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В броя:  

За първа пролет щъркелът в двора на 

Митра Енчева беше затънал в сняг до 

над колене.  

Не случайно щъркели в Метро Детройт 

може да видите само в зоологическата 

градина или на рисунките на децата от 

българското училище. 

 

Амира Бузгьов, 9 г.  Силвия Вътев, 9 г.  

Заповядайте на представлението на пиесата  

 

 

на 22 април от 19:00 ч.  

в залата на Балканския център в Трой  
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 Бележка	на	редактора	

 Няколко спомена ще останат с мен за дълго след 
посещението на аквариума в Чикаго. Интересната 
архитектурна сграда носи името на човека, по чиято 
идея и с чиито средства тя е построена през 1929 г., 
John Shedd. Като собственик на успешната верига 
магазини Marshall Field & Company, той решава да 
направи нещо за града, който му е донесъл успех. Бих 
искала да видя и българските бизнесмени и политици, 
които натрупаха финансови средства през последните 
години да започнат да дават на обществото.  
 Аквариумът впечатлява с разнообразието от 
риби и други животни, живеещи във водата. Само във 
водите около Филипините има над 2 000 различни вида 
създания - от корали до кит акули и продължават да се 
откриват нови. Можем ли и ние, хората, да живеем 
заедно независимо от цвета, размера, нрава си? 
Можем ли да се научим от белугата как да живеем 
мирно в социални групи и да си помагаме?    
 Културното събитие на Весела Вълчева събра на 
едно място хора от различни националности, които 
научиха за историята на чернокожите жени от филм и 
фотоизложба на тази тема.      
 Продължава събирането на финансови средства 
за Антон Димитров. Той е в Германия, където 
продължава лечението си. Вижте новите банковите 
сметки на страница 3.   
 На 17 април можете да се срещнете с 
писателката Елизабет Костова в книжарница в Ан 
Арбър, където тя ще представи най-новия си роман. 
Действието в книгата се развива в България.  
 На 22 април ще ни гостува актьорът Емил Стоев 
с постановката «Великденско вино». Популярната 
пиеса е играна много пъти в различни театри в 
България, но за първи път се представя в САЩ. След 
успеха й в Чикаго, жители и гости на Метро Детройт ще 
могат да я видят на сцената на Балканския център.       
 Интересно интервю с поетесата Галина Вълчева 
ще ни доближи до света на твореца и реденото слово 
на страница 19. 
  В рубриката «По червеният килим» този път ви 
връщаме към миналото и историята на една 
забележителна българка - д-р Евдокия Петева-Филова.    
       
      Хубави Великденски празници! 
 
Даниела Начева 
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“  
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 Да	помогнем	на	Тони		

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за протегнатата ръка, за всяка помощ оказана на Тони в този труден момент! 
Ако имате възможност, моля ви, дарете! Ако ли не, поне споделете с близки и познати. 
Лечението на Тони в момента е над $6 000 на седмица!!!  
За повече информация и да следите кампанията и развитието, моля посетете GoFundMe 
https://www.gofundme.com/antondimitrov/ и фейсбук: https://www.facebook.com/
togethersavingtony 

                            Елена Капинчева 

 

Банкова сметка: Huntington Bank 

Routing: 044000024, Account: 02773231780  

Някои от вас изразиха трудност при използването на gofundme. За 

улеснение, Тони си направи и българска сметка в банка ДСК: 

BGN  

 IBAN: BG22STSA93000024291016, BIC: STSABGSF 

 EUR 

 IBAN: BG11STSA93000024291020, BIC: STSABGSF 
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 Покана	за	театър	на	22	април	

ЗАПОВЯДАЙТЕ  

на представление на пиесата  

 

 

от Константин ИЛИЕВ 

в събота, 22 април от 19:00 часа  
в Балканския център,  

1451 Е. Big Beaver Rd., Troy 48083  

Сценична реализация: Емил Стоев 

Консултант: Ивайло Христов 

Вход: $25 

Пиесата “Великденско вино” е играна в течение 

на десет години в Драматичния театър 

“София”, десет години в Народния театър “Иван 

Вазов”, както и в почти всички български театри. Особеното в нея е, че привлича 

публиката с необикновеният поглед върху взаимоотношенията Васил Левски – Поп 

Кръстьо, оставяйки свещеника от своя гледна точка да разкаже кое как е станало. 

Пиесата е избрана за най-добрия драматургичен текст на 20-ти век в България.  

Представлението не се препоръчва за деца под 12 г. 

