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 Бележка	на	редактора	

 Зададе ли се март и българските празници се утрояват. Започваме с 
хубавия български празник Баба Марта и закичването с мартенички. В този 
брой можете да прочетете за още една легенда за Пижо и Пенда.  
          Децата и от двата филиала на училище „България“ подготвят 
тържества посветени на 3 март и 8 март. Те ще се проведат в събота, 5-ти 
март в Трой и Плимут от 12:30 часа. Поканени са всички желаещи да видят 
какво са научили малките възпитаници на училището.  

Плимут - Nativity of the Virgin Mary, 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170 
Трой – Balkan American Center, 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 
 На 12 март от 12:30 във филиала в Трой учениците от 2-ри и 3-ти клас ще 
представят мюзикъла „Думите на мама“ от Жул Леви. Това е поучителна история за деца, 
в която те си помагат, за да намерят изгубеното бебе.    
            Не се случва често в Детройт да се прожектира български филм. На 4 март можете 
да гледате „Съдилището“ от 21:15 часа, Farmington Civic Theater, $5. Организира се от 
Greater Farmington Film Festival. Фестивалът ще се проведе от 3-6 март под мотото „Добри 
филми за по-добър свят“. Филмите представят съвременни проблеми и провокират 
зрителите.  
           Филмът „Дякон Левски“ НЯМА ДА СЕ прожектира съобщиха организаторите.  
 На 13 март ансамбъл „Извор“ ще празнува пет годишния си рожден ден със 
специален гост певицата Деси Добрева. От 5:30 ще започне сервирането на вечерята, от 
6:00 до 7:00 ще научите за участниците в ансамбъла и ще се показват танци, а в 7:00 
започва концертът.  
 
 Хубави мартенски празници!                          

                     Даниела Начева  
       редактор на в-к «Българите в Детройт»      

 

Най-малките от групата на Мария Иванова в Плимут  

с апликации за Баба Марта 

Габи с кукла и мартенички, които 

направиха децата от групата на 

Калина Кирилова в Трой.  
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 Покана	за	филма	«Съдилището»	

 Можете да гледате филма „Съдилището“ (драма) на 4 март от 9:15 вечерта във 
Farmington Civic Theater (33332 Grand River Ave, Farmington, MI 48336). Филмът е на 
български език със субтитри на английски, 107 минути. Режисьор - Стефан Командарев. 
Организатор на събитието е Greater Farmington Film Festival.  
 „Съдилището“ е игрален филм от 2014 г., копродукция между България, Германия, 
Хърватия и Република Македония. Филмът е сниман в Източните Родопи – 
Ивайловградско, Свиленград, Мезек. С него се открива 18-ти Международен София Филм 
Фест на 6 март 2014 г. Представен е на Международния кинофестивал във Варшава, на 
кинофестивал в Хайфа, на Панорама на европейското кино в Атина, на Международния 
филмов фестивал в Талин. Световната премиера на филма е на 16 октомври 2014 г. На 
21 ноември 2014 г. е премиерата му в България, на 26 март 2015 г. в Гърция, а на 23 
април 2015 г. в Германия. 
 Митю Петров, живеещ заедно със сина си Васко край границата с Турция, остава 
безработен след като мандрата, в която работи фалира. Не е в състояние да погасява 
задълженията си към банката. Принуден е да потърси помощ от Капитана – командир в 
заставата, в която служи и настоящ участник в трафика на бежанци през границата. 
Задачата на Митю е да посреща 
бежанците в турска територия и да 
ги превежда през границата, а с 
помощта на цистерната за мляко, с 
която е работил преди това в 
мандрата, ги транспортира извън 
граничната зона. Докато ги 
превежда покрай местността 
„Съдилището“ си спомня за 
престъплението, което извършва 
през 1988 г. Тогава по заповед на 
Капитана застрелва момче и 
момиче от Източна Германия в 
опита им да избягат в Турция. 
 Роли във филма изпълняват 
актьорите:  
Асен Блатечки — Митю Петров 
Ованес Торосян — Васко 
Мики Манойлович — Капитана 
Ина Николова — Мария 
Васил Василев-Зуека — Рамадан 
Параскева Джукелова — Кера 
Мето Йовановски — Доктора 
Христо Мутафчиев — Жоро 

 

БЕЛ. РЕД. 
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Мартенски	тържества	
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ЗАПОВЯДАЙТЕ			НА	ФОЛКЛОРЕН			КОНЦЕРТ	

Средствата от концерта ще бъдат 

използвани за закупуване на нови народни  

носии  от Пиринския край  

по случай 5 години от създаването на  

ансамбъл «Извор» със специални гости 

 Деси Добрева  

и деца от училище «България» 

13 март, неделя 2016 

5:30 - 7:00 вечеря ($15/$5 деца) 

7:00 - концерт, Вход: $30  

пенсионери и деца (16-21г.)- $15 

Заявки до 10 март:  

248-613-3426 Кремена 

kremi_usa@yahoo.com 

248-778-5573 Нели   

Balkan American Center  

1451 E. Big Beaver, MI 48083 
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Български	кулинарни	продукти	в	Детройт		

Магазин „Неси“ предлага колбаси: 

салам „Камчия“, бабек, създърма, 

шунков салам, смядовска луканка, 

кренвирши, кашкавал и сирене (овче и 

краве) в различни опаковки.  

