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Снимка: Весела Вълчева. Ансамбъл „Извор“ на 5 години  

На 28 май възпитаниците на училище «България» 

ще отбележат Деня на българската култура и 

просвета и края на учебната година  

с празничен концерт и пиесата «Буратино»  

 

 Balkan American Center  

1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 

В броя четете: 
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 Бележка	на	редактора	

 На шега или на истина, вече е април. Чудя се какво ще стане с 
пролетните ми цветя, които тъкмо излязаха и докато се зарадвам, че 
катеричките не са изяли луковиците, вече са под снега. Обяснението е само 
едно: живеем в Мичиган, а тук всичко е възможно.   
 През март се веселихме заедно с Деси Добрева и ансамбъл „Извор“, 
на партито на Нели и Васко, а децата от училище „България“ достойно 
отбелязаха националния празник, 8-ми март и първа пролет.  

 На страница 8 можете да прочетете как България беше представена на 
фестивалите в Стерлинг Хайтс и Ливония.   
 По случай международният ден на апитерапията, д-р Пламен Енчев ни изпрати 
интересна статия, в която можем да научим повече за това лечение.  
 Темата за питейната вода във Флинт постави Мичиган в прожекторите на много 
медии, в речите на кандидат-президентите на САЩ и известни личности. Анелия Петрова 
е подготвила материал, с който ще ви запознаем в два броя.  
 В края на април ще празнуваме Цветница и на 1 май - Великден. Могат ли хората от 
различните религии да живеят заедно в мир? Светът отдавна не е същия след атентатите 
през септември 2001 г. в Ню Йорк и Вашингтон. Терористичните акции в Брюксел - 
сърцето на Европа на 22 март потвърждават това. Или как да обясним бомбата-камикадзе 
в Палестина на 27 март, когато католиците празнуваха Великден. Какво можем да 
направим, за да станат хората по-добри и да се обичат. Фразата „Прави любов, а не 
война“ е валидна и днес. На 23 април Балканският център в Трой организира пролетен 
фестивал с музикални изпълнения, храна и забавления за децата с участието на 
представители на Албания, Турция, Босна и България.  
 През април фирма „Неси“ ще зарадва клиентите си с вкусни козунаци. Можете да 
поръчате също ястия за Великденската трапеза.  
 Весели празници. Чакаме писмата ви на info@BulgariansinDetroit.com за всичко, 
което ви вълнува.  
         
                     Даниела Начева  
       редактор на в-к «Българите в Детройт»      
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 В	памет	на	Тодор	Тодоров	

 Тодор Тодоров почина в края на 

февруари. Тодор е бил шофьор на 

камион. Той е работил дълги часове, 

за да изкара за прехраната си и 

подкрепи семейството си в България. 

Тъй като не е имал почивка от дълго 

време, в последния уикенд на 

февруари след доставката на товар, 

той решава да наеме хотелска стая, 

докато очаква следващото 

натоварване. По това време е 

настинал, но не е нищо сериозно. 

Няма други известни сериозни 

здравни проблеми. В понеделник, 29 февруари Тодор е намерен мъртъв в хотелска 

стая в щата Вермонт от чистачката на стаята. Аутопсията показва, че той умира 

от сърдечен удар.  Тодор е едва на 43 години. Жена му и сина му на 7 години живеят в 

Перник, България. Тодор е в САЩ от три и половина години. 

      Сега тялото му все още е в Съединените щати, а семейството му се нуждае от 

нашата финансова подкрепа. Всички дарения ще бъдат използвани за неговото 

транспортиране до България и останалата част от дарените пари ще се дадат на 

сина му.  

     Семейството му в България 

не познава нито един от нас 

тук, но бих искал да им покажа, 

че той не беше сам. Тодор беше 

човек с голямо сърце и обичан от 

много хора. Той беше най-

честния и добър човек, който 

съм познавал. Тодор беше 

православен християнин и като 

такъв заслужава да бъде 

изпратен с уважение, 

достойнство и правилното 

сбогом.  

       Моля, споделете тази 

страница. Всички дарения ще 

бъдат много оценени! 

      Също така, бих искал да 

споделя последния пост на Тодор 

на Facebook.   

  Горан Георгиевски 
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 Мартенски	тържества	

 Тържество със стихове и песни 
за 3-март се проведе във филиала в 
Трой на училище „България“. 
Учениците рецитираха 
стихотворения, посветени на борците 
за Освобожението на България, а 
любимите на поколения българи 
песни „Тих бял Дунав“ и „Високи сини 
планини“ се запяха и от всички 
присъстващи. С голям интерес се 
следеше викторината между 

отборите на 4-ти и 3-ти клас. Учениците се бяха подготвили добре и представиха знанията 
си за историчеки факти от българската история. Победители станаха децата от 3-ти клас. 
След програмата малчуганите си направиха мартенички.   Даниела Начева 
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Мартенски	тържества	

 Както всяка година така и тази в училище 
„България‘, филиал Плимут бе отбелязан националния 
ни празник 3-ти март.  
 Тържеството започна с химна на Република 
България, а след това малки и големи дечица 
рецитираха стихотворения за България. После с 
радост посрещнахме баба Марта с нейните внучета 
Пижо и Пенда, която върза мартенички на всички деца 
за здраве. 
 Тържеството продължи със стихове и песни за 8
-ми март. На всички майки и баби децата подариха 
розичка с целувка и завършихме с кръшно българско 
хоро и много вкусотийки, които бабите и майките бяха 
приготвили. Гостите имаха възможност да разгледат и 
кът, където имаше карта на България, която децата 
бяха нарисували, предмети от нашата страна и 
мартенички, направени от учениците. 

