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В броя:  

Седемгодишният 
първокласник Джуд по 

време на интернационална 
вечер в училището. 

Снимката сподели баба му 
Кичка Сланев от Толедо, 

Охайо.  

 

 

Ако и вие имате изява, в 
която представяте 

България, пишете ни на   
info@BulgariansinDetroit.com 
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 Бележка	на	редактора	

 
 

По случай Трифон Зарезан ви предлагам да се посмеем с тези снимки: 
 
Даниела Начева 
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 Концерт	на	„Диана	Експрес“	на	5	февруари	

„Диана Експрес“ е българска рок-
група, създадена от Митко 
Щерев през 1974 г. в гр. Ямбол. 
Едни от най-популярните песни 
на групата са „Синева“ с Васил 
Найденов, „Душа“ с Георги 
Станчев, „Блус за двама“ с Илия 
Ангелов.  

Зала: 38500 Ryan Rd, Sterling 
Heights, MI 48310-2980 

Вход: $35 предварителна 
продажба 

Деца: 12 - 16: $20 
Пенсионери: $25 
На вратата: $40 

Ще се предлага вкусна българска скара $12 и 
торта Гараш $4 с предварителна заявка! 

За контакт: 248 802 6947 Нели 

International Folk Dance Club of Detroit ви кани на  
семинар за народни танци с Paul Collins 

на 4 февруари (събота)  

Място: PLAV Post 10,11824 Josеph Campau, Hamtramck, MI 

Paul has been dancing in the Chicago area since the 1950's, 
and has been a teacher and leader there for decades. Paul is 
a great teacher and can teach a great variety of dances. 

SATURDAY: 

SESSION 1: 10 AM TO 12:30 PM 

SESSION 2: 2 PM TO 4:30 PM 

DANCE PARTY 8 PM. EVENING PARTY $8 MEMBERS. 

ALL AT THE POST 10 HALL. FRIDAY REGULAR PRICE ($7/$6 MEMBERS). 

$30 PER SESSION SATURDAY (ABOUT 2 HRS TEACHING); MORNING AND AFTERNOON SES-

SIONS. GO TO BOTH SESSIONS AND PAY ONLY $50. 

 

Семинар	за	народни	танци		

Митко Щерев - пиано и вокал 
Илия Ангелов - вокал 
Живко Топалов - бас 

Атанас Копчев – китара 
Бисер Йосифов – барабани  
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 Традиции	през	февруари	

 СВЕТИ ТОДОР, Тодоровден, Конски Великден, 

съботата след Сирница 

В Християнския спомен св. Теодор Тирон е 

неустрашим и храбър войн. Според едно предание той 

бил войник от царската войска. Когато узнал как 

царят се кани да наруши Великденския пост, 

препуснал с коня си от къща на къща, навсякъде кураж 

давал, да стоят и да пазят поста си хората. И те 

стояли и пазили поста и вярата си. После се 

отблагодарили на войника за вярата – отредили му 

голям празник. 

Народът вярва, че на този ден св. Тодор облича 

девет кожуха, яхва коня си и отива при Бога да го 

моли да изпрати лято. Като стига, забожда копието 

си в земята,  връзва на него коня и влиза при Господа. А когато тръгне да се връща, 

изтегля оръжието и на мястото излиза пара от топлината. Яхва си св. Тодор коня и 

тръгва с лятото зад гърба си.  

Денят на Св. Тодор се празнува в чест на конете, да са здрави и да се раждат 

повече. Провеждат се конни надбягвания. Светецът покровителства и помага на коня – 

победител и затова той не се продава.  

Св.Тодор покровителства раждаемостта и плодовитостта. Образът му често 

се свързва с борба с митичната ламя, също както  и образите на Св. Георги и Св. Илия. 

 

ЗА ЗЛАТА ЖЕНА И НЕЙНИЯ СИН 

Някога живяла много зла жена със своя син. Месецът тогава ходел ниско по земята. 

Както се разхождала веднъж по улицата, жената хвърлила мръсна пелена по него. Тогава 

той се вдигнал високо и прокълнал майката и сина да се превърнат в змейове. Те живели 

дълго и много хора изяли. И това продължило чак докато Св. Георги не убил майката, а 

Св. Тодор – сина.  

Сегашните змии са техни внуци. 
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 Великият	пост	започва	на	27	февруари	

Великден, който се явява край на Великденските пости, се пада на 16 април 2017 година. 

