
 

 

ВЕСТНИК 
НА БЪЛГАРИТЕ  В ДЕТРОЙТ 
www.BulgariansInDetroit.com  брой 9, 2015

Среща с посланик Марин Райков 

Откриване на учебната година  в Детройт 

Покана за гостуващ театър 

125 години от Съединението 

По червения килим  

Срещата на българите в Детройт 

с посланик Марин Райков, бивш 

министър-председател в 

служебното правителство на 

България ще бъде на 6 септември  

от 11:30 часа в църквата „Св. 

Климент Охридски“ (14500 Ford 
Dr, Dearborn 48128). Църковната 

служба започва в 10:30 часа.   

 

Снимка за спомен от пикника за 2015 година.   



 

 

СТРАНИЦА 2 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 9, 2015 

Бележка на редактора 

 Гледайки дъжда и градушката през 
прозореца днес, 3 септември, си мислех за 
отминалото лято. Студентите започнаха 
занятия, а учениците предстои да ги 
последват на 8 септември. Нови емоции и 
спомени за още едно хубаво лято. Очакваме 
вашите разкази на адрес: 
info@BulgariansinDetroit.com.  
              От няколко години всяко парти, 
организирано от Българския културен център 
завършва с разтоварването по мрак на двете 
препълнени коли, примъкването на 
музикалната уредба и десетина чанти с 
останалите прибори, храна, сувенири и какво ли 
не. Към това трябва да добавя три изцапани, мрънкащи деца, на които им се спи, обаче са 
превъзбудени от игрите и сладкишите. И когато всичко се успокои, с чаша винце, е време да 
продължим обсъждането на събитието със съпруга ми и как е можело да стане още по-добре.  
Бих се радвала да има повече участници и помощници на концертите, тържествата или 
пикника, тъй като всички средства отиват за дейността на Българския център и по-
конкретно издръжката на  училището. По-долу можете да видите обявите за счетоводител и 
учител. Откриването на учебната година ще бъде на 12 септември от 10-12 часа в Балканския 
център в Трой.  
            В неделя, на 6 септември от 11:30 часа, българите в Детройт ще могат да се срещнат с 
посланик Марин Райков в църквата „Свети Климент Охридски“ в Деарборн.      
 Успешна учебна година на всички ученици, студенти и учители.  
 Даниела Начева, редактор на в-к «Българите в Детройт»      

 

 Заповядайте на среща на 

българите в Детройт с 

посланик Mарин Райков и 

бивш Mинистър-председател 

на Република България в 

служебното правителство и 

консул Mая Иванова от 

Чикаго  

на 6 септември  

от 11:30 часа 

в църквата „Свети Климент 
Охридски“ в Диарборн (19600 Ford Rd, Dearborn 48128). 

Църковната служба започва в 10:30.  

Покана  

 

Гости на българския пикник на 29 август 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKntgM7R28cCFQfQgAod1PgIPg&url=http%3A%2F%2Fwww.balkaninside.com%2Ftag%2Fmarin-raykov%2F&psig=AFQjCNGAKK62L-cvgKtJRCtLXXslRAS2JQ&ust=1441396201711659
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На български пикник до тъмно 

 На традиционния 

събор в края на лятото в 

Детройт се събраха над 

200 души. Българи от 

различни краища на 

Метро Детройт и от 

съседния град Уиндзор в 

Канада се надпреварваха 

да разкажат 

преживяванията си от 

ваканцията. Децата 

споделяха в кое училище 

ще бъдат и коя е новата 

им учителка.  