Организатор: Български културен център - Детройт, 586-202-4605 Даниела Начева 

Make the Future Detroit, which takes place at 
Cobo Center from Thursday, April 27 – Sun-

day, April 30, is a free festival of bright ener-
gy ideas. Shell Eco-marathon Americas will 
once again take place at Cobo Center, in the 
heart of Detroit, Michigan. 

The event takes you on an incredible journey 
into the future of energy and mobility. At the fan 
zone you will be able be see new technologies, 
enjoy the energy adventure of tomorrow and have fun with live music shows! 

At the heart of the event will be the Shell Eco-marathon student mileage challenge where more 
than 100 teams from all over the Americas design and build the most fuel efficient vehicles that 
the best bright young minds can imagine. The teams then compete on a specially-designed track 
around Cobo Center to see just how far they can drive on the equivalent of one liter of fuel. 

Фестивал	с	колите	на	бъдещето	



 

 

СТРАНИЦА 5 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 4, 2017 

 Среща	с	Елизабет	Костова	на	17	април	в	Ан	Арбър	

На 17 април от 19:00 часа ще има среща с 
Елизабет Костова по повод на най-
новата й книга в Westgate Shopping  

Center, 2513 Jackson Avenue,  
Ann Arbor, MI 48103 

 Елизабет Костова е #1 Ню Йорк Таймс 
бестселър автор на «Историкът» и «Крадецът на 
лебеди». Тя завършва Йейл и притежава 
Магистърска степен от Университета в Мичиган. Тя 
също е съосновател на фондация «Елизабет 
Костова» за творческо писане в България. 

           Последният й роман се простира от миналото 
до настоящето и разкрива скрити тайни на България, 
красива и обитавана от духове страна.  

  Главният герой е млада американка, 
Александра Бойд, която пътува до София, България, 
надявайки се, че в чужбина ще намери мехлем за 
раните, оставени от загубата на любимия си брат. 
Скоро след пристигането си в този елегантен Източно-
Европейски град, обаче, тя помага на една възрастна двойка да вземе такси и осъзнава 
твърде късно, че случайно е взела една от техните чанти. Вътре тя намира богато 
гравирана дървена кутия с името: Стоян Лазаров. Тя открива, че това е урна с човешка 
пепел.  

  Докато Александра се опитва да намери семейството и да върне кутията, тя първо 
ще трябва да разкрие тайните на талантлив музикант, който е сломен от политическия 
натиск, но това крие в себе си опасност за самата нея.  

  Новият роман на Елизабет Костова е приказка за ужасите на един век, пресичайки 
културата и ландшафта на тази загадъчна страна. Напрегнат и красиво написан, той 
изследва силата на 
историите от миналото.  

Превод от печата:  

Даниела Начева 
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 Изнесен	консулски	ден	в	Детройт	

Уважаеми дами и господа, 

За услуга на българските граждани от Метро Детройт ще се предвижда изнесен консулски 
ден на 21 май 2017 г. (неделя) от 9:00 до 15:00 ч. на адрес Balkan American Community 

Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083). 

Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в които да 

бъдат посочени: трите имена и вида на услугата, която ги интересува. Електронен 

адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit Consular Day. Изнесеният 

консулски ден ще бъде проведен само ако бъдат събрани достатъчно 

предварителни заявки за обслужване от гражданите. 

Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%. Приемат се 
плащания само в брой или money order. 

На всички регистрирани ще бъде изпратен график и час, за който са предвидени за 
обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място. Тези, които не са се 
регистрирали предварително също ще могат да бъдат обслужени, но след регистрираните 
граждани.  

В този ден ще можем също да връчваме готови за получаване лични документи, ако 
предварително желаещите ни изпратят информация на гореуказания електронен адрес, 
със своите имена и посочат вида на документа, който очакват. 

 

Ivan Anchev Ph.D.Ivan Anchev Ph.D.Ivan Anchev Ph.D.Ivan Anchev Ph.D.    

Consul General of Bul-Consul General of Bul-Consul General of Bul-Consul General of Bul-

garia in Chicago, ILgaria in Chicago, ILgaria in Chicago, ILgaria in Chicago, IL    

737 N. Michigan Avenue, Suite 

2105 

Chicago, IL 60611 

Phones: (312) 867-1904 

Fax: +1 (312) 867-1906 

E-mail: ivan.anchev@mfa.bg 

Част от услугите и техните цени при изнесен консулски ден.  

В българския магазин 

също има списък, където 

може да се записвате. 