 
Валентина 

Маринова 
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 Мюзикъл	„Думите	на	мама“	

 Най-малките възпитаници на училище „България“ в Трой бяха подготвили изненада 
със стихчета за пролетта. Момичетата Габи, Вики, Никол и Калина бяха пролетни цветя, а 
Ники в ролята на щъркел.  

След това учениците от 2-ри и 3-ти клас представиха мюзикъла „Думите на мама“ от Жул 
Леви. Малките герои пресъздадоха история, в която Яна (в ролята: Кристина Барбов) 
загубва братчето си. В различните сцени тя срещаше животни в беда и им помагаше. Така 
Яна успя да намери бебето и обеща да слуша мама. Това направиха и всички артисти: 

Мария Начева и Силвия Вътев 
- приятелки на Яна, 
Макси Жечев и Уинстън Бенет - 
врани 
Жана Тодорова - калинка 
Магдалена Янев - щъркел 
Чарлс Бенет - таралеж 
Ивана Начева и Амира Бузгьов 
- зайчета, Тина Бърнеков -  
ябълково дърво. 

Сигурна съм, че майките щяха 
да простят малките бели на 
добрите актьори! 
                     Даниела Начева 

 



 

 

СТРАНИЦА 7 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой	4,	2016	

 Честит	рожден	ден	от	нас,	публиката	

 Доставихте ни истинска наслада, духовно презареждане и незабравими преживявания. 

Бладодарим ви от сърце, ансамбъл „Извор“!  

 Позволявам си да напиша тези думи от името на „публиката“, защото настроението и 

емоциите личеха във всеки един от нас. Толкова пъстрота, динамика и виртуалност имаше 

във всеки ваш танц! А младото попълнение на състава бяха невероятни. Гордост е да гледаш 

как крехките детски тела, понесени във вихъра на хорото, се извиват със забележителна 

точност и ритъм. Усиленият труд се трансформира в успех. Аз лично, дълго време ще помня 

този концерт, а със сигурност и всички интернационални гости на вечерта. Не ми се беше 

случвало до сега да играя българско хоро, хваната за ръце с китаец и индиец. А повечето от 

американските гости дори пееха в тон с примата на българската музика, Деси Добрева.  

 Ах, каква вечер! 

 Бъдете живи и здрави! Продължавайте с ентусиазмът и стремежът да 

разпространявате красотата на българското народно творчество!     

С поздрав, Ирена Миланова 

Концерта на Деси Добрева беше едно вълшебно преживяване! 
Тя се представи блестящо. Имах удоволствието да 
присъствам на този концерт съвместно с танцовата група 
„Извор“. Видях в очите на хората, присъстващи на концерта 
много радост и щастие. Деси Добрева е певица от класа с 
глас на славей! Аз съм неин фен и бях много щастлива, че 
изживях тези прекрасни мигове. Тя създаде много 
настроение на всички нас. Всички играхме и се веселихме. 
Макар и на хиляди километри от България, съм щастлива, че 
се запознах с нея. Най-сърдечно благодаря на Деси Добрева и 
на танцовата група за блестящото представяне. Желая на 
всички участници, малки и големи танцьори, здраве, много 
късмет, щастливи мигове и все така да продължават да 
радват хората и подържат традициите ни, макар и далеч от 
България! 
Огромни благодарности и на организаторите за положения 
труд.      Снежка Байдова 
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Представяне	на	България	на	фестивали	в	Детройт	

 Всяка година Скулкрафт 
колеж в Ливония организира 
международен фестивал, на 
който се представят различни 
държави. Тази година група 
студенти бяха избрали да 
научат повече и разкажат за  
България. Работата е 
разпределена като едни 
избират географски 
забележителности, други 
празници и обичаи, трети - 
държавно управление и т.н. 
Тифани беше избрала да 
направи таратор – студена супа от краставици. Тя научава още за празниците Коледа с 
постните манджи и коледарите. Посетителите на фестивала посещаваха кътовете с 
предмети и материали от различните държави и попълваха паспортите си с печати във 
формата на знамето на страната. На българската маса беше Кремена Тянкова, която 
сподели, че „Усещането да представиш България е невероятно. Всички бяха много 
заинтересовани от страната ни и с интерес разглеждаха предметите, които им показахме.“      

Даниела Начева 

 

Танцов ансамбъл „Извор“ представи 
български танц на фестивала на нациите в 
град Стърлинг Хайтс. След изпълнението, 

публиката имаше възможност да се хване до 
танцьорите и да тропне право хоро.  

 

Гостите на фестивала с интерес 
разглеждаха книгите за България. Изявата 
беше дебютна за Полина Макнев, която се 

представи чудесно! 
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 Семейство Геров съобщава, че нашият любим баща, съпруг 
и дядо, Георги Геров почина на 27 март 2016 г. на 95 години във 
Флорида. Георги Геров идва в Америка през 1962 г. Служи като 
свещеник в православната църква „Свети Климент“ в Диърборн, 
Мичиган. След пенсионирането си, живее във Флорида и 
обслужва многобройните православни църкви в района на Маями.  

Можете да кликнете върху тази връзка, за да видите некролога.  
http://www.vistafunerals.com/book-of-memories/2451485/Gerov-
Reverend%20George/service-details.php 

Гинка Герова Ортега 

Важно	за	пътуващите	през	Канада		

 

От 15 март 2016 г. гражданите, които летят до или 
транзит през Канада трябва да имат електронно 
разрешително за пътуване (ЕТА Electronic Travel 
Authorization). Не е необходимо да кандидатствате 
за ЕТА, ако имате канадско гражданство, двойно 
гражданство, канадска зелена карта или сте 
американски гражданин.   