 Празникът започна на обяд с футболни срещи при мъжете. Тези, които се справиха 

най-добре с гоненето на топката получиха купи.  Шампион на Детрой стана отбора на 

„Стройко“. По-късно се проведе среща по волейбол. Децата също мериха сили в различни 

спортни игри, като за всички имаше награди. Най-интересно тази година беше 

състезанието за ядене на диня без ръце. Децата бяха разделени в две групи по възраст и 

сладко хапваха от любимия плод. Победителите получиха награди от инициатора на играта 

Ирена Миланова. Майките последваха децата и също се включиха в състезанието. За 

вкусната скара се бяха погрижили Нели и Васко Асенови, а сръчни домакини бяха 

приготвили баници и питки. На събора се виха кръшни български хора в съпровод на тъпан 

от Джон Парис. Сред посетителите бяха емигранти от Италия, Украйна, Албания, Шри 

Ланка, както и американци, чиито родители са емигрирали от България преди много години.  

            Събраните средства на пикника са в подкрепа на училище „България“ в Детройт. 

Даниела Начева    

 

 

Снимки: Йорданка Стойкова 
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На български пикник до тъмно 

  

Снимки: Й орданка Стои кова и 

Даниела Начева 
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Откриване на учебната година в Детройт  

mailto:info@bulgariansindetroit.com
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Откриване на учебната година в Детройт  

ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА НА УЧИЛИЩЕ „БЪЛГАРИЯ“, 
ДЕТРОЙТ 
Събота, 12 септември, 2015г., Балкано-Американски културен център, Трой 
10:00 – 11:00 – Откриване на учебната година и почерпка 

11:00 – 11:45  - Детски конкурс за рисунка на асфалт на тема „Моята лятна ваканция“ 

11:00 – 11:45 (родители) Попълване и подаване на документи за записване на учениците 

11:45 – 12:00 – Oценяване на рисунките и раздаване на наградите 

 

Българският културен център в Детройт обявява място за счетоводител:   

Задължения 

1. Да прави месечни отчети според извлечението от банката.  

2. Да приготвя справка за приходите и разходите на събитията, организирани от Центъра. 

3. Да подготви отчетите за МОН през октомври и август. 

4. Да попълни и изпрати регистрацията на Центъра към IRS и щата Мичиган. 

5. Да изготви годишен отчет за публикуване във вестник „Българите в Детройт“. 

 

Българският културен център в Детройт обявява свободно място за учител на 
Предучилищна група (3-4 годишни) филиал Трой за учебната 2015/16 година. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

1. Гражданство – Република България 

2. Образование ВИСШЕ 

3. Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР" или „БАКАЛАВЪР" 

4. Специалност „Детски учител” или „ Педагог“ 

5. Заплащане по трудов договор 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление до директора; 

2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване; 

3. Професионална автобиография ; 

4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие  

5. Мотивационно писмо; 

6. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата. 

Документите се подават по електронна поща на адрес: info@BulgariansinDetroit.com 

Срок за подаване на документите: 10 септември 2015. 
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Покана за гостуващ театър    
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Форум «Кариера в България. Защо не?» 

 На 10-ти септември ще се състои новото издание на кариерния форум за българи с опит 

в чужбина.  

 След успешното миналогодишно издание на форума тази година на 10-ти септември за осми 

пореден път сдружение “Тук-Там” и фондация „Идентичност за България“ организират съвместно 

форум “Кариера в България. Защо не?”. По традиция през септември с любезното домакинство на 

Интер Експо Център ще се проведе събитието, събиращо българи с опит и образование в чужбина с 

водещи компании от страната.  

 Миналата година на форума се включиха повече от 30 лектора и 60 компании работодатели.  

Над 1200 кандидата с опит и образование от 47 държави получиха възможността да участват в 

събитието и да се запознаят лично с представители на компаниите, които набират персонал в 

страната. Тази година отново ще бъдат представени водещи фирми, неправителствени организации, 

медии и стартъп компании. Регистрацията за изложители, които се интересуват от българи с 

международен опит вече е отворена, а към момента над 40 са заявили своето желание.   Миналата 

година над 82% от работодателите са намерили кандидати, които биха назначили на работа, а 96% 

от компаниите оценяват форума като полезен и биха се включили отново. 