Великденските пости през 2017 година са от понеделника след Сирни Заговезни на 26 февруари 

2017 година до 16 април 2017 година. Католиците и протестантите празнуват Великден през 
2017 година на същата дата – 16 април 2017 година. Великденските пости са най-строгите пости в 
годината и през тях са забранени църковените бракове.  
Великият пост е установен в памет на 40-дневния пост на Иисуса Христа (Мат. 4:2), за да могат в 
това време християните да се покаят и очистят душите и телата си и по такъв начин да се приготвят 
достойно за посрещане на най-великия християнски празник - Възкресение Христово. 
През целия пост риба се разрешава два пъти - на Благовещение (ако не се пада през Страстната 
седмица) и на Връбница (Цветница). След Неделя Месопустна се преустановява яденето на месо 
(19 февруари), а след Неделя Сиропустна (26 февруари) - и на мляко, млечни продукти и риба.  

В основата на поста е борбата с греха чрез въздържане от храна. Именно въздържанието, а не 
изнемогата на тялото, затова всеки трябва да съизмери своите сили, своята подготовка и готовност 
да пости с правилата за спазване на постите, както сочи павославната църква. Постът е аскетичен 
подвиг, изискващ подготовка и постепенност. 
 
Необходимо е постенето да започва постепенно. Отначало се започва с въздържание от блажна 
храна в сряда и петък през цялата година. Желаещите да постят трябва да се посъветват с опитен 
духовник, да му разкажат за духовното и физическото си състояние и да го помолят да благослови 
поста. Можете да се свържете със свещеник Антони Попоски от църквата „Свети Климент 

Охридски“ на телефон 586-453-2898. Той извършва и освещаване на дома.   

 
Болните задължително трябва да се посъветват с лекар. Бременните жени трябва да се отнасят 
много внимателно към постенето. На малолетните деца се разрешава облекчен режим. Заговява се 
(започва се приемането на блажна храна) след дълги пости в празничните дни след литургията, 
което също трябва да става постепенно. 
 
В Стария Завет има много наредби за поста. Моисей е постил 40 дни и 40 нощи (Изх. 34:28), за да 
се подготви да получи десетте Божии заповеди. Пророк Илия след строг пост, душевна чистота и 
голяма ревност за Господа се удостоил да види Божията слава (3Царе 18:4 - 13). Като най-велик и 
най-строг постник е известен свети Йоан Кръстител. Всички праведници са спазвали в малка или 
по-голяма степен поста. 
 
През годината има четири постни периода. Първият - най-дълъг и най-строг пост, е Великденският, 
чието начало всяка година се променя, но винаги започва седем седмици преди Великден. Вторият 
е Петровият пост, той се мени в зависимост от Великденските празници. Третият е Богородичният 
пост, който винаги е от 1 до 15 август, когато се празнува голямата Богородица. Четвъртият е 
Коледният пост - той започва от 14 ноември и продължава до 24 декември - Бъдни вечер, като и на 
самата бъдна вечер трябва да се пости. 
 
По материали от печата 
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 Забранени	дати	за	църковен	брак	през	2017	

На първо място това са четирите многодневни 
постове в годината, като най-строги са 
Великденските и Богородичните пости. 

Великденски пости: от 27 февруари 2017 година 
(понеделникът след Сирни Заговезни) до 16 
април 2017 година.  Бракове не могат да се 
сключват още 2 дни след Великден, тоест ако 
поради някаква причина сте решили да сключвате 
църковен брак в понеделник или вторник, то това 
не могат да бъдат 17 или 18 април. 
Богородични пости: Всяка година е по едно 
време – от 1 август до 14 август. 
Петрови пости:  От неделята девет седмици след Великден до Петровден на 29 юни. През 2017 
година от 18 юни до 29 юни. 
Коледни пости: От 15 ноември до 25 декември всяка година. 
 
 Забранени дати извън постите през 2017 година, за които да внимаваме: 

– 3 юни – събота – Черешова задушница; 
– 4 юни – неделя – Петдесетница; 

 На предния ден и през Господските и Богородичните празници, повечето от които са 
неподвижни (на една и съща дата всяка година) също са забранени венчаванията. Тези празници 
са: 
Кръстовден – 14 септември (през 2017 година – четвъртък) 
Рождество Христово – 25 декември (понеделник) 
Богоявление – 6 януари (петък) 
Сретение Господе – 2 февруари (четвъртък) 
Свето Благовещение – 25 март (събота) 
Цветница –  винаги в неделя – 9 април 2017 година (Цветница 2018 – 1 април, Цветница 2019 – 21 
април, Цветница 2020 – 12 април,  Цветница 2012 – 25 април) 
Възнесение –  винаги в четвъртък – 25 май 2017 година (Възнесение 2018 – 17 май, Възнесение 
2019 – 6 юни) 
Петдесетница – винаги в неделя 8 седмици след Великден – 4 юни 2017г. 
Преображение – 6 август (неделя). Попада в Богородичните пости 
Успение Богородично – 15 август (вторник) 
Рождество Богородично – 8 септември (петък) 
Въведение Богородично – 21 ноември (вторник) 

