
 

 

НА БЪЛГАРИТЕ  В ДЕТРОЙТ 
www.BulgariansInDetroit.com брой 10,2015

Покана за гостуващ театър 

Референдум на 25 октомври 

Да се запознаем с  Eлена Капинчева 

По червения килим  

Поздрави  

Деца и учители от училище 

„България“ в Детройт 

12 септември 2015 г. 

Снимка за спомен от пикника за 2015 година.   
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Бележка на редактора 

 Добре дошла есен в 

Мичиган! За мнозина това е най-

хубавият сезон. Колко ли им е 

скучно на тези, които живеят във 

Флорида и не виждат как 

дърветата сменят багрите си всеки 

ден? Както някъде бях прочела, 

сякаш природата се показва в най-

добрия си вид, за да отстъпи след 

това на студеното време и голите 

клони. 

 Вече почти сме в крак с 

училищния режим и извънкласните 

занимания. Идва ред на 

приготвянето на къщата и двора за 

зимата. Реколтата е обилна и бурканите пълни. Разкажете ни за вашата 

любима рецепта за туршия или сладко на имейл info@BulgariansinDetroit.com. 

 Може би за последен път в Детройт ще има избирателна комисия. 

Поводът е референдума на 25 октомври с 

въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и 

дистанционно по електронен път при 

провеждането на изборите и референдумите”. 

Приканваме за активност българските граждани 

и гости в Метро Детройт на този ден. Изборният 

ден започва в 6:00 сутринта и завършва в 6:00 

вечерта. Ако искате да сте в комисията, моля 

пишете на bgemigration@yahoo.com.  

 От много години в Детройт не е имало 

театрално представление. Можете да гледате 

комедията „Брачната илюзия“ в събота, 3 

октомври 7:30 вечерта в Troy Community Center.    

 Хубави есенни дни! 

   

Даниела Начева 

редактор на в-к «Българите в Детройт»      

 

mailto:info@BulgariansinDetroit.com
mailto:bgemigration@yahoo.com
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Покана за гостуващ театър    
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На добър час  

 Учебната година в българското 

училище в Детройт се откри на 12 

септември. По традиция, българските 

деца бяха посрещнати с питка, шарена 

сол и мед. Над 60 ученика се учат вече 

пет години в училище „България“. 

Работи се по учебните програми на 

българското Министерство на 

образованието. И тази година ще се 

предлага обучение по български език и 

литература и народни танци. Докато 

родителите попълваха формите за 

регистрация, децата се радваха да 

видят приятелите си и да поиграят. 

Бяха представени новите учители. 

Специално за случая всички деца и учители получиха 

чанти с надпис Училище „България“, в които да слагат 

учебниците си. Празникът завърши с рисунка на асфалт 

на тема “Моята ваканция“. Бяха 

излъчени и победители в 

различните възрастови групи.  

 На добър час мили деца и 

учители. 

Даниела Начева 
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Референдум на 25 октомври в Детройт  

  С Указ № 163 президентът на 

Република България насрочи 

национален 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 референдума ЦИК образува 

автоматично 9 секции в консулски окръг 

Чикаго (тези, на които на предишни 

избори са гласували над 100 човека), 

като в тези секции може да гласува 

всеки от нас, без да подава заявление. Местата на секциите в щата Илинойс 

са в Чикаго, Дес Плейнс (2 секции), Шамбърг, Шилер парк и Медисън, и ще 

има още в Денвър (Колорадо), в Детройт (Мичиган) и в Сент Пол (Минесота). 

 ПОДГОТВЕТЕ ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ! 

 В деня на референдума всеки пълнолетен български гражданин гласува 

с валиден паспорт или с лична карта. Ако и двата документа са с изтекъл срок 

на годност, може да се гласува и само с бележка, издадена от консулски 

служител, че сте подали молба за нови документи в консулството (може да го 

направите, ако отидете в работното време на консулството в Чикаго на адрес: 

Consulate General of Bulgaria, 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 

60611. или в някои от планираните изнесени консулски дни). 