Aдресът е:  

42124 Van Dyke Rd,  

Sterling Heights, 48314 

Посещението на консула за 9 април се отлага поради малък 

брой регистрации по установения ред.  
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 Национален	радиоконкурс	

 

 
 
I. Представяне  
 
Една от  важните  задачи на културно-музикална програма „Христо Ботев“  е 
създаването на  детско-юношески предавания, които образоват, възпитават, развличат 
и провокират  творческия потенциал на  българските деца. Част от тази 
дългогодишна традиция е Националния  конкурс за детско литературно творчество 
„Искри“, който се провежда за 34 път.   
Това е най-старият и най-авторитетният литературен конкурс за деца в България. 
Всяка година през него преминават творби на над 300 деца, не само от България, а и 
на българчета, живеещи извън пределите на страната (Молдова, Украйна, Бесарабия, 
Западните покрайнини, Германия, Австрия, САЩ). Участници в него са били  много 
от младите български поети, белетристи и публицисти. 
 
II.         Статут 
1. Цели на конкурса 
• Засилване интереса на учениците към литературата 
• Насърчаване на творческия потенциал и въображение у децата 
• Подобряване на уменията им за комуникация, участие в конкурси и срещи с 
публика 
• Повишаване нивото на писане и литературна грамотност, създаване на навици за 
самостоятелна работа. 
   
2.          Целеви групи 
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Национален	радиоконкурс	

• Ученици от I до X клас от всички училища на територията на Република България 
• Ученици от I до X клас от българските училища в чужбина 
Участниците се групират в две възрастови групи: 
• Първа възрастова група –  от I до VI клас  
• Втора възрастова група – от VI до X клас.  
 
3.2        Категории 
Конкурсът не задава ограничения в темите и жанровете - допускат се всички 
възможни жанрове, в които искат да  творят децата – от стихове, приказки и гатанки 
до новели, повести, пътеписи и пиеси. 
 
 3.3       Срок:  
Крайният срок за участие е 30 април 2017 г. 

Творбите се приемат на мейл:  iskri@bnr.bg или на адрес: София 1040, бул. 

„Драган Цанков“ № 4, за конкурса „Искри“. 

 
 3.4      Оценяване  
Компетентно жури с участието на  известни български поети, белетристи и  редактори 
на детски и литературни предавания  от БНР  ще излъчи наградите по критерии: 
оригиналност, сила на внушенията и посланията,  добра езикова култура. 
 
3.5.      Награди  
• Грамоти и специални ваучери за победителите от конкурса. 
 
Две допълнителни награди  с грамота и парична стойност  на името на Радка 
Станимирова, автор на стихове за деца, дългогодишен редактор в Детската редакция  
на БНР и издател на вестник „Славейче“ (1936-1943), създаден в началото на миналия 
век от Чичо Стоян. 
 
 3.6.  Церемонията по награждаване ще се проведе на 18 юни 2017 г. и ще се излъчва  
в директно двучасово  предаване по програма „Христо Ботев” , за да дадем  
възможност и на слушателите да опознаят по-добре наградените деца.  
 
Отличените творби ще бъдат представени пред публика  в изпълнение на известни 
наши актьори и ще получат своята премиера в национален ефир.  
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 Група	за	най-малките	

 Българско-английска двуезична група за най-малките дечица. Елате заедно 
да опознаем чудния свят на българските песни, стихчета и приказки. Тази 
група е за любопителните деца от 0 до 24 месеца, които искат да изучават 

български език. Срещите са през делничната седмицата, времето и мястото 
ще определя въз основа на интерес и наличност.  

За повече информация, моля свържете се с Цвети Сталман:  
tsv.stahlman@gmail.com или 248-835-0399. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarian/English Bilingual Baby Group: Come and experience play time in the 
amazing world of Bulgarian songs, rhymes and stories. This weekly play group is 
for children between 0 to 24 months old who enjoy exploring and learning more 

about the Bulgarian language. Meeting will be held on weekdays, time and location 
to be determined based on interest and availability. For more information please 

contact Tsvety Stahlman at tsv.stahlman@gmail.com or 248-835-0399. 
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 Пролет	е!	

 

 
Детски и младежки приключенски програми  www.bikearea.org 

 
БРИТАНСКО ЛЯТНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ •АРКУТИНО•  

 
arkutino-school.eu 

 
Детски езиков лагер "Вилиленд" с. Мийковци 

 
http://villyland.com/ 

 
 

Детски езиков лагер "Кандафери" 
 

 http://lager.kandaferi.com/zapisvane/ 
 
 
 

Рисунки на деца от училище „България“ - Детройт  

Летни	лагери	в	България	
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 Сговорна	дружина	носи	опит	от	чужбина	

На 15 март в Тук-Там започнахме 
кампания, с която целим да съберем 
три стипендии от по 10 000 лв за 
тазгодишното издание на “Иди, учи 
и се върни”.  