 Брак не се разрешава и на 29 август (вторник) – Отсичане главата на Йоан Кръстител. 
Задушниците винаги са в събота. През 2017 година са: Месопустна задушница (Още и Голяма 
задушница. В събота преди Месни заговезни и една седмица преди Сирни заговезни) – 
18 февруари 2017 година. 
Черешова задушница (В събота преди Петдесетница) – 3 юни 2017 година 
Архангелова задушница (В събота преди Архангеловден на 8 ноември) – 4 ноември 2017 година 
 
По материали от печата 
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 Археологическа	програма	в	България	
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 Почина	строителният	инженер	Петър	Петков	

На 9 януари, на 98 години, почина г-н Петър Петков. 
Талантливият българо-американски строителен 
инженер е работил  в продължение на десетилетия в 
архитектурно-инженерната фирма Smith, Hinchman & 
Grylls, днес известнa като SmithGroupJJR в Детройт. 
Пенсионира се като вицепрезидент през 1984 година.  

Петков е роден в София и през 1938 г. емигрира в 
САЩ, следвайки по-голямата си сестра Тодорка 
Михайлова, която я живеела в Детройт. Завършва 
Университета в Мичиган с бакалавърска степен по 
инженерство през 1942 г. По време на Втората 
световна война служи в американската армия и в 
Службата по стратегически услуги, предшественик на 

ЦРУ. Познанията му по строително инженерство и на мостове в частност, го прави ценен 
кадър. 

 След като получава магистърска степен от Университета на Илинойс, Петков 
започва да работи за Smith, Hinchman & Grylls. След две години е избран за сътрудник на 
архитекта Еро Саринен, с когото работят върху изграждането на Техническия център на 
Дженерал Мотърс (Saarinen's General Motors Technical Center, Warren, Мичиган). 
Комплексът е от 25 постройки, разположени около правоъгълен басейн и поставя 
началото на строителството на корпоративни сгради в САЩ. Модернистичните сгради и 
куполна структура, в която нови модели 
автомобили били оценявани преди да бъдат 
пуснати в производство са пример за новата 
архитектура след Втората световна война. 

През 1985 г. Американският институт на 
архитектите награждава Техническия център на 
GM за двадесет и петата му годишнина (1950-
1975) като сграда, която „издържа изпитанията на 
времето" и "илюстрира дизайн от трайно 
значение." 

  В края на петдесетте години и началото на 
1960, след повишаването му на главен строителен 
инженер, Петков работи с Минору Ямасаки, един 
от най-видните архитекти на 20 век и сътрудничи 
за построяването на новата главна квартира на 
Мичиганската компания за газ (Michigan Consoli-
dated Gas Co), известна сега като One Woodward 
Avenue  building. По време на завършването му 
през 1963 г., небостъргачът е най-високата сграда 
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 Почина	строителният	инженер	Петър	Петков	

в света с изцяло заварена стоманена рамка. Ямасаки използва тази конструкция и при 
построяване на кулите-близнаци на Търговския център в Ню Йорк.   
 Най-ценното за г-н Петков винаги са били трите му дъщери и съпругата, с която 
били заедно 64 години. Роднини и приятели помнят годишният пикник в началото на 
септември, на който самият домакин е готвил на грила. Петър Петков е бил също 
председател на църковното настоятелство и е наблюдавал строежа на църквата „Свети 
Климент“ в Диърборн. Всяка сутрин, преди да тръгне за работа, той вземал куфарчето си, 
прекръствал се и прекрачвал прага на дома.  
 Роднини на Петър Петков, които живеят в Детройт са George Михайлов, д-р Невена 
Михайлова и Маргарет Шеридан.  

 

Превод: Даниела Начева 

 

http://www.enr.com/
articles/41243-structural-engineer
-peter-petkoff-dies-at-98 

Снимки с Петър Петков от архива на 
д-р Невена Михайлова 
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Спортен	турнир	в	памет	на	Петър	Георгиев		

 За четвърта поредна година спортен клуб 
„Европейски звезди“ от Детройт организира 

състезания по гимнастика в памет на треньора Петър 
Георгиев.  