Ако не сте американски гражданин, а притежавате 
само зелена карта и планувате да летите през 
Канада, е необходимо да кандидатствате за 
електронно разрешително за пътуване (ЕТА). С 
него вие ще имате право да пътувате до Канада по въздух.  

Кандидатстването става бързо на интернет страницата: https://onlineservices-
servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.265705418.457684657.1459082933. 
Отговорът се получава за минути. Таксата е $7. Валидно е за 5 години или докато изтече 
срока на паспорта ви.  

Когато пътувате до Канада, ще трябва да носите паспорта, с който сте кандидатствали за 
вашия ЕТА, тъй като ЕТА е електронно свързан с него. Ако преди времето за пътуване 
получите нов паспорт, ще трябва да кандидатствате за нов ЕТА. 

Авиокомпаниите и Канадските гранични власти имат електронен достъп до вашия статус 
чрез ЕТА. До есента на 2016 г. властите ще позволяват да се пътува без ЕТА, ако имате 
валидни документи.  

БЕЛ. РЕД. 

Тъжна	вест		
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ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ГЕРОИ ОТ 
"СТОЛИЧАНИ В ПОВЕЧЕ" И "ПОД 
ПРИКРИТИЕ" ЗАЕДНО НА ЕДНА 

ТЕАТРАЛНА СЦЕНА В ДЕТРОЙТ!!! 
 

"ДУЕТИ"  
Автор: Питър Куилтър 

Режисьор: Владимир Люцканов 
 

В спектакъла - букет от вихрени комични 
новели на тема любов - Силвия Лулчева и 

Владимир Пенев се преобразяват до неузнаваемост в различни ярки персонажи.  
Очаква ви една незабравима вечер с много смях и положителни емоции! 

 

29 април 

Отваряме врати в 19:30ч. 

Начало 20ч. 

Troy Community Center  

3179 Livernois Rd, Troy MI 48083  

Вход: $35 
 

Представлението не е препоръчително за малолетни! 
 

За повече информация: Нели Асенова - 248 802 6947  

Заповядайте		на	тeатър	

 

 

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 
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Български	кулинарни	продукти	в	Детройт		

 При нас можете да намерите всичко за вашата трапеза: 
богат асортимент от български колбаси, луканки, саздърма, 
кренвирши, филе „Елена“, свински филета, българско сирене и 
кашкавал в различни разфасовки (краве и овче), над 7 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. 

НОВО: Томбола - всеки месец можеш да спечелиш! 

Великденски пости: За Великденските пости Nessie Foods предлага постно меню за всеки ден, 
като дава бърз и лесен отговор на всяка домакиня какво да готви. Предлагаме също и местно меню. 
За повече информация посетете нашия website или ни се обадете. Всеки уикенд предлагаме шкембе 
чорба, кюфтета и 
кебапчета. 

Български козунак за 
Великден със записване до 
25 април. 

Празнично предложение 

за Великденската 

трапеза: с предварително 
записване до 25 април 
приемаме поръчки за печено агнешко на паунд и дроб сърма. Обадете ни се за повече информация.  

 
За вас абитуриенти и вашия абитуриентски бал! 

Ако се нуждаете от помощ за този неповторим ден, потърсете Nessie Foods. Предлагаме вкусни 
кетъринг плата, месни и безмесни хапки, скара, салати, гарнитури, тутманици, питки и други 
тестени изделия. Обадете ни се за специални заявки, цени и предпочитания.  

Адрес: 42124 Van Dyke Road,  

            Sterling Heights, MI 48314 

На всички наши клиенти и приятели:   

Честит Великден! Желаем здраве, 

благоденствие и светли празници от екипа 

на Nessie Foods! 

За пълно меню, цени и поръчки: 

(586) 365-9510 Наска,  

(586) 292-7312 Катя 

www.nessiefoods.com,  

facebook.com/nessiefoods  

Работно време 

понеделник: 9:00ч. – 20:00ч.  

вторник и сряда: 14:00ч. – 20:00ч.  

четвъртък: 15:00 - 20:00 ч. 

петък: 15:30 - 20:00 ч.  

събота: 9:00ч. – 20:00ч.   

неделя: 10:00ч. – 18:00ч. 
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 Д-Р ФИЛИП ТЪРЧ (1844-1917)  – БАЩА НА 

МОДЕРНАТА АПИТЕРАПИЯ 

30 МАРТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

АПИТЕРАПИЯТА 

 Апитерапията като метод включва приложението на 
всички пчелни продукти(пчелен мед, прашец, прополис, 
пчелно млечице, восък, пчелна отрова и апиларнил) с лечебна 
и профилактична цел. 

 От древни времена хората използвали хранителните и 
лечебните свойства на пчелните продукти. Древните гърци, 
римляни, китайци и египтяни успешно са прилагали мед и 
прополис за лечение на рани и заболявания на 
храносмилателният тракт. Хипократ, Целзий и Гален често споменават лечебните свойства на 
пчелните продукти.  

 Бих искал накратко да насоча вниманието към употребата на пчелна отрова през един 
труден период от развитието  на медицината - 19 век. 