      Тук ще намерите също захарни 

продукти - вафли, локум, бонбони, 

меденки, бисквити, лукчета, халва,  

както и нишесте, солети, чай, кафе 

„Нова Бразилия“, подправки, буркани със 

зелеви сърми и краставички, лютеница, 

български боб, олио и оцет, крем 

„Здраве“, розова вода, минерална вода 

„Девин“ и „Горна баня“, плодови сокове, 

както и боза.   

 Атанаска Ангелова приготвя  

любимите тестени закуски: банички, рогчета, кифлички, тутманици, баклава и 

други. 

Тук можете да си купите мартеници и боя за 

яйца! 

 Nessie Foods приготвя, предлага и доставя 

разнообразно меню и кетъринг услуги за вашия 

дом, офис или мероприятие. 

  

 

Продуктите се приготвят в нашата професионално обoрудвана кухня, която ни 

позволява да изпълняваме поръчките бързо и качествено. 

За пълно меню, цени и поръчки: 

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

www.nessiefoods.com, facebook.com/nessiefoods  

 

Адрес: 42124 Van Dyke Road,  

            Sterling Heights, MI 48314 

Работно време:  

понеделник: 9:00ч. – 20:00ч.  

вторник – петък: 15:00ч. – 20:00ч.  

събота: 9:00ч. – 19:00ч.   

неделя: 11:00ч. – 18:00ч. 

 

НОВО 
Всяка събота и неделя ще се 

предлага печена скара: кюфтета и 

кебапчета и шкембе чорба!                   
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Историята	на	Пижо	и	Пенда		

 Легендата разказва за 
младите и хубави влюбени Пижо и 
Пенда, превърнали се в едни от 
най-любимите първомартенски 
образи заедно с Баба Марта. Пижо 
и Пенда са вдъхновили 
изработването на многобройни 
мартенички с техния лик, защото 
историята на любовта им се 
предава от уста на уста в 
народното творчество. Тя става 
символ на новото начало и 
възраждащата се пролетна 
природа. 
  
 Пижо и Пенда живели отдавна на територията на нашата страна. Пижо бил хубавец, 
напет и скромен младеж, който се славел с трудолюбието си и с благия си нрав. Той бил 
най-личният момък в цялото село. Бил много 
работлив и никога не се задържал на едно 
място – вечно помагал на някого и обикалял 
селото.  Затова  и  бузите  му  били  винаги 
червени. Пижо се влюбил в хубавицата Пенда 
още от първия път, когато я зърнал.  
 Пенда  била  най-красивата  мома  в 
цялата  околия.  Тя  притежавала  честна  и 
скромна душа, била добра и много искрена 
девойка. Косите й били черни, а кожата й 
била  най-бялата,  която  някой  някога  е 
виждал.  Пижо  бил  запленен  от  нейната 
красота и я поискал за жена. Пенда също била 
избрала Пижо за свой спътник в живота. Така 
двамата млади вдигнали голяма сватба,  на 
която  поканили  няколко  села,  а  хората, 
възхитени от хубавата двойка, решили да ги 
обезсмъртят в две фигурки – на червен момък 
и бяла невеста. Така и до днес Пижо и Пенда 
ни наблюдават всяка година от мартеничките 
и  ни  напомнят,  че  силата  на  любовта 
облагородява човек и го прави безсмъртен. 
 
По материали от печата 

 

 

Снимка: Митра Енчева. 1-ви март 2016 в 

Мичиган 
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Експертно	изготвяне	на	данъчни	декларации	

 Баба Марта е чакан празник за моите осем 
годишни дъщери. Миналата година си купихме книжката 

за Пижо и Пенда, написата от Теодора Мастърс. 
Можете да я поръчате от интернет страницата  

www.pijoandpenda.com.  

Гарантиран професионализъм и пълна 

дискретност!  

Професионални услуги:  

• Оформяне на лични и бизнес данъчни 

декларации  

• Данъчен съвет  

• Данъчно планиране  

• Защита при данъчен одит  

• Консултации при бизнес стартиране 

                        Иван Сарафов, CPA, MST 

  Cell: 313.269.6916, Email: ivansarafov@yahoo.com 

  Berkley, Michigan 

Баба	Марта	в	американско	училище	

 С моите момичета решихме да прочетем книжката и покажем красивите мартенички 
в американското училище. Децата от 3-ти клас с интерес слушаха историята за Пижо и 

Пенда, а след това си направиха гривни от бял и червен конец. Всички се поздравихме с 
„Хепи Баба Марта“ и си пожелахме пролетта да дойде скоро.  

                 Даниела Начева 
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Предложение	за	работа	

 На 4 март 

българският фолклорен 

ансамбъл „Извор“ ще 

участва в международния 

фестивал, оранизиран в 

град Стърлинг Хайтс 

между 20:00 и 20:30 часа. 