 През последните 7 години форумът се превърна в кауза, насочена и към българите зад 

граница. По данни от проучване, съвместно проведено от Тук-Там и социологическа агенция ТНС 

ББСС, всеки трети българин у нас има приятел или близък в чужбина. Според същото изследване 

близо 2 милиона българи живеят в чужбина, като над ¾ от тях работят или учат в рамките на ЕС. 

Поради тази причина е важно да предоставим информация на младите специалисти за 

възможностите, които има в страната. Както казва един от участниците в 7-мото издание на форума: 

“Бъдещето са възможностите, които се отварят пред нас. Истината е, че в България има огромен 

потенциал за развитие, който отваря още повече възможности за действие. А зарядът за това 

действие може да дойде само от хората, които са основният движещ фактор за промяната.” 

Във форумa може да се включи всеки желаещ с опит или образование в чужбина след задължителна 

предварителна регистрация. Формата за регистрации вече е отворена и може да бъде направена 

безплатно и лесно на сайта на форума: http://karieravbulgaria.com/.  Събитието включва кариерното 

изложение с работодали, както и разнообразна програма от дискусии, лекции, кариерни 

консултации, фирмени презентации, работилници и още изненади от организаторите.  

          ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Мила Натудова, media@karieravbulgaria.com; 359 895 74 14 33 

„България – дестинация за кариера“ в темата на семинарната програма на форум „Кариера в 

http://www.karieravbulgaria.com
http://karieravbulgaria.com/
mailto:media@karieravbulgaria.com
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Форум «Кариера в България. Защо не?» 

България. Защо не?“ 

За осма поредна година ще бъде организиран най-големият кариерен форум за българи с опит и 

образование в чужбина, които искат да се реализират обратно в страната – „Кариера в България. 

Защо не?“.  

Форумът за четвърта поредна година е под патронажа на Президента на Р България г-н Росен 

Плевнелиев и с подкрепата на Държавна агенция за българите в чужбина.  Той ще се проведе на 10 

септември 2015г. в Интер Експо Център – София. „Кариера в България. Защо не?“ се организира със 

златното спонсорство на Каменица и безценната подкрепата на спонсорите - AIG, HP и Telus, 

Регистрацията е отворена и безплатна на www.karieravbulgaria.com  

Извън изложбената част с над 70 топ работодатели, организаторите са подготвили специална 

семинарна програма на тема „България – дестинация за кариера“. Целта е да създаде платформа за 

споделяне на опит, контакти и идеи и да покаже добрите примери, които да служат за информация и 

вдъхновение на участниците.  

Семинарната програма започва с панелна дискусия на тема „Български бизнес на световно ниво“, 

където Васил Терзиев, съосновател на Телерик и Петър Митев, съосновател на Хаос груп ще 

разкажат за достигането на глобален успех, стартирайки в България. Във втория панел „Защо един 

чужденец избра дестинация България?“ ще се срещнете с трима чужденци, избрали България за своя 

кариера и живот с Хана Читбайова (Уникредит Булбанк), Томас Кренбауер (Девин) и Ноах Мааян 

(Mall Sofia).  

Tретата част от семинарната програма ще представи кратки мотивационни презентации на тема 

„Дестинации с потенциал за развитие“. Лектори ще бъдат Иван Михайлов (Visteon Electronics), 

Кристиан Кръстев (Флайнг Карго), Елица Петкова (Аглика) и Искрен Кръстев (GEM).  Специално за 

участниците на форума бизнес консултанта Петър Иванов ще изнесе работилница на тема „Тайните 

на успешното управление на виртуални екипи“.  

Четвъртата доза мотивационни презентации е на тема „Дестинация за другите професии или какво 

да правиш в България, ако не си ИТ специалист?“, където ще чуем повече за проектите, научените 

уроци и успехи на Саша Безуханова (MoveBG), поетесата Благовеста Пугьова („Подарете книга“), 

експертите по връзки с обществеността Мария Гергова и Мила Кръстева (United Partners) и 

http://www.karieravbulgaria.com
http://www.karieravbulgaria.com
http://www.iec.bg
http://www.karieravbulgaria.com
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Форум «Кариера в България. Защо не?» 