 През този век работи д-р Земелвайс - пионер на Антисептиката, който преминал през 
огромни страдания, опитвайки се да убеди колегите си, че животът на много родилки, страдащи от 
родилна треска, може да бъде спасен. Когато той започнал работа в отделението по акушерство в 
Университетската болница на Виена, смъртността от родилна треска е била около 26%, дължаща се 
на сепсис причинен от лекарите, които не измивали ръцете си между отделните пациенти. 
Дезинфекцията тогава не била позната. Отново академичните власти игнорирали и отхвърлили 
неговото мнение, въпреки че въвеждайки измиване на ръцете с разтвор на хлорна вар е успял да 
намали смъртноста до 0.5%. През 1847 година на 47 г. той е настанен от близките си в дом за стари 
хора, където имал многократно нервни кризи и две седмици по-късно умира след упражнено 
насилие от страна на персонала. 

 Няколко години по-късно д-р Йозеф Листер въвежда антисептика в хирургията, като 
признава приноса на Земелвайс.Той се смята за баща на антисептиката. Има много прилики между 
живота на д-р Филип Търч и биографията на д-р Земелвайс. Търч е бил тинейжър, когато Земелвайс 
открива профилактиката и губи битката за утвърждаване на истината. И двамата лекари е трябвало 
да се изправят в битка срещу догматизма в медицината през 19 век във Виена.  

 Д-р Търч е роден на 30 март 1844 г. Прапорище (западна Бохемия) по това време част от 
Австро-Унгарската империя. Той е страдал от ревматизъм и дълго време не е могъл да намери лек 
за постоянните ставни болки, въпреки високата си квалификация като лекар в Марибор. Един ден, 
случайно  преминавайки покрай пчелин той бил атакуван от много пчели. За негова голяма 
изненада оттогава болките му постепенно започнали да намаляват и подвижността на ставите се 
възстановила. Това силно го впечатлило и едва тогава обърнал по сериозно внимание на работата 
на руския иследовател М.И. Лукомски (1864), относно терапевтичния ефект на пчелната отрова. 
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 Години по-късно той прилага на дело  всичко това, 
лекувайки пациент с невралгия и глухота, на който  
до този момент никой не могъл да помогне. Болният 
молил за приложение на нов метод на лечение. Така 
Търч решил да приложи пчелна отрова, като 
периодично аплицирал определен брой пчели. В 
началото нямало подобрение, но и без негативен 
ефект. Един ден след поредната апликация пациента 
започнал да се подобрява и накрая бил напълно 
излекуван. 

 Търч продължава своите наблюдения и 
клинични опити през следващите 10 години, като 
през 1889 г. той представя пред университета на Виена своите забележителни наблюдения относно 
приложението на пчелната отрова и огромния брой успешно излекувани пациенти, но бил 
посрещнат с враждебно и недобронамерено от академичната общност. 

Скоро след това е бил принуден да напусне Виена от страх да не бъде интерниран в психиатрична 
болница, което е било честа практика по това време. В Университета до този момент винаги 
публикували  докладите  на поканените гости, но неговият така и не бил публикуван. Научната 
общественост постъпила по същия начин както и с Франц Месмер, Луи Пастьор и Игнац 
Земелвайс. 

 Той решава да се върне в Марибор и да продължи своята работа, оставяйки няколко 
публикации, както и книга публикувана 1910 г.  

В своя “Report on the Peculiar Connection between Bee Stings and Rheumatism” (1888),той 

описва лечението на 660 болни ,страдащи от ревматизъм, като за лечението им приложил 
обща бройка от 39 хил. пчелни ужилвания: при 82% от болните е постигнато пълно излекуване(544 
пациента), при 15% от тях добро възстановяване(99) и само при 3%(17) пациента от болните не е 
имало подобрение. Въпреки че неговия клиничен опит бил категорично отхвърлен от научната 
общност в Австрия, спечелил последователи от Франция, Англия и Германия, които покрепили 
неговите заключения от лечебното приложение на пчелната отрова. Доктор Търч умира сам в 
Марибор(сега град в Словения) на 28 октомври 1917г., игнориран и отхвърлен от своите 
съвременици.  

 Днес неговото име не се появява в нито една европейска медицинска енциклопедия или 
доклад от австрийската научна академия, университета във Виена и други академични общности. 
Името му  може да бъде открито само в Словенска енциклопедия и музея на Апикултурата в 
Радовлица, Словения. 

 Доктор Рудолф Търч(офталмолог от Виена) последва пътя на своя баща като през 1912г. 
публикува научната му дейност на немски език и на дело продължава семейната традиция в 
лечебното приложение на пчелна отрова. 

 През 2006г., след конгреса по Апитерапия в Пасау, Германия по инициатива на 
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организацията ”Bees for life”, 30 март(рождената дата на д-р Търч) 
беше официално прокламиран за международен ден на 

Апитерапията в чест на пионера на лечебното приложение на 
пчелната отрова. Авторът на статията имаше честта и 
удоволствието да бъде един от 15-те делегати от целия свят, които 
участваха в това събитие в родното място на Д-р Филип Търч-
Прапорище (Чехия). 

 Днес  д-р Търч се приема за баща на модерната 
Апитерапия, в частност лечебното приложение на пчелна отрова. 

Доктор Бодог Бек (1871-1942)  в своя учебник’’Bee venom therapy’’ 
използва за първи път термина Апитерапия при лечението с 
пчелна отрова. Роден в Унгария, заминава да практикува в САЩ, 
като се смята за пионер на Апитерапията там, вдъхновява и 
мотивира много последователи, специално Чарлс Мраз(1905-1999), 
който участва в създаването на Американската Апитерапевтична 
организация. 