Българският културен 

център ще представи 

български сувенири и 

книги. 

Място: Senior Center 40200 

Utica Road, Sterling Heights.  

От 18:00 - 20:00 часа  

Вход: $1.  

 Събитието се 

провежда всяка година под мотото “Един град - много националности“. Можете да 

гледате изпълненията на различни танцови групи, сред които филипинска, германска, 

индийска, македонска, словашка, турска и други. Посетителите могат да опитат 

храна от различни националности. Миналата година са присъствали повече от хиляда 

души.    

БЕЛ.РЕД. 

Покана	за	фестивал	с	българско	участие	
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Покани	за	народни	танци	

 Фолклорната група в Ann Arbor ви кани на фолклорни танци в събота: 

Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, Аnn Arbor) 

Време: 7 p.m. - 10 p.m. 

Вход: $10 възрастни, $5 студенти 

 ***Bring a friend *** Bring a smile *** Bring a (nut-free) snack if inspired *** 

 

International Folk  

Dancing at Post 10 

Location: PLAV Post 

10,11824 Jos. Campau, 

Hamtramck, MI 

Friday 

8:30-11:30  

Fee: $7 ($6 members) 

 

We have a FACEBOOK group "International Folk Dance Club of Detroit" for  

announcements/discussions of club activities and related folk dance topics and events. 

https://www.facebook.com/groups/InternationalFolkDanceClubofDetroit/ 

 
Monday folk dance class  

$3,  8-10PM at the Mahany Senior Center in Royal Oak on Marais. 

 Ако ви се танцува, но все отлагате първия урок,  
защо не опитате през тази година!  

 Всяка събота от 10:00 - 12:00 часа в Балканския 
център в Трой на адрес 1451 E. Big Beaver, Troy 48083. 

Вход: $5. 

 Добре дошли са начинаещи и напреднали.  

 Вземете си удобни обувки и аспиринче за мускулна треска. 
                                      ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

                                        Организатор: Фолклорен ансамбъл „Извор“ 
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Фолкнетиката	-	нова	световна	мода	в	аеробиката	

 ФОЛКНЕТИКАТА - българският вариант за решение на страничните ефекти от модернизацията в 

съвременния свят - https://www.facebook.com/media/set/. 

Обездвижването, стреса и депресията - европейски и световен бич, който убива 500 000 европейци (5 млн. за цял 

свят) всяка година според доклад на  Международната асоциация за спорт и култура (ISCA). Проблемът коства 80 

млрд. евро годишно на Европа, с 5 млрд. повече отколкото светът отделя за лекарства срещу рак. 

Предложенията на световните организации - ден без асансьори, колоездачни турнири, фитнес ден, пеша до работа и 

други не решават проблема. 

Защо ФОЛКНЕТИКАТА може да бъде решението на проблема? 

ФОЛКНЕТИКА - система от движения взаимствани от народните танци, танц на базата на неравноделните 

тактове,които значително подсилват имунната система.  

Другите видове аеробика, танци или 

спортни занимания развиват единствено 

дадена група натоварени мускули. За 

постигането на ефект се изисква много 

време (1-2 часа на ден). За много от тях се 

изисква специална, скъпа екипировка и 

специално оборудвани зали или спортни 

терени. 

 ФОЛКНЕТИКАТА може да се 

практикува на работното място, във всеки 

клуб или ресторант и изисква много малко 

време практикуване на ден поради големия 

ефект от неравноделните тактове. 

БЪЛГАРИЯ Е БЕЗПРЕКОСЛОВЕН СВЕТОВЕН ЛИДЕР В БОГАТСТВОТО НА НЕРАВНОДЕЛНИТЕ ТАКТОВЕ 

В НАРОДНИТЕ ТАНЦИ! Останалите танци и видове аеробика са в 2/4 и 3/4 тактове. 

Неравноделните тактове в българските танци са завещание от траките, създадено не от един гений, а от гения на 

един цял народ и съхранено и до днес от българите. Неравноделните тактове са не само българско, а и европейско и 

световно богатство. 

 

 ФОЛКНЕТИКАТА - гениална идея, чрез която българските фолклорни танци да бъдат заиграни по цял свят 

във всички фирми за: решение срещу стреса и обездвижването; подобряване на мотивационната система и 

сплотяване на колектива; повишаване на удовлетвореността на служителите и успеваемостта на фирмите. 

*********************** 

Ефектът от практикуване на ФОЛКНЕТИКА 

 ФОЛКНЕТИКАТА на базата на неравноделните тактове от българските танци не е просто спорт, а едно 

страхотно забавление - комбинация от красиви, танцувални движения и ритмични стъпки.  