Здравейте, 
пишем ви от Richmart Vintage. Ние сме 
организаторите на световната кампания за 
популяризиране на българските танци, която се 
състоя на 24 май. Хиляди българи се включиха в 
кампанията и изпратиха видео клипове в 
подкрепа на българските танци, които имаха над 
10 милиона гледания от българи и чужденци от 
над 60 държави. 
 Ние продължаваме! Нашата цел е да се 
популяризира България в световен мащаб - 
българският фолклор, туризъм и индустрия. Да се 
направи реклама на България, без да се харчат 
за това пари от бюджета. 
България е там, където са българите! 
 Нека отпразнуваме и 6 септември и 22 
септември отново с български танци.  
Можете да ни изпращате информация за всички 
ваши събития, които организирате - новини, снимки, видео. Ние ще ги публикуваме в 
richmart-vintage.com и във Facebook. 
 Ще се радваме да ни съдействате за популяризиране на България и българското в 
държавата, в която живеете. Ще се радваме да ни изпратите контакти и на други 
организации, които биха подкрепили нашите инициативи. Всички български организации в 
чужбина ще популяризираме в нашия сайт richmart-vintage.com 
 
Поздрави 
Екип на Richmart Vintage 
Веселка Петрова 

музиканта Михаил Йосифов. 

Последният панел е за предприемчивите в панела „Предприемач в България. Защо не?“. Модератор 

на дискусията ще бъде Ивайло Христов, а за своя опит ще разкажат Свилен Рангелов (Dronamics), 

Иван Александров (Ebag.bg), Нели Парчик (Ребел Сиум), Кристиян Михайлов (MyTeletouch) и 

ангел инвеститора д-р Славейко Джамбазов.  

Събитието ще включва изложбена част с над 70 топ работодатели, които ще представят дейността 

си, както и възможностите за реализация. Гостите на форума ще могат да се възползват от лични 

кариерни консултации от специалисти по човешки ресурси и да присъстват на специализирани 

фирмени презентации, както и да научат за възможностите за кариера в европейските институции. 

По време на форума ще има и специални игри и изненади с медийните и други партньори и 

спонсори. След успешното приключване на форума, всички участници са добре дошли и на афтър 

парти от 20 часа в Culture Beat (НДК). Участието е напълно безплатно, но е с предварителна 

регистрация на www.karieravbulgaria.com    

Кампания за популяризиране на народните танци  

http://www.karieravbulgaria.com
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Зов за помощ 

Click here to support Let's help a young father in need by Ivan Lazarov 

http://www.gofundme.com/dimitar 

Фестивал на щата Мичиган 

 По традиция, през уикенда на Деня на труда се провежда традиционния фестивал 
на Мичиган. Тази година панаирът започва на 4 септември в 10:00 и завършва в 

понеделник, 7 септември. За първи път тази година, освен изложението на 
селскостопански животни ще има състезания с коне. В програмата са включени различни 
демонстрации като доене на крава и състезания (ядене на сладолед, царевица, пай и други). 
Циркови артисти ще радват посетителите с представления в 12:00 pm, 2:30 pm, 5:00 pm и 
7:00 pm. Ще има и павилион, където ще се предлага селскостопанска продукция, 
произведена в Мичиган.  
         За повече информация и закупуване на билети посетете www.michiganstatefairllc.com.  

http://www.gofundme.com/dimitar
http://www.michiganstatefairllc.com/
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125 години от Съединението 

6-ти септември е двоен празник за град Чирпан – ден на 

града и 125 години от обявяването на Съединението.  

1878 година – подписан е Санстефанския мирен 

договор, който очертава границите на новата 

българска държава, включващи Мизия, Тракия, 

Македония. Както е било при цар Симеон – от Дунав до 

Бяло море, от Черно море до Адриатика. Възстановява 

се една историческа справедливост, но за кратко. 