 ГЛАСУВАЙТЕ на 25 октомври 2015 г. 

 Заявленията за гласуване в чужбина не са задължителни. Може да 

гласувате на референдума, независимо дали сте подали такива. Заявление за 

дадено място не ви задължава да гласувате точно там. Отидете на 25-ти 

октомври в най-близката секция и дайте своя глас за бъдещето, в което 

българските граждани в чужбина да можем да участваме в изборите в 

Родината и чрез електронно гласуване.   

 

БЕЛ. РЕД. 
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Да се запознаем с Елена Капинчева 

      Нашата млада съгражданка Елена 

Капинчева е основател на дизайнерската 

фирма „Elefant“ с офис в град Трой. Elefant 

специализира в брандинг, интерактивен и 

принт дизайн, както и творческо развитие на 

маркетингови стратегии. Тяхната мисия е да 

подобрят маркетинга на своите клиенти.  

- Защо “Elefant”? Какво се крие зад това 

име?  

- Дълга история, много труд, страхотен 

дизайн, доволни клиенти, много нови 

възможности... 

- Как се чувстваше като член на журито в международния конкурс за дизайн, 

който се проведе в Детройт?   

 - Да бъдеш от другата страна е меко казано интересно. Благодарна съм за доверието 

като компетентен експерт и професионалист. Светът на дизайна е шарен и омайващ. Зад 

всеки дизайн има история, емоция, факти и фактори, определящи крайния резултат. 

Едно и също задание се интерпретира и екзекутира по всевъзможни начини от 

различните точки на света, различните култури. Учим се от успехите и грешките на 

другите, а след един такъв конкурс, се чувствам сякаш съм обиколила света. 

- Кое ти харесва повече: работата върху нови уеб сайтове или семинари за 

разясняване на вашите услуги?  

- И двете са част от бизнеса и предлагат своите особености, предимства и 

предизвикателства. Проектите, върху които работим са от разнообразно естество, цел, 

комуникационно средсвто и индустрия. Всеки един е проблем или ситуация, която 

изисква адекватно, целенасочено и креативно решение. Всеки казус, с който се 

сблъскваме, подлежи на подробно проучване, тестове и анализи, водейки до лично и 

професионално обогатяване. Научаваме нови неща и разрешаваме проблеми, 

удовлетворението е неописуемо, особено когато постигнатите резултати са по-високи 

от поставените цели. 

      Семинарите и участията ни в различни събития са съвсем различен тип 

предизвикателство. Дизайнът не е просто визия, а преживяване и с удоволствие го 

споделяме с разрастваща се аудитория. 

- Работиш заедно със съпруга си Станимир. Кога това е предимство? Личните 

отношения пречат ли понякога?  

- Предимството е повече от голямо, а предизвикателството е да се поддържа баланс, не 
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Да се запознаем с Елена Капинчева 

разграничение. Mалко хора могат да съчетаят изкуство и наука, бизнес и семеен живот, 

осъзнавайки, че те всъщност са едно.   

 - Подготвили сте дисплея на Lear Corporation на автомобилното изложение в 

Детройт? Какви бяха отзивите от компанията и посетителите на изложението?  

- Дисплеят за Lear бе изготвен за интернационалното изложение на автомобилната 

индустрия в Cobo Hall през 2006 година. Заданието бе да се представят по интересен и 

интерактивен начин много от продуктите на Lear в ограничено пространство. 

Възпрепятствани от малката площ (20 квадратни фута), решихме да градим нагоре. 

Резултатът бе впечатляващ и доста успешен, постигайки зададените цели и 

подсилвайки бранда на Lear сред конкурентите. 

- Кой е последният проект, по който работите?  

- Обикновено жонглираме по няколко проекта наведнъж. В момента работим върху 

изграждане на нов бранд и стратегическо позициониране на организация с нестопанска 

цел с дълга история, подпомагаща деца в търсене на постоянен дом и семейство. В 

нашата индустрия разнообразието и промяната са константи. Работим с местни 

ресторанти, правителствени агенции, както и филмов фестивал в Лос Анджелес. С 

нетърпение очакваме следващото предизвикателство. 