Неравноделните тактове създават уникални трептения в човешкия организъм като се постигат невероятни ефекти: 

- укрепва имунната система, повишава чувството за удовлетвореност и увеличава хормонът на щастието, емоциите 

се рестартират и пренареждат по по-добър начин; прогонва стреса, лек е срещу депресия, несигурност и 

тревожност; - укрепва мускулите, костите и сърдечносъдовата мускулатура; подобрява гъвкавостта, координацията 

и концентрацията; засилва кръвообръщението и намалява кръвната захар, намалява нивата на холестерол и други  

 ФОЛКНЕТИКАТА дава възможност на хора от всички възрасти, с различно тегло и способности да 

участват. 

 

Проект RICHMART VINTAGE - световна PR и рекламна кампания за популяризиране на българската индустрия, 

туризъм, култура и утвърждаване на марката ‘’MADE IN BULGARIA” 
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Конкурс	за	видео	клип	«България	зад	граница»		

 Българският географски портал - Географ БГ организира конкурс за видео клип на 
тема „България зад граница”. Научете повече! 
 През тази година в събитията, предшестващи Българския географски фестивал - 
Казанлък 2016, могат да се включат всички български ученици, които се обучават в 
чужбина. Специално за тях е организиран настоящият конкурс за видео клип. 
  Нека българчетата по света да покажат по оригинален и креативен начин 
същността на българския дух зад граница! 
  
Крайният срок за изпращане на видео клипове е 31 март 2016 г. Тъй като видео клипвете 
имат голям обем, можете да ни изпращате линк за сваляне на на адрес geo-
grafski.festival@gmail.com (може да използвате удобна за вас платформа за споделяне на 
големи по обем файлове, като DropBox, Google Drive, Tranz.It и др.). 
Победителите в конкурса ще получат специални географски награди и сертификати. 
 Пълните условия за участие в конкурса можете да прочетете ТУК. 
 Успех! 
За повече информация посетете: http://geograf.bg/bg/articles 

Зов	за	помощ		

Здравейте, 

Казвам се Мария Илиева и съм мениджър на Д-р Атанас Скатов -първият веган в света 
изкачил връх Еверест 2014 г. и връх Манаслу миналата година. 
Следващият проект на Д-р Скатов е да изкачи останалите 12 осемхилядника за най-кратко 
възможно време от 4 година. Ако успее ще стане първият веган в света изкачил всички 
върхове на планетата над 8000 метра и може би първият в света изкачил ги за най-кратко 
време. Тази си цел той поставя за да изпита физическите и психически възможности на 
човек, който не консумира храна от животински произход. 
Повече за него и неговата мисия може да прочетете на неговата 
страница www.atanasskatov.com. 
За да осъществи своя проект докрай Д-р Скатов се нуждае от финансова подкрепа. 
Събрали сме половината от средствата и сме в интензивно търсена на другата половина. 
За целта сме отворили кампания в платформата INDIEGOGO и решихме да се обърнем с 
нея към всички българи живеещи в чужбина. Надяваме се на тяхната помощ и знаем, че " 
Капка по капка вир става". Суми по 5,10 или 20 долара не са много големи, но умножени по 
много биха направили проекта успешен. 
Линкът към кампанията е https://www.indiegogo.com/projects/speed-x-14-x-8000-x-vegan--2/
x/12521352#/. 
Много благодарим за разбирането и се надяваме да помогнете на един българин в 
неговата кауза касаеща всички нас и нашата планета. 
 

Сърдечни поздрави от България. 
Мария Илиева 
маria.ilieva@yahoo.com 
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Никога	не	е	късно	да	мечтаеш	

 „Никога не е късно да мечтаеш!“ 

Това беше напомнянето на моят другар в 

живота за 39-тия ми рожден ден, 

подарявайки ми нещо, което винаги съм 

смятала за далечно и недостижимо - 

възможността да управлявам самолета, 

на който летя! И за да оцените 

сложността на емоциите от 

преживяването, ще уточня, че в 

самолета, заедно с мен и инструктора, 

щяха да се возят и двете ни момчета - 

на 10 и 11 години. Изненада! 

Приключенският ми дух срещна лице в 

лице майчинските ми инстинкти, но в 

крайна сметка позитивизмът и 

дългогодишният опит на инструкторът надделяха и аз управлявах самолета докато 

рулирахме по пистата преди излитането. Когато вече бяхме на подходяща височина 

имах възможността да управлявам самолета и във въздуха. Съвсем сама (специално 

отбелязвам факта, че ръцете на инструктора не бяха на кормилото на самолета)! 

Половин час премина като миг или по-точно като два завоя на ляво, два на дясно и после 

направо към хоризонта. И беше леко и естествено, и хубаво, и невероятно, и 

единствения страничен ефект беше лекото прилошаване, за което децата споделиха 

след кацането. 

 Това преживяване си има име: Discovery flight - първият въвеждащ урок от 

поредицата уроци за получаване на пилотско свидетелство и се предлага от Solo Avia-

tion Inc. (www.soloaviation.aero), както и пълният курс за пилотско свидетелство. 

 Вече имам Пилотска книжка, с първият ми полет нанесен в нея! 

          Отне ми известно време да осъзная случващото се и все още е трудно за вярване, 

но си напомням, че никога не е късно да мечтаеш!  