Берлинският конгрес разкъсва тази изстрадала страна 

на живи части. Македония, Беломорска Тракия и 

Одринско са оставени под ботуша на вековния 

поробител, а Южна България остава васална на 

Великата порта. Но вкусил веднъж от живителната 

струя на свободата, народът не иска да се подчини на 

Берлинския диктат. Вдигат се въстания: Кресненското, Разложкото. Основават се комитети по 

примера на Каравелов и Левски. Проечават отново песните на Чинтулов и Ботев.  

 Отначало борбата се води под ръководството на Вътрешната Македоно-Одринска 

организация ВМРО, но после през 1880 година, в Сливен се създава Централен народен комитет, 

който си поставя за задача да работи за Обединението на България. Започва ревностна 

подготовка за този голям ден, денят на началото на въоръжената борба.  

              За да разберете обстановката и настроението на хората в България през онези години, 

ще се спрем на събитията от онова време в един обикновен малък град. Избрали сме град Чирпан, 

разположен на петдесет километра източно от Пловдив. Нека този малък град да ни послужи 

като малък прозорец за голямото дело на българите, които защитават законното си право на 

Южна и Северна България да бъде обединена в една държава. 

                Изчерпателни данни ни дават спомените на един от ръководителите на Съединисткото 

движение – Никола Нанчев, отпечатани през 1929 г. от бившия секретар на Централния 

революционен комитет Иван Андонов в своята книга „Съединението“:  

„Благодарение агитациите на младежите, от една страна, и патриотизма на 

гражданите от друга, идеята за Съединението бе пуснала дълбоки корени. Един удар на камбата 

бе достатъчен да се явят на митинг повече от 3000—4000 души. 

Спомням си и сега с умиление, как стари бабички с благословии ни поднасяха хляб, ястия и 

тютюн в затвора, в който често гостувахме, и как хората се надпреварваха да ни гарантират, 

за да бъдем пуснати на свобода. 

С облекчение се посрещна нареждането от Центр. комитет в Пловдив, щото всички 

съзаклятници да бъдат готови, без шум с пушките си, на 5-й септември й сутринта в двора на 

дядо Димо Янакиев, в къщата на когото са намирали подслон в турско време, големите 

революционери: Васил Левски, А. Узунов, Киро Катрафилов и др. 

Посредством жени и старци, успяхме да си пренесем пушките още през вечерта срещу 5 
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септемврий. При всичко, че се действуваше осторожно, обаче, чирпанската полиция пак беше 

узнала и взела мерки да парализира „мобилизацията ни”. Отивайки в 3 часа сутринта към сборния 

пункт, аз бях заловен и отведен в затвора, където намерих Васил Бабаков, Пешо Динчев (бившия 

министър д-р Динчев), дядо Ковачев, Милю Касабов и десетина още други, поставени под 

строгото наблюдение на стражаря Мустафа. 

Останалите наши другари, на брой около 100 души, успяват да се доберат до сборния 

пункт и да се въоръжат. Едни от водителите са били на мнение, да се вземе околийското у-ние и 

да се провъзгласи Съединението, а други — да се засили отрядът с доброволци от Средногорието 

и да се нападне Пловдив, съвместно с големоконарци, които тоже бяха едни от най-преданите на 

организацията. След дълго обсъждане, най-после възприема се последното мнение, вследствие на 

което четата под водителството на Пею Гарванова, Стою Филипов и Таню Пеев потегля за с. 

Калфа (сега преименувано на Съединение) с по-нататъшен маршрут по билото на Средна гора да 

се добере до Гол. Конаре. 

Ентусиазмът при излизане на четата от Чирпан е бил неописуем. Хиляди моми, жени и 

баби са се надпреварвали да окичват главите и пушките на юнаците с цветя. Благословии с 

милион. Имало е сълзи, но те били от радост и умиление, а не от страх. 