 В България д-р Стоян Драгнев( 1938) за първи път прилага пчелна отрова с лечебна цел. 

Днес пчелната отрова намира приложение за лечението на ставно- дегенеративни заболявания

(остеоартрити), цервикоартроза с вертижен синдром, радикулит,  плексит, периартрит, 

невралгии, епикондилит (tenis elwow), реактивни артрити(синдром на Райтер), анкилозиращ 

спондилит (болест на Бехтерев),псориазис, алопециа ареата, лаймска болест, синдром на 

хронична умора, определени форми на депресия, хипертонична болест и много други. 

Списъкът на заболяванията е много дълъг, затова помествам само част от тях. Важно е да 
отбележим, че пчеларите много рядко боледуват от злокачествени заболявания. Начини на 
приложение -  
- директна апликация- при постепенно покачване на броя на пчелите 
- микроапипунктура- съвременно направление при което пчелната отрова от една пчела се 
разпределя на определени акупунктурни точки  
- внасяне с ултразвук - фонофореза  

- Апитоксин(флакони) - подкожно приложение 
- Външно приложение (унгвенти, линименти, кремове и гелове) 
 Прилага се задължително след проба за чуствителност и се проследява от лекар- 

апитерапевт с опит в тази област. Пациентът задължително подписва форма за информирано 

съгласие. 

 Трябва да отбележим, че понякога, макар и много рядко, може да се стигне до изразена 
алергична реакция. Необходима е теоретична и практична подготовка на пациента за действие при 
алергична реакция, като задължително се предписва спринцовка, съдържаща Епинефрин (Епи-пен). 

Самолечение не се препоръчва. 

В течение на еволюционния процес пчелната отрова се превръща в специфичен дразнител, 
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способен дори в минимални количества да 
мобилизира защитните сили на организма, 
отключвайки твърде сложна ответна реакция. 
Организмът отреагира чрез преустройство и 
мобилизиране на хормонални, имунни и нервни 
фактори с цел да запази жизнените си функции и 
регулаторни механизми. На мястото на ужилването се 
наблюдава асептичен възпалителен процес с оток, 
зачервяване и подуване.  

   Ако бариерата на клетъчно и хуморално ниво бъде 
преодоляна, организмът отреагира с обща неспецифична защитна реакция, осъществена чрез 
хипофизо-надбъбречната система (стресова реакция или синдром на приспособяване). 

    Пчелната отрова оказва стероиден и нестероиден противовъзпалителен ефект. 

   При системно приложение, пчелната отрова на фона на един общо тонизиращ ефект, 

повлиява благоприятно възпалителният процес, болката и възпалението. 

     Всеки ден приложението на пчелни продукти и пчелна отрова (Апитерапия) става все по-

широко разпространено и благодарение на холистичния си подход и ефективност, привлича 

много нови последователи. 

 

Д-р Пламен Енчев 

Вътрешни болести, Апитерапия, Хомеопатия 

Сана спа хотел, гр. Хисаря 

e-mail: plentchev@yahoo.com 

 

 

 

 

  

  

 

Д-р Енчев (първият от дясно) на конгрес по апитерапия с колеги от различни държави.  
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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 
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 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. 

                                                                                            

Фирма за чистене на къщи наема 
работници.  

От понеделник до петък през деня,  
с осигурен превоз от районите  

на Wixom и Warren.  
Заинтересованите могат да се обадят  

на телефон 
(586) 615-0042 Диана Томов 
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Колко струва човешкият живот във Флинт, Мичиган? 

              Джейми Татъл трудно намира думи, с които да скрие 
чувството си на безизходица. Четиридесет и седем годишния баща 
на три дъщери и дядо на две момчета се опитва да скрие сълзите, 
напиращи от болка и гняв от случващото се. Джейми е един от 
десетките хиляди граждани на мичиганския град Флинт, чийто 
живот е завинаги белязан от  тежките метали, открити в питейната 
вода на града.  

„Животът на семейството ми е променен завинаги. Не намирам 

начин да погледна децата си и болната си майка в очите и да им 
отговоря защо изведнъж ги връхлетяха болести“, споделя 
контрактора във фирма за рециклиране. 

Трудно би могло да се каже, че жителите на Флинт са шокирани 
от откритието на Агенцията за опазване на околната среда. Още 
през април 2014 година, когато водоснабдяването на града 
преминава от Детройтската водна система на езерото Хюрън към 
тази от Флинтската река, мнозина от тях забелязват калния цвят на водата и острата й миризма. 
Промяната на източника на вода е с цел да спести пет милиона долара, изразходвани за вода и е 
кулминацията на четири годишните спорове между кметството на града и Детройтската водна 
система. Под ръководството на тогавашния мениджър по спешни мерки във Флинт Ед Куртц града 
преустановява петдесет годишното си сътрудничество с Детройт и започва снабдяването на вода от 
Флинтската река.  

„Първите ми подозрения, че нещо не е наред с водата се появиха още през 2014г. когато съседите ми 
започнаха да се оплакват от косопад и странни обриви по тялото. Приятелите ни с малки деца 
разказваха, че децата им боледуват често и посещенията в болницата са ежедневие“, спомня си 
Джейми. „Сякаш отникъде, майка ми се разболя от рак и загуби единия си бъбрек“. 

„Всички във Флинт бяхме сигурни, че водата е източник на проблеми“, допълва Марк Шевалиър, 

дългогодишен приятел и колега на Джейми. „ Преди години, когато заводите на Дженерал Мотърс 

във Флинт работеха на пълни обороти, отпадъците от производството бяха изхвърляни в реката. Все 
пак никой от нас не допускаше мащабите и сериозността на проблема“. 