   

Екатерина 

Ангелова,  

Ан Арбър 
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Покана	за	танцов	фестивал	в	Чикаго	
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Модата	е	символ	на	желанието	да	бъдем	свободни	

За дизайнерките Диана Чолакова и Дария 
Димитрова модата е не просто хоби, бизнес и 
демонстрация на въображение, а игра на 
превъплащенията, и постоянно търсене на баланс 
между вътрешния и външния свят на човек. През 
последните няколко години талантливите майка и 
дъщеря не спират да печелят сърцата и високите 
оценки на публика и модни експерти, налагайки 
имената си сред тези на най-популярните дизайнери 
в Метро Детройт. Наскоро динамичното дуо получи 
поредно призвание за труда и таланта си по време на 
тазгодишното издание на форума за мода “Runaway 
Repurposed”, където спечели две първи награди.  

 Ежегодното модно събитие бе представено за 
осми пореден път на 21-ви февруари в мичиганския 
град Хоуъл под надслов „Холивуд – преди и сега“. 
Целта на модното шоу, което предоставя събраните 
средства на местната опера, е да представя модни 
тоалети, за чието сътворяване са използвани вече 
създадени дрехи, аксесоари и други рециклирани 
материали. Условието на оценяващите е моделите да бъдат изработени от поне 70% 
рециклирани материи, предварително раздавани на участниците. Освен с модно дефиле, 
организаторите на шоуто зарадваха публиката с изпълнения на млади музикални надежди 
и ревю на миналогодишните победители, а всеки от присъстващите в публиката имаше 
възможност да участва в томбола с многобройни награди и търг на аксесоари и спа услуги.  

 Събитието, известно с високата си посещаемост и големия брой спонсори, 
рекламодатели и медийни представители, премина под егидата на Факултета по дизайн в 

Централния Мичигански Университет. Тази година 
с организацията му бяха заети десетки 
поддръжници на модата, а компетентно жури от 
утвърдени дизайнери, собственици на бутици и 
професори по мода оценяваше участниците в пет 
различни категории. Преди началото на 
дефилетата всеки от тях преминаваше  през 
интервю с журито, пред което в рамките на минута 
обясняваше идеята на модела си, а мнозина от 
дизайнерите представиха щандове със своя 
продукция пред посетителите на форума.  

 Наградата в категория „Прохождащи 
дизайнери“ спечели дванадесет годишната Дария 
Димитрова. Талантливото българско момиче, което 
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Модата	е	символ	на	желанието	да	бъдем	свободни	

показа дебютната си колекция само преди месец в 
Интернационалния Институт на Детройт, се пребори за 
първото място с единадесет млади дизайнери от 
различни части на щата. Красивата рокля, с което Дария 
омая журито, наподобяваше горска нимфа, чиято 
ефирност и нежност бе подчертана от „кацналата“ върху 
талията птица и сияещи клонки, украсили раменете на 
модела. Вълшебното творение бе сякаш излязло от 
страниците на приказка, а стилът на тоалета се 
отличаваше с характерната за младата дизайнерка 
комбинация от неподправен шик, елегантност и чисто 
момичешки чар. 

 Идеята за тоалета на Дария постепенно градира 
от първоначалното хрумване за морска русалка и 
двоуменето между къса и дълга рокля, а за вдъхновение 
й служат любимите синьо-зелени нюанси на избраните 
от нея рециклирани рокли. Въпреки трудните за работа 
материи на коприната, органзата и тюла, творението на 
Дария се различаваше от мнозинството представени 
модели със своята лекота, подвижност и безупречни 
детайли.   

 „Конкуренцията в категорията за прохождащи дизайнери беше много силна, тъй като 
повечето от децата представиха интересно направени дрехи“, разказва Дария. „Не очаквах 
да спечеля първото място, защото за пръв път се явявам на съзтезание за дизайнери и не 

знаех критериите на журито. Щастлива съм, че ме оцениха 
толкова високо. Накрая на шоуто организаторите поискаха 
мнението ми за качеството на оценките на журито и се 
интересуваха от препоръките ми за следващото съзтезание 
догодина“.   

 Безспорно най-оспорваната и трудна категория на шоуто 
бе „Авангард“, в която сили премериха някои от най-изявените 
модни дизайнери в Мичиган. Абстрактните модели, украсили 
модния подиум, представиха своебразно пиршество на 
фантазията и сетивата, а тяхна кулминация бе победилият в 
категорията дизайн на Диана Чолакова. Черно-бялата 
футуристична рокля на българката отдаде реверанс на нямото 
кино с вградените в дизайна снимки на кино иконите Чарли 
Чаплин и Ингрид Бергман. Подчиненият концептуално на 
филмовата индустрия модел демонстрира асимитрична кройка, 
изработена от неконвенциални материали като хартия и 
найлонови торби в съчетание с органза. По гърба на модела се 
стелеше наметало от филмови ленти, закопчани с ролка от 

 

Снимка: Мария Попиванова 
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Модата	е	символ	на	желанието	да	бъдем	свободни	

видео касета вместо брошка, а шапката бе изработена от чанта, украсена с втора ролка и 
стари филмови ленти. Иновативната кройка впечатли журито с нетипичния си почти кръгъл 
силует и уникалната комбинация с ръчно изработените от Диана аксесоари. 