- Колко време ти остава за сън? Как прекарваш свободното си време?  

- Реално, време за сън не остава. По-скоро крадем от времето, за да поспим. Рискът на 

собствения бизнес. Но какъв сън, времето лети, вече сме 

изпуснали контрола върху списъка с идеи и нови 

завоевания, той непрестанно расте!  

- Кога реши да участваш в маратона в Ан Арбър? 

Какви чувства изпитва финиширалия участник и би 

ли го направила отново?  

- Решението бе взето набързо и бе по-скоро лично 

предизвикателство в търсене и тестване на 

самодисциплина. Тренировките бяха всекидневни за по-

малко от месец, а Денят на независимостта 4 юли бе 

идеалната дата за изпълнение. Чувството е страхотно и го 

препоръчвам на всеки, който не го е изпитал. Буквално 

усещаш увеличаващите се нива на ендорфини в кръвта, а 

адреналина, приповдигнат от емоции и заобикалящи 

състезатели, сякаш инжектира екстра доза сила и 

издръжливост равностойна на тези от комиксите. 
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Финалната линия за мен не 

маркираше края на 

състезанието, а постигането на 

една малка цел и началото на 

следващата - по-голяма. 

- На кой би благодарила за 

всичко, което си постигнала 

до сега? Кои са твоите 

учители?  

- На родителите си, разбира се! 

Примерът, възпитанието, 

жертвите, търпението, 

подкрепата и обичта са малка 

част от нещата, за които съм 

благодарна. Думите са 

непосилни, излишни и 

недостойни да изразят 

признателността, уважението и 

обичта ми към тях. Щастлива и 

благодарна съм, че споделям 

възход и трепет със съпруга ми, който се гмурна с мен в това предизвикателство. Заедно 

се учим един от друг, заедно растем и дерзаем.  

- Кой е най-големият ти успех?  

- Всеки следващ. 

- Какво не понасяш?  

- Негативизма, еднообразието и бързо тик-такащите стрелки на часовника. А за 

следващите 6 месеца - снега.  

- Какво би направила за изграждане на положителен български имидж в Детройт?  

- С постоянен стремеж към успеха и развитието към по-добро, давайки добър пример 

на всички.  

 

Можете да прочетете повече за фирма Elefant Design на тяхната страница 

www.elefant.design или пишете на Елена на имейл elena@elefant.design.  

 

Въпросите зададе Даниела Начева 

  

http://www.elefant.design
mailto:elena@elefant.design
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Реклама 

Шивашкото ателие на Галя Кожухарова отвори врати на 1 юни.  

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

Адресът е: 2045 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310 (на север от Dequindre) 
 

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!  

 

      Подкрепете най-новият български бизнес в Детройт!    

Neterra.tv е на двойно по-ниски цени през 

целия месец септември! 

 Наслаждавай се на богат избор от над 50 

български телевизионни канала, гледай 

златната класика на българското кино и слушай БГ 

музика на половин цена! 

През септември , ако се абонираш за Neterra TV, ще 

получиш 50% отстъпка от избрания от теб 

абонамент: 

 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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По червения килим 

 На лятото толкова много му 

хареса да е при нас, че приятно 

забрави да си тръгне. Но и ние няма 

да му се разсърдиме, че ще ни 

гостува още малко и ще ни подари 

още слънчеви дни. И тук небето е 

като от коприна, нищо че това не е 

моята Родина. Как бих желала да 

раста под палмови листа, па макар и 

вече само на ширина. Всеизвестно е, 

че започнат ли месеците, в които 

има буквата „р“ е време да извадим 

топлите дрехи. Ще ми липсват 

пикниците по парковете край 

езерата и вкусните барбекюта в 

Кристиан и Диана. Ще ми липсват 

swimming pool партитата в Краси и 

Нушка, където все се надявах, че ще 

спре тока и ще има лунно 

затъмнение, та и аз да си поплувам на воля в басейна. А вместо това се отдавах на 

чревоугодничество с приготвените деликатеси и после се чудех защо от 

миналогодишните тоалети само джапанките ми ставаха.  