Над 580 гимнастици от Мичиган, Индиана и Охайо 
мериха сили в различни направления на спортната 
гимнастика. Клубът, създаден от Петър и Таня 
Георгиеви се представи с 72 участника. На 
състезанието бяха и възпитаниците на олимпийската 
шампионка от Барселона през 1992 г. Татяна Гуцу. Тя 
сподели, че се познава с Таня Георгиева и се радва да участва в състезанието с момичета от нейния 
спортен клуб.        

 Награждаването ставаше така както Петър Георгиев е казвал, че е правилно – да се започва от 
първото място. А балоните около 
стълбичката са в бяло, зелено и червено 
като цветовете на българския флаг.   

 Времето не може да заличи 
спомена за любимия треньор. Негови 
възпитанички с радост казаха на 
български език: „Ние сме шампиони“. 

С помощта на родителите–доброволци, 
треньорите и децата, Таня Георгиева 
успява да запази спомена за добрия 
съпруг, баща и треньор Петър Георгиев, 
който липсва на всички, които са го 
познавали.     
   Даниела Начева 
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Покана	за	среща	“Трой	срещу	омразата“		

 

 
The Troy Area Alliance Against Hate 

Crimes  

Hosting a Free Unity Forum 

 

The Troy Area Alliance Against Hate Crimes 
is hosting a free Unity Forum on Thursday, 
February 16 from 6:30 – 9 pm at the Troy 
Community Center, Room 304 & 305, to 
celebrate the diverse cultures, voices, identi-
ties, and experiences that make up our com-
munity. A panel of speakers will discuss how 
immigrant identity-building is a personal and community process, and that as immigrants, allies, 
and community members, we all have a stake in creating space for diverse identities to be heard, 
valued, and cultivated.  

 

Panelists include representatives from Michigan Roundtable for Diversity and Inclusion; Hindu 
American Foundation, Troy African American Parent Network, Samaritas; Immigration Law Firm 
of Siegel, Gross and Tou; Troy Police Department; and the City of Troy’s Global Troy Committee. 

 

"The Troy area is rich with assets in the diverse cultures that live here,” Jen Hilzinger, Troy Area 
Alliance Against Hate Crimes leader said. “Folks bring diversity of not just language and culture, 
but ideas and innovations that every community needs if it is to continue to grow.  Many sur-
rounding areas are finding themselves having to make tough cuts because of loss of people and 
with that, resources.  Troy has managed to remain a destination for those coming from around 
the world, and the Alliance is organizing this Unity Forum to celebrate all of that." 

 

Event participants will learn about existing community resources for immigrants, as well as ways 
to get involved as an ally. Community resources include Fair Michigan, Samaritas, Welcoming 
Michigan, New Detroit Cultural Leadership, Troy Police Department and The American Chinese 
School of Greater Detroit.  

 

Guests will be invited to try samplings of delicious international cuisine and visit the community 
resource informational booths.  Childcare will be provided onsite in Room 301 by Troy School 
District high school students. Youth participants will be able to play games and work on art pro-
jects.  

The Troy Community Center is located at 3179 Livernois, just north of Big Beaver Road. 

The Troy Area Alliance Against Hate Crimes encourages everyone to attend and invite members 
of your organization to help promote it. The Alliance recognizes how intricately connected the 
Troy community is to the surrounding cities, including Detroit and the metro area. Together we 
can address and proactively prevent hate crimes. For more information, visit 
www.troyagainsthate.weebly.com 
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По	червения	килим		

 