 За българката, която представи свой модел и в категория за напреднали дизайнери,  
заниманията с авангардна мода са търсено предизвикателство, което тенденциозно слива 
границите на минали и бъдещи тенденции. „Обичам авангардната мода, защото е 
различна, шантава, уникална и дава възможност да погледнеш в бъдещето като използваш 
идеи и тенденции от миналото“, обяснява дизайнерката. „Тя използва традиционното като 
база, надгражда и прави нещата ексцентрични, необичайни, понякога приказни и дори 
космически. Авангардът е бягство от конфекцията, която ни обгражда и дори задушава.“ 

 Творческият процес по изработването на роклята е труден и продължителен. Само 
за няколко седмици, Диана обмисля различни идеи и пробва тяхното конструиране. 
Работата с предварително зададените материали е нелека, тъй като хартията е мъчна за 
шиене, а органзата – невъзможна за лепене. Отсяването на различните идеи изисква 
съчетание на креативност и динамично мислене, съобразено 
с темата за Холивуд. В крайна сметка любовта на Диана към 
нямото кино надделява и ражда концепцията за черно-бяла 
рокля, съчетаваща неговата визуална монотонност с 
футуристичен силует. 
 „Реших роклята да е в традиционното черно и бяло, за 
да напомня за първите филмови ленти“, споделя Диана. „ 
Беше ми, обаче, трудно да реша точната й форма. Идеята ми 
дойде от кръглата метална кутия, в която навремето са се 
съхранявали старите филмови ленти и реших всичко да е в 
кръгова композиция. Следвайки тенденциите на Футуризма, 
направих роклята и шапката кръгли, плоски и без обем. Моят 
дизайн почерпи идеи от класиката и същевременно се опита 
да предскаже бъдещето. Затвореността на кръга, 
невъзможността да се движиш в него, трудността да излезеш 
от стереотипите - това е нашето ежедневие, нашият 
съвременен живот. Тази дреха, която ни кара да се 
чувстваме сковани и несвободни, демонстрира всичко това. 
Радвам се, че журито хареса и разбра концепцията ми, и ми 
даде първото място.“ 

 Успеха на представянето насърчава модните амбиции на талантливата българка, 
която вече има идея за бъдеща колекция, в която всички дрехи ще бъдат разкъсани на 
финала на шоуто. По този начин тя ще покаже, че „хората могат да бъдат по-уверени, 
силни и свободни въпреки трудностите, през които преминават“. 

 Модата е послание, средство и символ на всички тези наши желания.      

                                                                                                                                                
          Анелия Петрова 
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Концерт	на	ансамбъл	„Тамбурица“	
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Научно	изследване	«Българите	във	«Форд»	

 В началото на 2015 г. 
Регионален исторически 
музей – Велико Търново 
стартира научно-
изследователски проект 
„Българи във „Форд”. Целта 
на изследването е да 
бъдат издирени българи, 
емигранти в САЩ, които са 
работили в автомобилните 
заводи „Форд”. Събирането 
и систематизирането на 
информацията се извършва и обобщава от Емил Врежаков – уредник в отдел „Нова 
история в РИМ” – Велико Търново.  

 „Българи във „Форд” е опит да се изследва темата за българската емиграция в САЩ 
и да се проучи с какво са се занимавали българите в страната на неограничените 
възможности. 

 В самото начало на научното изследване директорът  на РИМ – Велико Търново д-р 
Иван Църов оповести, че има данни, че в създаденият през 1903 г. от Хенри Форд завод за 
автомобили са работили българи още в първите десетилетия на ХХ век. По време на 
Голямата депресия, наши сънародници също са вадили хляба си в тази промишленост. 
Любопитно е да се проследи и връзката с „Форд” на тези българи, установили се в САЩ 
през последните 20 години. 

 За реализирането на своята идея музейните специалисти разчитат на наследници и 
близки на българи, работили в автомобилна компания „Форд”, които предоставят 
информация, снимки и материали. Паралелно с това българската „следа” се проучва и в 
архивите на “Ford Motors Company”. 

 Издирването на „Българи във „Форд” първоначално е планирано като историческо 
изследване на регионално ниво в област Велико Търново, което да проучи и събере 
сведения за българи, избрали да заживеят и работят в Северна Америка. Скоро след това, 
в музея в Старопрестолно Търново са получени писма и от други краища на България. 
Това определя в хода на работа проучването да обхване цялата страна. 

 През януари 2016 г. научноизследователската работа навлиза в своята втора 
поредна година, като е предвидено дейностите по проучването да продължат поне три 
години. През изминалата 2015 г. в Регионален исторически музей – Велико Търново е 
събрано значително количество снимков и документален материал, придружен с интересни 
разкази и любопитни подробности за живота и дейността на българите, работили в 
автомобилните заводи „Форд” в Детройт. 