Страховете на хората във Флинт се изострят още повече след многобройните болести и случаи на 
отравяне, открити в доскоро здрави деца. Именно кръвните проби на група деца, попаднали под 
грижата на д-р Мона Хана-Атиша от медицинския център Хърли във Флинт са причина скандала да 
придобие публичност. Като директор на специализантите по педиатрия в центъра, д-р Хана-Атиша 
има достъп до медицинските протоколи на децата, които показват повишено наличие на олово в 
кръвта им. След като в продължение на месеци привидно здрави пациенти са с оплаквания без 
видими причини, д-р Хана-Атиша решава да назначи токсикологични изследвания. Откритието е 
толкова шокиращо, че в началото някои родители го поставят под съмнение. След повторни 
изследвания на малките пациенти, обаче, резултатите се потвърждават и биват документирани в 

 

Джейми Татъл 
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доклад, публикуван в Американския Здравен 
Журнал. Според доклада на д-р Хана-Атиша, 
придобил публичност през септември 2015г., нивото 
на олово в кръвта на пациентите под пет годишна 
възраст се е удвоило откакто водоснабдяването на 
града преминава към Флинтската река. Въпреки 
базираните на над три хиляди деца изследвания и 
неоспоримите медицински данни, доклада бива 
отхвърлен от говорителя на Мичиганското 
Министерство по Околна Среда. 

Кризата с водата е пореден удар по репутацията на 
Флинт, раздиран от бедност и престъпност. Близо 
41% от популацията на града живее под прага на 
бедността. Градът оглавява националните класации 
на ФБР за престътпления през последните три години, а 
средната продължителност на живота в него е с двадесет години по-ниска от тази на заобикалящите 
го градове. Някогашен процъфтяващ абтомобилен център, Флинт търпи крах след затварянето на 
автомобилните заводи в края на 80-те години на миналия век и изнасянето на автомобилостроенето 
зад граница.  

Именно бедността на хората във Флинт затруднява своевременната им реакция след първите 
оповестени данни. Не само хората нямат средства да се снабдяват ежедневно с бутилирана вода, но 
наличието на един хранителен магазин в район със стохилядно население го прави почти 
невъзможно. Мнозина от жителите не разполагат с кола, а публичен транспорт в града почти няма. 

Малко преди доклада на д-р Хана-Атиша да придобие публичност, тридесет и седем годишната 
майка на четири от нейните пациенти, ЛиАн Уолтерс, забелязва, че косите и миглите на децата й 
започват да окапват, а единият от синовете й се оплаква често от силни коремни болки. На поредния 
годишен преглед се установява, че децата не бележат растеж, а оценките им в училище стремеглаво 
падат. Единият от синовете й тежи с десет килограма по-малко от своя близнак. От активни деца с 
отлични резултати в училище, синовете на ЛиАн се превръщат в летаргични, разсеяни малчугани 
без апетит и желание за учене и игри. След като медицинските изследвания на д-р Хана-Атиша 
откриват много високи нива на олово в кръвта на четирите деца и установяват бона фида отравяне 
на едното, ЛиАн Уолтърс се свързва с менъджера на водната дивизия в Агенцията за опазване на 
околната среда Мигел Дел Торал.  

Именно контактите между ЛиАн и Дел Торал поставят началото на последвалата  лавинообразната 
реакция във връзка с отровната вода в града. По нейно настояване, Дел Торал прави официално 
запитване към Агенцията изисквайки информация за химикалите, с които водата от Флинтската река 
бива третирана преди да потече към чешмите на хората. Отговора на запитването показва, че водата 
е пречиствана според стандартите за безопасност и е годна за пиене. След подробно проучване на 
градските доклади и наличната публична информация обаче, ЛиАн Уолтърс и Дел Торал 
установяват, че официалния отговор на Агенцията за опазване на околната среда не отговаря на 
истината - водата във Флинт не бива третирана с химикали, неутрализиращи корозията по тръбите и 
предотвратяващи концентрацията на тежки метали. Това не само е в противовес с изискванията на 

Д-р Мона Хана-Атиша 
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щатката регулация на Мичиган за безопасност на водите, но и с Федералния акт за Безопасна 
питейна вода в САЩ. Откритието води до повторно официално запитване на Дел Торал към 
Агенцията, която този път признава, че протокола за обработване на питейната вода в града не бива 
спазван.  

Скоро след шокиращото разкритие на Дел Торал, той запознава ЛиАн с експерта по качеството на 
питейни води професор Марк Едуардс от Техническия Университет във Вирджиния, който пристига 
с екипа си във Флинт, за да проучи проблема с водата. След серия от тестове проф. Едуардс 
установява, че концентрацията на олово във водата на ЛиАн и нейните съседи е 13,200 единици при 
приетите за безопасни 15 единици. Според учения, всеки шести дом във Флинт е с потенциално 
смъртоносни високи нива на олово във водата.  

Нещо повече – проф. Едуардс и екипът му свързват водата във Флинт със зачестилите случаи на 
Легионерската болест в района. Болестта, причинявана от бактерия в замърсени води, разболява 87 
човека във Флинт, от които десет умират. В изявление от април 2015г. на федералните здравни 
регулаторни органи, епидемията на Легионерска болест във Флинт е една от най-големите в 
историята на САЩ и се нуждае от компетентно разследване. 
Мичиганския Департмент за здравни услуги не приема 
федералните препоръки и уведомява политиците на Флинт, че 
допълнителна помощ на федерално ниво не е необходима. 