 
 Честит да ни е новоизбраният, нетрадиционен и нестандартен 
45-ти президент – най-възрастният в класацията и единственият без 
политически опит. При нетипична атмосфера протече и неговата 
инаугорация (встъпване в длъжност). Обикновено в този ден се 
заравят политическите томахавки. Чудя се дали Доналд Тръмп ще 
успее да засенчи артистичните умения на Роналд Рейгън, известен и 
като един от най-добрите комюникатори? През 2005 г. Тръмп беше 
избран за милиардер, любимец на народа. Което в никакъв случай не 
е трамплин за приза – любим президент. Приз, който предлагам 
българската общност в Детройт да учреди. Той самият каза, че ще 
бъде непредсказуем, но като гледах на кафе и на боб, разбрах, че той 
със сигурност ще бъде един запомнящ се президент. Неговата реч не 
беше програма за следващите четири години, а беше като послание и 
ключови фрази, с които призова към единство и икономическа мощ в името на благоденствието на 
страната. Но всичко това до момента е от учебника по теория на вероятностите, в който си 
спомням една от задачите: Ако една маймуна започне да натиска клавишите на пишеща машина, 
каква е вероятността да напише правилно първата страница от „Манифест на комунистическата 
партия“?  
 Не бива да забравяме уменията му да прави и печели сделки и факта, че той е един много 
успешен бизнесмен. Оповавайки се на човека с по-голям политически опит - Майк Пенс, който 
навярно ще коригира някои от решенията му и ще има функцията на балансьор. Ако тази симбиоза 
е успешна, бъдещето на страната може да се окаже и като „Сън в лятна нощ“. Обама трябваше да 
работи с една много по-сложна конфигурация в Сената, докато Тръмп има поддържащото 
мнозинство. И все пак контрата си остава в него – да носи този трънен венец на стрес, безсънни 
нощи, на отговорности, на решаване на проблемни ситуации в една екстремно политическа и 
икономическа световна криза. Не мисля, че ще му бъде лесно да носи на плещите си проблемите 
на целия свят. Америка изглежда по-разделена от всякога, което е в абсолютен синхрон с 
последните световни тенденции на отричане на старите елити. Идва ли промяната? Практиката 
показва, че всеки нов лидер идва с желание за промяна, но понякога желанията се разминават с 
реалността.  
 Не бих искала да крия роднинските си връзки с Доналд – 
от две майки деца сме, но отказах поканата му за баловете по 
случай инаугорацията, след като разбрах, че в менюто ще има 
телешко с черен шоколад, а за да поддържам снажната си снага 
съм на разделно хранене и ям супата отделно от тортата. За 
първия си танц с Мелания той символично избра песента на 
Франк Синатра „Аз направих нещата по мой си начин“. Така 
както и аз си пиша нещата по мой си начин. Съжалявам само, че 
не отидох на бала, та да се запозная с някой милиардер и да 
му помогна да стане милионер.  
Пожелавам на новия президент успешен мандат, попътни 
ветрове, но не „Тайфуни с нежни имена“.  

Емилия Димитрова             
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Бабинден	в	Плимут	

 Бабинден, един 
много стар, но хубав 
празник, който нашите 
баби и прабаби са 
празнували, а сега и ние се 
стараем да предадем 
традициите на нашите 
деца извън Родината. 
Баба Мария разясни на 
децата какво е Бабинден. 
Някои деца дадоха много 
интересни отговори на 
въпроса „Знаят ли какъв 
ден е днес и какво се 
прави?“ 

   
 По стар обичай измихме ръцете на бабите 
с вода, поръсихме всяко дете за здраве. После 
бабите с ентусиазъм се включиха в забавленията: 
да нахранят две малки дечица със затворени очи и 
кой по-бързо ще смени памперс. Тук бабите са 
тренирани и се справиха отлично, за което бяха 
възнаградени. Почерпихме нашите мили гости, за 
да са живи и здрави и много да ни помагат. 

 
Валентина Маринова  
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 Отчет	за	2016	г.	

 

 
 

                          Български културен център - Детройт  

                              Отчет за приходите и разходите за 2016 г.  
  

Приходи   
Такси - ученици по МОН    12,845.00  
Такси - детска градина      5,810.00  
Такси - алтернативна група          800.00  
Организирани събития       6,364.00  
Дарения          400.00  
Продажба на сувенири, тениски            75.00  
Други          106.43  

Общо приходи    26,400.43  
    

Разходи   
Българско училище   

Наем на помещения    11,660.00  
Заплати - МОН    16,065.00  
Заплати - администрация      3,399.00  
Заплати - детска градина      4,187.00  
Заплати - алтернативна група          578.00  
Народни носии, апаратура          997.72  
Учебници и тетрадки          884.36  
Учебни материали          450.95  

Сувенири          360.00  
Организирани събития      2,797.63  
Банкови такси            49.00  
Застраховка          281.00  
Други           344.02  
Дарения          200.00  

Общо разходи    42,253.68  

Печалба (Загуба)   (15,853.25) 

Финансиране от МОН 2016/2017 учебна година    20,125.53  

Печалба (Загуба)      4,272.28  



 

 

СТРАНИЦА 16 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой	2,	2017	

 100	лица	на	българската	наука		

„100 лица зад българската наука” е проект на списание 

„Българска наука“, който цели да интервюира 100 българи, 

които се занимават с наука както в България, така и в 

чужбина. Искаме да запознаем широката публика с лицата и 

съдбите, които стоят зад призванието да бъдеш учен. Вярваме, 

че това би дало позитивна нагласа в обществото към учени 

като личности и науката като начин на живот. 