 Проучвателската работа е изключително интересна, тъй като открива много нови и 
слабо известни в България факти, свързани с живота на българите в Северна Америка. 
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Научно	изследване	«Българите	във	«Форд»	

Разкриват се подробности за 
дейността и възможностите, които са 
получавали те, като служители във 
„Форд”. В наши дни, когато уверено 
може да се твърди, че няколко 
милиона българи живеят извън 
границите на Родината, проектът 
придобива освен конкретно 
историческа насоченост, така и 
социална стойност. Чрез 
разкриването на някои особени 
детайли, хората могат да бъдат 
запознати с „основите” на 
българската емиграция в САЩ, 
поставени още на прелома между XIX и ХХ век. 

 Съществен принос за успеха на проучването през първата година има областният 
великотърновски всекидневник „Янтра ДНЕС”. Особено значими са направените дарения от 
близки на българи, работили във „Форд”, чиито житейски истории бяха издирени през 
изминалата година. Предметите и документите, постъпили на съхранение във фондовете 
на Регионален исторически музей – Велико Търново са ценен източник на информация. 
Сред тях са редица снимки (на членовете на Българското младежко дружество в САЩ през 
1919 г., на работник със самият Хенри Форд по време на обучение в завода и др.), 
разплащателни записки на работниците, автентично работно облекло от „Ford Motors 
Company”, личен бележник, писма от кореспонденцията на българите в САЩ с техните 
близки в България, чек, автентичен аудио запис на Милчо Семов, разказващ за 
преживените от него емоции в компанията, повиквателно от американската армия и др. 
През месец ноември 2015 г. те са изложени в експозиция, по време на традиционната 
ежегодна изложба, провеждана от РИМ – Велико Търново по случай Деня на народните 
будители, под надслов „Заедно да съхраним историческата памет!” 

 През 2016 г. предстои да бъдат направени нови, по-задълбочени проучвания. 
Основните цели, които стоят пред провеждането на историческото изследване са по-
детайлно проучване на архивни материали и поддържане на тесни връзки с българските 
общности в Америка. 

 Регионален исторически музей – Велико Търново ще бъде благодарен на всички, 
които предоставят информация в подкрепа на научноизследователската работа. 
Информация може да бъде подадена чрез електронната поща на музея rimvt@abv.bg, на 
електронната поща на Емил Врежаков vilarduen_1@abv.bg или на адрес: Регионален 
исторически музей - Велико Търново 5000, ул. „Никола Пиколо” №6. 
 
Емил Врежаков 
Уредник в отдел „Нова история” 
Регионален исторически музей – Велико Търново 
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По	червения	килим	

И тази година (както и предишните) имах 

удоволствието да не стъпя по най-горещия червен 

килим в Холивут. Проявявайки пословичната си 

скромност не дефилирах в ослепителното си заслепение 

демонстрирайки чисто новата си, фосфоресцираща 

рокля от Уолмарт. Не затъмних блясъка на звездите с 

ореола на слънчевия ден, който се разливаше по мен.  

Тази година Академията максимално се изложи, 

като не номинира сценария, който още не съм 

написала, но за догодина вярвам ще коригират този 

съществен пропуск.  

 С трепет в сърцето, който се надявам да не се 

окаже стенокардия, приветствам дългоочакваната 

награда на Леонардо ди Каприо за главната мъжка 

роля във филма „Завръщането“. Филм, който е една 

творческа искра и перфектната симбиоза между 

сценарист, режисьор и артист. Той е много повече 

легенда отколкото история на фона на сблъсъка 

между човека, Бога и природата. Това е един 

брилянтен филм, изпипан отвсякъде и заслужаваш 

всяка една от 12-те номинации за Оскар. Ди Каприо получи отдавна дължимото, най-

голямо признание за всичките тези прекрасни герои, които е пресъздал в киното. В моето 

сърце и ум той отдавна обра Оскарите, независимо че потъна в „Титаник“. 

Малко ми е трудно да култивирам този талант в себе си, да признавам 

превъзходството на ближния. И не без завист ще отбележа за бляскавата и пищна красота 

на Чарлийз Терон и Кейт Бланшет. Чарлийз беше хита на вечерта и изглеждаше 

величествено с дълбоко деколтирания червен тоалет на Диор. Кейт Уинслет водеше парада 

с впечатляващ черен тоалет на Ралф Лорен.  

 А понеже от утре съм на диета, не отидох на бала на губернатора на Академията, 

където корифеят на готвачите в Холивут беше изработил 12000 малки, изящни ястия с 

формата на Оскари. Апропо, от скромност да не пропусна да се изфукам за срещата в 

Бъкингамския дворец с кралица Елизабет. Докато си пиехме ракията с туршията чух от нея 

рецептата за боб в гърне със сланина, който сега си варя и ще го хапна като утешителна 

награда. Но докато пиша за това боба за Оскар загоря та пак ще я караме на пържени яйца. 

 С филия в ръка и с пържени яйца започвам Холивутска веселба.  

 Който иска да заповяда у дома.               