Междувременно в публичното пространство се появяват 
рапорти, потвърждаващи тревожното състояние на водата. През 
февруари 2015г. филиалът на Мичиганския Университет във 
Флинт публикува данни за повишено съдържание на олово във 
водата в кампуса. Малкото останали фабрики на Дженеръл 
Мотърс в района решават да сменят водоизточника си след като 
машинни части на заетите в производство турбини започват да 
корозират. Докато жителите на Флинт са в неведение от 
опасността, щатската управа отпуска $440 000, с които 
автомобилният гигант тихомълком преминава обратно към 
Детройтската водна система. 

Обезпокоителните данни на учените принуждават Дел Торал да 
свика спешно съвещание с хора от Агенцията за опазване на 
околната среда и представители на градския съвет във Флинт. Въпреки данните, предоставени от 
Агенцията, местните политици решават, че няма необходимост от тревога и мерки за защита на 
населението. Само ден след въпросното съвещание, техния говорител Брад Уорфъл започва 
обръщението си към местните медии с думите: „Нека започна с това, че всеки, който се тревожи за 

оловото в питейната вода на Флинт, няма причини за безпокойство...“ Арогантността на Уорфъл 
стига до там, че той нарича Дел Торал „недобросъвестен служител“, който изнася непълни данни. 

От своя страна, Мигел Дел Торал решава да обособи събраната информация в специален доклад, 
който изпраща на колегите си от Агенцията и политици на местно и щатско ниво.  Доклада 
подчертава нуждата от спешни мерки във Флинт и призовава за бърза реакция по отношение на 
обезопасяването на водата. По ирония на съдбата, съдържанието му изтича в медиите по същото 

 

Бутилката в ляво съдържа вода от 

Флинт, а другата от Детройт 
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време когато д-р Хана-Атиша публикува откритията си за наличието на олово в кръвта на 
пациентите. Според нея, масовото отравяне на популацията във Флинт би могло да бъде напълно 
предотвратено, ако органите за регулиране на водата бяха свършили работата си. В резултат на 
неглижиране на професионалните им задължения, над сто хиляди човека във Флинт, от които 8 657 
деца,  ще продължат да живеят в ежедневен страх от потенциално отравяне, което може да се прояви 
дори след години. Пораженията от отрявяне с олово и други тежки метали са необратими и особено 
опасни за децата и хора с увредена имунна система. Последствията включват безплодие, забавено 
умствено развитие и когнитивни способности, слепота, глухота, хронични кожни проблеми, анемия, 
припадъци и рак.  

След като докладите на Дел Торал и д-р Хана-Атиша придобиват публичност, властите във Флинт 
организират срещи с населението, на които отричат данните от тях и успокояват хората, че водата, 
която тече от чешмите им е годна за консумация. На една от тези срещи присъства самата ЛиАн 
Уолтърс, пред която властите продължават да твърдят, че отровната вода в къщата й не може да 
доведе до здравните проблеми, от които децата й страдат. Наскоро разсекретена електронна 
кореспонденция показва, че Агенцията за 
опазване на околната среда обвинява Дел 
Торал за разпространението на доклада му и 
уверява високопоставени лица, включително 
кмета на Флинт, че изнесените данни са 
преувеличени и не отговарят на официалното 
становище на Агенцията. 

В остър контраст с бездействието на 
официалните лица са предприетите мерки за 
предпазване на служителите на града. Скоро 
след оповестяването на първите данни за 
опасната вода, през януари 2015г. редица 
администативни офиси инсталират 
охладители с филтрирана вода на всеки етаж 
в сградите си и предупреждават служителите 
си да не консумират друга.  

В отговор на опитите на Флинтската администрация да скрие данните за отровната вода и 
дезинформира населението на Флинт, проф. Едуардс заявява в ексклузивно интервю за „Хънтингтън 
Пост“: „Когато чух за опитите на власт имащите във Флинт да потулят случая, буквално започнах да 
се треся от гняв. Какъв човек може да се надсмива и лъже в очите майка, чиито четири деца са 
отровени с олово?! Със сигурност говорим за ужасни и зли хора. Опита ми с тях показва, че не 
трябва да има човек, който да довери здравето на децата си на която и да е федерална агенция“. 

Следва продължение. 

                                                                                                                       
          Анелия Петрова 
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По	червения	килим	

 Мислех си, че за този брой на вестника ще се „назнача“ 

laid off и червения килим ще дам на химическо чистене. Но 
сърце не ми даде да занемаря интелектуално-културния живот 
на моите фенове и отново ще ги улея и забогатя духовно с 
информация от по света и у нас. Заминахме за Чикаго и имам 
извинени отсъствия за 8-мо мартенското парти и за концерта на 
ансамбъл „Извор“. Преди 8-ми март заплаших Мики, че ако не 