                   Но за всеки влак си има пътници са казали хората. Много е важно в чии очи 

се оглеждаш. А когато очите и погледа се премрежат след третата ракия, всички 

ставаме Бриджитки. Не падат дрехи, а задръжки, погалват ни ръцете мъжки. А ръцете 

на нашия гост Коцето имаха обиколка на бицепса колкото е обиколката на талията ми. 

Неговият концерт се оказа за едни „Осана“, а за други „Разпни го“. Толкова 

двуполюсни бяха коментарите за представянето му. Коцето е известен с псевдонима 

„царят на купона“. И точно това успя да ни покаже с непринуденото си държание. 

Спомням си за един концерт на Кени Роджърс, в който той си беше загубил гласа в 

резултат на прекаран фарингит. Той каза, че всички, които желаят могат да върнат 

билетите си, защото няма да пее, а само ще си говори с публиката. Кени Роджърс така 

успешно успя да завладее аудиторията с контакта, който установи, че никой от залата 

не пожела да си върне билета.  Колкото и абсурдно да ви звучи, че правя паралел 

между такава мега звезда и нашият Константин, но усещането ми беше сходно. Все 
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По червения килим 

едно ми беше дали Коцето ще ни пее или 

ще си прави шегички с нас. За мен беше 

важно магнетичното му, непринудено 

държание и контакта, който успя да 

създаде с повечето от присъстващите. 

Сърдечните приветствия и пожелания към 

Борката по случай рожденния му ден, 

трогнаха повечето от гостите в залата.  

          Зная, че трезвениците, които пият 

само „студентски чай“ (така наричахме 

топлата минерална вода на Централната 

софийска баня) ще осъдят апетита на 

Коцето към „твърдото гориво“, но не 

всички могат да бъдат праволинейни 

пуритани в този живот.  

               И така пеейки и пиейки, 

прегръщайки и целувайки много от 

присъстващите дами, той създаде 

купонджийско настроение в залата. А щом 

ме видя каква съм младичка, слабичка и 

сладичка, плесна с ръце и ме прегърна и си 

направихме бракоразводната снимка. 

Предостави ми възможността да пея на 

микрофона с него, но му обясних, че ако 

запея развалям хор от 120 човека и ще си 

загуби валутата от върнатите билети. Той 

почти веднага схвана, че съм по-духовита от вентилатор. Но странно защо ли 

пренасочи вниманието си към деколтето на Силвена.  

           В заключение отново искам да изкажа дължимата благодарност към 

организаторите Нели и Васко, затова че ни предоставиха удоволствие да се срещнем и 

запознаем с Константин – царят на купона.  

 Наздраве на целия бар! 

 

Емилия Димитрова      
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Поздрави 

 

  

Честита сватба на Ваня и 

Владимир, които на 20 

септември станаха семейство 

Димитрови. Щастливите 

родители на Ваня са Сашо и 

Лорита от Hazel Park, а 

специално за роднините в 

България ще има сватба и там 

догодина.  

Пожелаваме ви здраве, щастие и 

взаимно разбирателство! 

Споделяйте радостните мигове 

и се подкрепяйте в трудните 

моменти.  

 

Ч Е С Т И Т О! 

 

Снимка: Мария Попиванова 

На 3 септември в 11:55 pm в 

семейството на Мирослава и 

Алин Пуста се роди син Ентани 

Алин Пуста 8 lbs 15 oz, 21 1/2 in.  

Мама, тати и батковците 

Николас и Мейсан са много 

щастливи! Батковците много 

обичат да целуват и прегръщат 

бебе Ентани! Пожелаваме на 

малкия здраве, щастие и едно 

безгрижно детство, изпълнено с 

много емоции! Обичаме те 

много мило дете! 

Мама и татко 
Снимка: Саша Чомаков 
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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