 

 

 

Емилия Димитрова 
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Вместо	честитка	за	8-ми	март	

                             Семеен устав 
• Мама е права. 

• Независимо от всичко, мама така или иначе, винаги е права. 

• Мама не вика – тя обръща внимание на важните неща. 

• Мама не ругае – тя просто съветва. 

• Мама не нарежда – тя само акцентира върху детайлите. 

• Мама не спори – тя обяснява ситуацията. 

• Мама не виси в Интернет – тя просто е в крак с времето. 

• Мама не се търкаля по дивана – тя медитира. 

• Мама не безделничи – тя само си почива. 

 

 

Мъдростта на мама 

Уроците, които научих от моята майка –  

по един забавен начин. 

 

Мама ме научи да уважавам чуждия труд: „Ако ще се биете, изчезвайте на улицата. Току що 

измих пода." 

Мама ме научи да вярвам в Бог: „Моли се, тази гадост да се изпере!" 

Мама ме научи да мисля логично: „Защото аз така казвам, затова!" 

Мама ме научи да мисля за последствията: „Ако сега избягаш през прозореца, няма да те взема с 

мен в магазина!" 

Мама ми обясни причинно-следствените връзки: „Ако веднага не престанеш да ревеш, ще те 

напердаша". 

Мама ме научи на издръжливост: „Няма да мръднеш от масата, докато не изядеш всичко!" 

Мама ме накара смело да гледам в бъдещето: „Почакай само, вкъщи ще си поговорим!" 

Мама ме научи на невъзможното: „Затвори си устата и яж супата!" 

Мама ме въведе в основите на самолечението: „Ако не престанеш да си въртиш очите, ще си 

останеш така за цял живот". 

Мама ме научи да бъда гъвкава: „Погледни си врата, колко е мръсен!" 

Мама ме научи на екстрасензориката: „Облечи си пуловера, знам че ти е хладно!" 

Мама ме научи как да порасна: „Ако не ядеш зеленчуци, никога няма да пораснеш". 

Мама ми преподаде основите на генетиката: „Всичко това при теб е от баща ти!" 

Мама ми обясни, как да се държа: „Престани да се държиш като баща си!" 

Тя ме научи да вярвам в невъзможното: „Виждам те напълно". 

Мама ме научи да виждам само хубавото: „Пак си направила свинщина в стаята си". 

Мама ми обясни откъде идва мъдростта: „Поживей малко като мен и после разсъждавай!" 

Мама ме научи да се шегувам: „Като си отрежеш крака с резачката, не идвай да ми ревеш!" 

Мама ме научи да живея в реалността: „Милион пъти съм ти казвала – престани да 

преувеличаваш!" 

И накрая, мама ме научи да не завиждам: " В света живеят милиони бедни деца и те нямат 

такива забележителни родители като теб!". 

 

www.webstage.bg 
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Зов	за	помощ	

  

Нотариални	услуги	

За читателите, които имат нужда от  

нотариална заверка на документи, представяме 

информация на наши съграждани oт Метро 

Детройт, които могат да правят такива. 

 

 

Wixom 

Ирена Миланова 
(248) 219-8858 

irenam@stoykoconstruction.com 

Waterford 

Димитрия Начева 
(248) 622-0774 

Farmington Hills 

Илияна Георгиева 
(248) 939-0401 
ilianadtw@hotmail.com 

 
Troy 

Бистра Макнев 
(248) 224-0619 
maknev@sbcglobal.net  

West Bloomfield 

Димитрина Колева 

dimitrinak@yahoo.co.uk  

 На 25 години съм и страдам от коварната болест детска 

церебрална парализа от рождение и не мога да ходя. От пет 

години живея в Детройт с майка си и брат си Антон. Сега се появи 

възможност за лечение в България, което да ми помогне да 

проходя, след толкова дълго време прикован към инвалидната 

количка. За целта са нужни средства за няколко операции в 

България и много рехабилитации, които са непосилни за 

семейството. 

 Моля за Вашето милостиво присъединяване да дарите 

средства, за да може да бъда пълноценен и самостоятелен човек, 

за което предварително Ви благодаря от цялото си сърце. 

Банковата сметка е:  
Chase bank, routing number: 072000326,  

Account number: 905950762  
име на титуляра Hristian Kolchakov  
Телефон за връзка: 248-636-3372,  
имейл: hristian.kolchakov@abv.bg 
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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: 2047  15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310  

Телефон: (248) 818-7108 

http://www.facebook.com/galiasalterations 

Ателието предлага изработка на женско и детско облекло 
по поръчка на клиента. Поправки на мъжки, дамски и 

детски дрехи. Подобрения за вашия дом - възглавници, пердета, дамаска на мебели. 
Поправка на сватбени рокли и аксесоари.   

  

Като дългогодишен учител по 
математика, Галя също предлага 

индивидуални уроци по 
математика за ученици и 

студенти. Нейните уроци са 
гаранция за отличен успех! 

   

 www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите съграждани 

допълнителна отстъпка от 10% с промоционален код BGINDETROIT.  
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Реклами	

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 



 

 

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 $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, 
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 