ме зарадва с големия подарък, ще му плювна в чинията с 
яденето. Той толкова се стресна от това, че за празника получих 
скулптурна композиция от три пръста. Но това, че не 
присъствах на партитата, не ми пречи да ви разкажа за тях. 
Какво от това, че не бях на Оскарите или на чай в Бъкингамския 
дворец, спря ли ме нещо да пиша за тях в миналия брой – не. 
Важно е да си правиме харашото и да се правиме, че си 
вярваме.  
                 А нашите гиздави моми от ансамбъла имам 
чувството, че карат колело по таван. Каква е тая снага, какви са 
тия крака? Като планински извор потичат или подтичкват по 
сцената в такова темпо и в такъв синхрон, че ти идва да 
заиграеш с тях. Вече съм стара жена, но нямам афинитет към 
смъртта, затова ще инвестирам времето си в народни хора. Сега спирам видео клипа им от фейсбук 
и отивам да репетирам пред огледалото... Стана страхотно. Много ми идва отвътре, но отвън нищо 
не се получава. Не мога да се подигравам с краката си, но ще се утеша с това, че мога да свиря на 
пиано, само дето още не съм се опитвала. Ех, и тази лъжа не е истина, но за да не се чувстваш 
измамен, трябва да се научиш да мамиш. НЕ е задължително да следвате съветите ми. По-добре 
избягайте от час и пропуснете този урок от акемията на живота. Зная, че съм по големите приказки 
и се правя на много отворена, но живота не е приказка, а е реалност. Понякога, различна от 
желаната. Някои от нас идват в Америка с надеждата, че тук ще могат да продават лед на 
ескимосите и пясък на арабите. После остават с горчивото прозрение, че са напълнили голямата 
кошница само с красиви илюзии и ефимерни надежди. Обикновено щастието няма дълги ръце. То 
прегръща само тези, които най-много се приближават до него. Затова нека по-често се черпим с 
приятните емоции от такива събирания на българската общност в Детройт и да не се опитваме да 
режем корените си. Пожелавам на организаторите по-често да ни събират на партита, танци и 
веселби. Нека успеем да изградим живота си така, сякаш сме в най-хубавата и щастлива 
измислица.  

 И преди да съм ви отегчила до побъркване, ще се опитам да ви разкажа за емоцията по 
случай Свети Патрик при пътуването ни до Чикаго. Още в 9 часа сутринта оцветиха реката в 
зелено. Не зная дали кръчмарите пълнеха халбите от тази вода, та и бирата по всички заведения 
позеленя.  

 Припомних си 9-то септемврийските манифестации, на които ходихме по задължение и 
усмихнато трябваше да веем байраци за партийните важатели пред трибуната на Мавзолея. И така, 
катерейки се по сияйните върхове на комунизма, акустирахме в Америка, с тенденцията да 
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Вместо	честитка	за	8-ми	март	

пренапишем Алеко Константиновата книга в съвременен вариант „До 

Чикаго без назад“. Но тук не можах да разбера по чия команда по 
централните Чикагски улици се понесе това стълпотворение от народ. 
Сякаш всички бяха дали свобода на фантазията си и се бяха 
костюмирали в атрактивни, зелени одежди. Парадът беше много 
внушителен и запомнящ се. Фурорър направи Дейвид – гаджето на 
дъщеря ми. При минусовите температури, той се разхождаше гол от 
кръста нагоре като Триатековская картинная галерия. Рано сутринта 
беше отишъл в студио, за да го изрисуват и така зеленясъл и гол се 
понесе да дефилира на парада. Появата му предизвикваше взривове от 
възторжени овации. Всеки искаше да го снима. Горкото момче уж 
беше заможно, но откакто тръгна с Таня, вече няма и риза на гърба си. 
Странно защо пък реакциите към дъщеря ми бяха от различно 
естество. Тя скромно беше облякла зелена тениска с надпис: „I’m not 
Irish – kiss me anyway” (Не съм ирландка, но ме целуни). Аз тайно се надявах, че след зелените води 
ще потече златната река и ще дойде бабичката да ме хвърли в нея и да стана Златка, златното 
момиче. Но не би! Обаче ми спести цистита и менингита. От студа и ветрилника, зеленият ми грим 
започна да посинява, та реших да сменя тактиката и се отправихме към партито, на което бяхме 
поканени и ние, барабар с младите. Пейзажът по тялото на Дейвид пресъздаваше ирландската 
легенда. От едната страна на дъгата беше Леприкон, а на другото му рамо блестяха жълтиците. 
Чудех се дали да плясна с ръце и да го прегърна или да се направя, че залитам от изпития „чай“, та 

да стигна до златото и в суматохата да лапна и глътна имането. А на другия ден на „митницата“, да 

потече златната река. Еха, щях страшно да се замогна. А даже и за преден златен зъб щеше да ми 
остане. О, я стига с тези префърцунски интелектуалщини. Все едно, че вие не ядете лайна от пчела, 
мислейки си колко полезна е тази храна. Е, няма пък 

да ви разказвам повече за това. А сега за 
мен лека нощ, а за вас – всичко останало.  

 

 

 

За партито, Таня и Дейвид поръчаха ледена 
скулптура, в която по завойчета се изстудяваше 

„чая“ за гостите.  

Емилия Димитрова                



 

 

СТРАНИЦА 26 

Брой	4,	2016	ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	

Обява	за	работа	

  

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  
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Честито	

  

	

Семейство Росица и Лъчезар Вътеви посрещна 
момче Борис на 29 февруари.  

Бебето се роди с размери 53 см и 3,300 кг. и бързо 
наддава.  

Първи помощнички на мама са  
каките Силвия на 8 г. и Виктория на 4 г.  

 

Честито!  

   Сигурни сме, че Борис е в добри ръце и никой 
няма да забрави кога е рожденния му ден. 

 Шансовете да се родиш на 29 февруари  
са 1 на 1461.  

На 6 март в семейството  

на Христо и Ан Кожухарови се роди  

принцеса №2 Мирела.  

Щастлива е и кака Галена, която в 

началото се е чудела защо цялото 

внимание не е към нея, но сега 

обича да целува бебето и да си 

играе с него.  

Честито! 
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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 читатели отстъпка от 10% 

с промоционален код BGINDETROIT.  
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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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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 