Ако още не сте чували за фонда за 
стипендии, целта му е да помага на 
българи, които имат амбицията да 
учат в чуждестранен университет и 
мотивацията да се върнат след това в 
България и да прилагат опита си тук. 
Проектът стартира през 2016 и тази пролет предстои да изберем следващите трима стипендианти. 

Нашите планове за фонда минават отвъд раздаването на стипендии. В Тук-Там работим за това 
“Иди, учи и се върни” да се превърне в цялостна програма за развитие на следващото поколение 
лидери. Вече сме поели по този път с настоящите си стипендианти – Наско, Сиво и Лили. 

Вярваме, че решението на всеки проблем започва от образованието и че с общи усилия можем да 
постигнем голям напредък. Също както се е случило през Възраждането, когато благодарение на 
даренията, както на по-заможните българи, така и на сплотени общности, из цяла България се 
изграждат училища, гимназии и университети. 

И днес имаме нужда да почерпим от световния опит, а наученото да върнем обратно в България и 
да допринесем за нейното развитие. 

Обръщаме се към вас, които знаете колко ценен може да бъде опитът натрупан в чужбина. Към вас, 
които разбирате каква сила може да има образованието. И към вас, с които заедно правим България 
едно още по-хубаво място – станете част от дружината, подкрепете фонда за стипендии “Иди, учи и 
се върни”. 

Благодарим за помощта при изработката на видеото на нашите партньори от „Българска история“. 

Видеото можете да видите тук: www.generosity.com/education-fundraising/tuk-tam. 

След Великден ще започне и кандидатстването за стипендиите, 
така че ако някой се интересува, може да следи за информация 
на фейсбук страницата ни. 

 

Стела Александрова 
Маркетинг координатор 

 Тук-Там | Сдружение на българите 
с опит и образование в чужбина 

W: http://www.tuk-tam.bg 

W: www.karieravbulgaria.com 
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 На международния 
фестивал в Schollcraft Col-
lege в Ливония, България се 
представи с маса със 
сувенири. Посетителите 
опитаха и от вкусната питка 
на баба Митра. Дамите не 
пропускаха да помиришат 
мускалчета с розово масло.  

На много въпроси трябваше 
да отговаря Джон Карзон, 
който демонстрира каба 
гайда. Благодаря и на 
Станимира и Христо, които 
ми помогнаха.   

 

Даниела Начева 

     

Пътуване	до	България	

Пътуване до България - е, не 

съвсем.  

На 9 март, предложих пътуване до 

България на колеги и студенти от  

Walsh College чрез филм за 

страната ни. Прожекцията беше 

част от културната програма на 

колежа, която се провежда веднъж 

в месеца с представяне на 

различна държава.  

Гостите бяха впечатлени от 

разбележителностите и 

красивата природа на България.   

 

Даниела Начева 
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 На 26 март в Детройт се проведе едно по-
различно събитие: The AfrocentricX. То беше 
организирано от нашата сънародничка Весела Вълчева 
и списание ”YP Empire” с основател Шениз (Shenise 
Foote-Vann) и имаше за цел да разкаже за чернокожите 
жени (African-American) и тяхната борба за свобода и 
развитие. Това не беше просто среща за обмяна на 
контакти, а изложба и културно събитие, което става 
реалност след дълги, безсънни нощи и упорит труд. На 
едно място се събраха хора от различни народности и 
култура, които видяха фотоизложба и документален 
филм заснет през обектива на Весела по идеята на 
Шениз за чернокожата жена от времето, когато е била 
окована с вериги до момента, в който президентът 
Линкълн издава прокламация за еманципация на 22 
септември 1962г. и декларира свободата на робите във 
всеки щат на Конфедерацията. Чернокожата жена най-
накрая е освободена от робство, но независимо от това 
тя е нямала право на глас. Расизмът и сексизмът се увеличават и тя става лице на 
потистничеството. Черната жена не е имала право да говори и е трябвало да прави това, 
което й се е казвало без право на мнение и чувства. С годините и натрупването на много 
болка, тя стига до решението, че не е склонна да живее повече подтисната и без глас. 
Нейната болка еволюира и чернокожата жена израства с непреодолима сила и е готова да 
се бори за правата си. Смелостта я трансформира и тя се превръща в победител. Тя е 
символ на сила, която се спрява с всяко препятствие.  
 Гостите бяха очаровани от изложбата и историята, която всяка творба показваше 
чрез две очарователни жени. По време на събитието имаше изпълнения на песни и 
стохотворения, написани от Rosemarie Wilson. Прожекцията на документалния филм, 
създаден от Весела Вълчева, в който тя показва историята на чернокожата жена в 
Америка със снимки, заснети през нейния обектив и интервюта с жените, които са били 
част от този проект. В интервютата те говорят колко важен е бил този проект за тях и как 