След като приключи събирането и обработването на 

интервютата, ще издадем електронна книжка с всички тях, 

която ще представим на събитие със специални гости – хората, 

които са ги дали. Тази книжка ще бъде в PDF формат и ще се 

разпространява безплатно. 

Ако искате да вземете участие в проекта пишете на ad-
min@nauka.bg 

Организатор: 

Партньор: 

  Проектът “Деца превеждат за деца“ на 
българското училище в Цюрих е вече реалност. По 
инициатива на г-жа Маргарита Кусева, председател 
на дружество „Родна реч“ в Цюрих, книжката 
„Български народни приказки“ е готова и пристигна в 
Детройт. В нея има преводи на 30 любими български 
детски приказки на немски, френски, италиански и 
английски език. Участвали са над 70 деца от шест 
български училища в чужбина, сред които е и 
българското училище в Детройт.  

Книжката може да закупите в българското 
училище всяка събота или да я поръчате на 
имейл info@BulgariansinDetroit.ocm.   
Книгата включва и рисунки на деца от училище 
„България“ в Детройт.  

 

БЕЛ.РЕД.  
 

Деца	превеждат	за	деца	
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 Българска	телевизия	

С промо код    получавате 10% отстъпка от всички абонаментни 

планове на 

www.neterra.tv за българска телевизия в Америка 
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 Покана за концерт на Tamburizans 

 

March 26, 2017 – Sunday – 2pm – Seligman Performing Arts Center –  

Country Day High School, 22305 West 13 Mile Road (just west of Lahser),  
Beverly Hills, MI 48025 

The Tamburitzans (formerly known as the Duquesne University Tamburitzans) 

Purchase tickets online at https:www.talentshadows.events/ 

Cost is $30 or $25 for adults – children are $15 or $10 
 

 See the stunning visuals as the Tamburitzans present dance and music from Croatia, Armenia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Russia, Ukraine, France and India - with a finale “Dance 
of the Roma” that will leave you breathless! 

�      More than 400 costumes from 11 countries performed by 30 talented dancers, musi-
cians and singers.  Complimented with state-of-the-art sound, lighting and video that makes wit-
nessing the Tamburitzan show a personal and memorable experience! 
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 Детска	страница	на	Ивана	

Здравейте, 

За броя през февруари ни изпратете 

снимка на кутията, която сте 

направили за Свети Валентин.  

Очакваме писмата ви на имейл:  

info@BulgariansinDetroit.com 

Ивана 

 

 

Танцуват деца от училище 

„България“ - бъдещи 

представители на България в 

Детройт 
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Реклама	

Вкусна скара на достъпна цена за всеки повод! 

При нас ще намерите всичко за вашата трапеза, всичко 
българско, за което копнеете: богат асортимент от 
български колбаси, луканки, създарма, кренвирши, филе 
Елена, свински филета, оригиналното българско сирене и 
кашкавал в различни разфасовки (краве и овче), над седем 
вида българска лютеница, стерилизиран зелен фасул, грах 
и гювеч, маслини, оцет и олио, кисело мляко Тримона, 
боза, шоколадови и захарни изделия, български мед и сладка, халва, кисело зеле, кисели 
краставички, български боб, ориз, домашна юфка, масло, два вида кори за баница, 
замразени продукти - кебапчета, кюфтета, кърначета и наденици, минерална вода, 
български сокове, лимонада, подправки, домашно приготвени баници със сирене, 
толумбички, баклава саралия, тригуни и много други. Работим усърдно, за да предоставим 
разнообразни продукти! 
 Nessie Foods предлага доставка на всички продукти и ястия! *$200 минимум поръчка 
+ $10 delivery charge.  

Nessie Foods, LLC (inside Palm’s Liquor) 

42124 Van Dyke Rd, Sterling Heights, 48314 
(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя 

www.nessiefoods.com,  facebook.com/nessiefoods  

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   
dr@smilesbystutman.com 

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• 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 

 



 

 

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. 
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$19.95 $19.95 $19.95 $19.95 на месец $29.95 $29.95 $29.95 $29.95 на месец $35.95 $35.95 $35.95 $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    получавате 10% 

отстъпка от всички абонаментни планове на 

www.neterra.tv за българска телезия в Америка 