Чирпанската полиция, знаяйки решителността на съзаклятниците, понеже не веднаж е 

имала разправии с тях, няма смелостта да премери силите си, макар и засилена с 20 стражара 

от „бялата жандармерия” (гвардията на главния управител). 

Окол. началник х. Господин Ганев Овчаров, който, до излизане на четата от Чирпан, беше 

скрит в миша дупка, отива на апарата и поисква военна помощ направо от Пловдив, отдето 

дават заповед на дружинния командир в Стара Загора, да изпрати войска с кола и файтони, за да 

настигне четата и се справи със съзаклятниците. 

Часът беше около 3 след пладне, когато се научихме в затвора, че с файтони и каруци 

пристигнали 60 войника, под командата на поручик Жейнов и без да се бавят нито минута 

заминали по дирите на четата. Поручик Жейнов, от желание да се прояви и предан на 

румелийските управници, дава заповед на войниците си да бият и убиват, безразлично дали 

четниците ще се противят или не. 

Имайки предвид таз строга заповед, войниците още с влизането в селото откриват 

стрелба против една група почиващи четници и убиват Иван Данчев, Димитър Йовчев Яврука, 

Петко Запрянов и Г. В. Сербезов от Чирпан и Алекси Радушев от Сливен. Последният младеж 

имаше сергия на чирпанския панаир, обаче щом зачува за мобилизацията, зарязва сергия и панаир 

и се присъединява към четата. 

Един от многото малтретирани е и сегашният запасен генерал от кавалерията Стефан 

Николов, който като ученик грабна пушка против румелийското правителство. 

След нанесената „славна победа” Жейнов, подбира съзаклятниците и под конвой ги 

подкарва за Чирпан, за да влезе „триумфално” като „победител”. Сметката му, обаче, излезе 
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погрешна, защото, преди да пристигне в Чирпан, 

генерал-губернаторът беше свален и той, по 

инстинкт за самосъхранение, бе принуден да търси 

спасение в Стара Загора през кози пътеки. 

Новината за свалянето на румелийския паша 

е била получена още сутринта на 6-и септемврий в 

Чирпан, обаче окол. началник, по лични свои 

съображения, не и дал гласност. Телеграфистът, 

който получил телеграмата от Пловдив, като 

видял, че не последвал никакъв ефект от нея, 

разбрал работата и, впоследствие, съобщава 

тайно на баща ми за съдържанието й. Баща ми, 

опиянен от радостната новина, веднага възсяда коня и в кариер се спуща из града да изпълнява 

ролята на глашатай. Резултатът от тая му смелост бе много скоро почувствуван. След не 

повече от 15 минути камбаните от всички църкви почнаха да звънят в знак на тържество. 

Повече от 3—4000 души (мъже и жени) блокираха площада пред окол. управление, обезоръжиха 

стражата, освободиха нас — задържаните и арестуваха окол. началник без да упражнят никакво 

насилие над него. 

Телата на убитите дейци бяха погребани на следующия ден — 7-и сепетмври в 

чирпанските гробища с необикновена тържественост. Населението от града и околията 

преценяваше добре обстоятелствата и безпрекословно беше разположено на всички жертви за 

закрепване на многоочакваното Съединение. Даде се нареждане от Пловдив всички съзаклятници 

да се приготвят за турската граница, за да изпълнят длъжността си докрай. Това нареждане се 

посрещна с небивала радост от всички. 

Чирпан, без преувеличение, приличаше на военен лагер, в който изключително се пееха и 

декламираха Хр. Ботевите стихотворения. Противниците на Съединението, старите опълченци 

от Шипка Хараламби Луничев и Янко Иванов, като се убедиха в правотата на делото, почнаха и 

те, като добри българи, да записват доброволци за сформиране на друга чета. Само в течение на 

2 дни успяха да запишат и поведат за турската граница повече от 100 младежа. 

