00 с почивни дни сряда и неделя.  

Адресът е: 2045 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310  
 

Телефон: (248) 818-7108 

http://www.facebook.com/galiasalterations 

 Като дългогодишен учител по математика, Галя 
също предлага индивидуални уроци по математика за 

ученици и студенти. Дипломата й за висше образование е 
приравнена според стандартите в САЩ на бакалавър и 

магистър по математика.   

Нейните уроци са гаранция за отличен успех! 

  Заповядайте в шивашкото ателие на Галя!  

 

 Наслаждавай се на богат избор от над 50 

български телевизионни канала, гледай 

златната класика на българското кино и слушай БГ 

музика на половин цена! 

1 месец Neterra TV – $7.45 вместо $14.90,  

6 месецa Neterra TV – $37.45 вместо $74.90 

12 месецa Neterra TV – $67.45 вместо $134.90, 24 

месецa Neterra TV – $107.45 вместо $214.90  

 Гледай качествена българска телевизия на всички твои устройства от целия свят и бъди по-близко до 

родината! Вземи своята отстъпка СЕГА! Благодарим ти, че си част от нас!  

www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите съграждани 

допълнителна отстъпка от 10% с промоционален код BGINDETROIT.  

 

http://www.facebook.com/galiasalterations
http://news.neterra.tv/lists3/lt.php?id=LEtSB0hSUB8LAwRUXgQ
http://news.neterra.tv/lists3/lt.php?id=LEtSBkhSUB8LAwRUXgQ
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Реклама 

Адвокатски услуги 

Тони Вълчанов, JD, MBA 

Attorney & Counselor at Law 

Bankruptcy 

Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate 

Immigration & Naturalization 

Taxation 

Business Planning & Entity Formation 

Landlord - Tenant Disputes 

Loan Modifications & Real Estate Transactions 
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Реклама 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   

dr@smilesbystutman.com 

 Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

 Безплатна консултация 

 Офисът работи в събота и в неделя 

 Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

 Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

 Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

 Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334 

 

 Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)        

 Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300 

Адвокат Иван Груйкин – вашият 

представител по въпроси, 

свързани с българското право с 

офиси в САЩ и София. 

Разрешаване на имуществени, 

административни и документни 

въпроси в България.  

За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com 

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. 

Автор на множество публикации в български печатни и електронни медии по 

въпроси на съдебната система и върховенството на закона. Учредител  и 

председател на  Гражданска инциатива „Справедливост“, от името на която води 

едни от най-успешните съдебни дела в България срещу незаконните такси, както и 

множество колективни искове на засегнати граждани. Чест гост на телевизионни и 

радиопрограми по правни и политически въпроси. 

http://www.smilesbystutman.com/
http://www.gruikinlaw.com
http://gruikinlaw.com/


 

 

Phone: 586-202-4605 

E-mail: info@BulgariansinDetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, Антоанета Бейм, 

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 тук 
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$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  

С промо код  BGDETROIT  получавате 10% отстъпка от всички 

абонаментни планове на 

www.neterra.tv за българска телезия в Америка 

mailto:info@bulgariansindetroit.com
http://bulgariansindetroit.com/tinc?key=K3ad4tLU&formname=ab
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html#offer
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html#offer
http://tvriver.com/
http://www.neterra.tv