Населението беше изоставило всичките си работи и се занимаваше изключително с 

устрояване на тържествата по изпращане юнаците за турската граница. При заминаване на 

нашата чета за Родопските планини, само за 10 минути постъпиха от волни пожертвования от 

изпращачите — 5—6000 гроша за набавяне походна аптека, вън от другите подаръци за всеки 

младеж. Съзаклятниците бяха отрупани с венци. 

Този висок дух даде на младата българска войска, въоръжена със стари кринкови и 

берданови пушки, сила да разгроми, в по-малко от 15 дни, модерно въоръжената и командувана 

от стари генерали сръбска армия, обстоятелство, което очуди света.“ 

 Материалът е предоставен от Цвета и Желчо Тончеви от архива на 

българскaтa радио-програма, излъчвана в Детройт и www.saedinenieto.bg.   
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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 4 август нашата дъщеря Таня имаше рожден 

ден. Ние с Мики имахме удоволствието да бъдем 

поканени на партито, по случай празника, но с една 

уговорка – че в 12 часа ще трябва да си тръгнем от 

тържеството. Нали ние в полунощ се превръщаме в 

тикви, та сигурно затова. Тъй като Таня е родена през 

1984 г.,  всичките 144 поканени гости, трябваше да са 

облечени в костюми на персонажи от филмовия или 

музикалния свят на 80-те години. Щом получих 

поканата, веднага застанах пред огледалото да се 

съзерцавам в захлас с въпроса:  

„Огледалце, огледалце от стената,  

коя красавица прилича на мен, тука на земята?“ 

И отговорът не закъсня:  

„С Бейби сте като две капки вода.“ 

Как не съм се сетила до сега,  

че имам съвсем същата снага 

и мога да си меткам розовата пола, 

а на танца ще падне голяма веселба.  

 Колкото повече се оглеждах и възхищавах от 

себе си, толкова повече ми идваше да строша 

огледалото, но не го направих от скрънзалък. Като казах 

на Мики как ще бъде Patrick Swayze в ролята на Jonny от филма „Dirty Dancing“ и как ще ме понесе на 

ръце като перце, той толкова се възрадва, че се уплаших да не инфарктира.  

 И така в петък до обяд товарихме багажа. Обикновено като отиваме на ваканция оставаме у 

дома само тапетите и клозетната чиния. Експедишън-а пръщеше по шевовете от претоварване и от 

старост. Но с оптимизъм в погледа и с пълна кошница с илюзии тръгнахме към Чикаго. Мики скочи 

на педала с пълна газ и слушайки рок музика от миналия век си пътувахме приятно. А сега започва 

драматизма – треперете!  

 Изведнъж двигателят блокира, воланът престана да се движи, а ние двамата даже нямаше 

време да се уплашим от това, какво би станало, ако ни връхлетят и пометат идващите след нас коли и 

камиони. Но Господ се смили и отново ни даде отсрочка, та незнайно как успяхме да се доберем и 

спрем в аварийното платно на 65 мили от Чикаго в 3 часа следобяд. Всичките ни мераци за щур 

купон усещах как отиват по дяволите. Чак към 7 часа дойде тол трак да ни натовари и изсипе пред 

някаква куча марка хотел за 200 долара на вечер. Нямаше коли под наем, нямаше отворен сервиз за 

ремонт на коли – пълно фиаско. Бяхме емоционално смазани. Чак в 8 часа едно дебело, засмяно 

сладурче ни каза, че има влак за Чикаго и ни закара на някаква гара. Влакът потегли, но май 

трябваше да слезем и да тичаме, за да пристигнем по-навреме. Изглеждахме като градобити, дъвкани 

и изплюти. В един черен чувал за боклук, Мики беше взел от колата пижамите и четките ни за зъби. 

Но аз нали съм си суетна, бях успяла да грабна една блузка с паейти и токчетата с „диаманти“, та в 

тоалетната на влака малко замазах пейзажа. В 10:20 „акустирахме“ на гарата, а с таксито в 10:30 

 

Таня с костюм на Мадона и приятелката й 

д-р Фера като Jessica Rabbit.   
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бяхме пред хотела в центъра на града. Имаше 

опашка от чакащи и портиера дойде да ни 

пита за какво се редим и ние. Като казахме, че 

сме гости за рожденния ден на Таня, той 

веднага ни придружи до съседна врата и ни 

качи на запазен за партито асансьор, който да 

не спира на други етажи, а директно да отиде 

до 25-тия етаж на хотела. Посрещнаха ни 

някакви млади „регулировчици“, които ни 

показваха пътя с думите „Завийте надясно“, 

все едно, че имаше и завой наляво. Чак на 

тръгване ми се изясниха работните им 

позиции, защото имаше гости, които вместо 

надясно, вземаха завоя у лЕво.  

 Тука ще си призная, че като стигнах до 

залата на ресторанта и като видях Таня, 

загубих и ума и дума, колкото и парадоксално 

да ви изглежда това за мен. Тя беше в костюм 

на Мадона от клипа й “Like a Virgin”, излязъл в 

годината на нейното раждане. В бял бански костюм обшит с 

перли, в тюлена поличка, с многобройни гердани, с кръстче, с 

булченски воал на главата - Таня изглеждаше провокативно 

красива. Гледах, гледах и от мойто гардже по-хубаво не видях. 

Залата и терасата към ресторанта бяха пълни с млади хора, 

облечени като герои от филми от 80-те. Толкова ни прегръщаха и 

ни се радваха, че забравих, че вместо с костюма на Бейби, се бях 

появила във вида на баби. Всички ми казваха колко добра и 

перфектна е Таня, а аз до този момент не знаех и дори не 

подозирах това. Имаше тримата диджеи, които се сменяха и 

даваха тон на танците. Пред погледа ни се вихреше такъв купон, 

какъвто не бях виждала до сега. За съжаление в един часа 

трябваше да си тръгнем от ресторанта и ние с Мики да се 

приберем в апартамента на Таня. Всички останали се преоблякоха 

и отидоха в някакъв чикагски клуб, където имаха резервирани 

маси, за да продължат веселбата до 6 часа сутринта. Изпращайки 

ги казах: “Таня, с теб не живееме само в различни градове, а 

живееме в различни светове. Бъди щастлива. Обичаме те.“  

Емилия Димитрова      
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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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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/
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Предлагам работа  

  

 

 Застрахователна Агенция „Кожухаров“ предлага 

всички видове застраховки за физически и юридически 

лица: автомобилни, имуществени, карго и други. 

 В продължение на пет години, под ръководството на 

Деян Кожухаров, Агенцията печели доверието на 

потребителите с компетентност и качество на услугите.  

В офисът работят също Кейтлън Кожухарова - 

застрахователен агент и Кичка Цурова – обслужване на 

клиенти.  

 През последните три години, Агенцията е 

удостоявана с най-високото отличие на Fremont Insurance. 

 Агенция „Кожухаров“ гарантира бързо сключване на полици и 

навременно изплащане на застрахователните обезщетения.  

 

За вашето спокойствие и сигурност, обадете се сега.  

 

Офисът работи от понеделник до петък от 8:00 до 5:00 часа. 
Адрес: 919 W. University Dr., Ste 300, Rochester, MI 48307 

 
Tелефон: 877-205-0051 

 

http://www.kozhuharovagency.com/ 

Застрахователна агенция „Кожухаров“ на 5 години 

 
4 Ways LLC търси за работа OWNER OPERATORS и 

CDL-Drivers. 
Компанията прави офис за диспечери в България. 

Целта е един диспечер да обслужва  по-
качествено и по-малко камиони. Предлагаме 

карта за горивото и изготвяне на IFTA тах. 

http://www.kozhuharovagency.com/
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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 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 9, 2015 

$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING 

TV - 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.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html#offer
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html#offer
http://tvriver.com/
http://www.neterra.tv