те искат да вдъхновяват други жени като 
тях. След програмата посетителите 
опитаха български банички, направени 
от Огняна Димитрова, курабийки, дарени 
от Никола Алексиев и напитки дарени от 
приятели. За музиката се погрижи 
неповторимата Brittany “Sounds by B” 
Johnson, а в края имаше специална 
презентация от LaToya D. Early, в която 
тя говореше как да достигнем своя 
потенциал и как да създадем и развием 
бизнес идеи. Събитието TheAfrocentricX 
беше първото, но не и последното. 
Предстоят и други изяви до края на 

 

Снимка: Весела Вълчева, Suppressed.  

Снимка: Весела Вълчева, Triumphant. 
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годината. Можете да видите снимки, заснети от 
гостите, ако последвате #TheAfrocentricX  или 
#YPEmpire. 
Весела Вълчева се занимава с графичен дизайн и 
фотография от десет години. Можете да разгледате 
нейни снимки на www.vvdphotography.com.  
 
“За мен беше чест да съм поканена на това 
невероятно събитие, където в публиката има хора 
от различни народности и култури. Има нужда от 
повече такива събития, на които да празнуваме 
жената, нейната красота, изящтност, интелект и 
сила.”  
Гергана К. 
 
“Събитието на YP Empire бе организирано много 
добре. Обстановката беше гостоприемна с много 
разнообразна програма и изложба, в която се 
проследява прехода на чернокожата жена,  която е 
претърпяла много лишения през изминалия век в 
търсене на право на глас и обществена позиция. 
         Радвам се, че имах възможност да присъствам 
на това събитие, организирано от Весела Вълчева 
и YP Empire.”  
Любица К. 
 

 

Снимка: Весела Вълчева, Survivor 

Снимка: Весела Вълчева, Dampened 
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Ето така посрещнаха Баба Марта в 

клуба по гимнастика „Европейски 

звезди“ (Euro Stars Gymnastics) в Плимут, 

Мичиган, където Таня Георгиева е 

собственик и треньор. 

Браво! 

On April 7-9, the Gym is hosting the Spring Spec-
tacular Invitational and Fun Meet. Come cheer on 
the girls! Pre-team and rec-select girls are compet-
ing in the Fun Meet Friday (Warm up starts at 6 
pm), while Saturday and Sunday morning you will 

see competition by Levels 3-8 and XCEL. 

на 20 май (събота) от 18.30 часа 

в залата на Балканския център в Трой, 

1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 

 

КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА  

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА 

и 

ЗАВЪРШВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА УЧИЛИЩЕ “БЪЛГАРИЯ” В 
ДЕТРОЙТ 
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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. 

For more information and directions visit detroitfolkdancing.com. 

  

 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 

  
Оn Friday April 14,  trio Veselba (Bruce  - гъдулка, Nan - тамбура, and Chris - 

кавал) will play for the student folk dance group at Bowling Green State University 

in Bowling Green, OH.  Come early and dine on great Bulgarian food at  

the Naslada Bistro at 5:30 pm.  
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С бял цвят дърветата покрити  
и цъфнали цветя в лехите.  
 
Полъхва лек и ароматен  
ветрец априлски над земята.  
 
Нощта е тиха, топла, ясна —  
това е пролетта прекрасна!  
 
В небето хиляди звездици,  
край храма хиляди свещици.  
 
И храмът цял блести и свети  
и пълен е с народ несметен.  
 
Великденска нощ богомолна!  
Душа радостна и волна  
 
забравя грижи и умора  
и вдига се в небето горе,  
 
където Бог всеблаг царува  
и всекиму добро дарува,  
 
и в хор камбанен звън и песен  
кънтят, звънят — Христос 
възкресе!  
 
Елисавета Багряна  

8 април (събота), 10.30 a.m. и 6:00 p.m. - Лазаров ден 

9 април (неделя), 10.30 a.m. - Цветница 

12 април (сряда), 7.00 p.m. - Велик Маслосвет 

13 април (четвъртък), 10.30 a.m. Литургия с даване на      
                       причастие 
                                    7.00 p.m. четат се 12 Евангелия 

14 април (петък), 11:00 a.m.— служба 
                              7 p.m. Опело Христово (минава се под 
         плащеницата) 

15 април (събота), 10:30 a.m. и 12:00 a.m. - служби 
                                 11:30 p.m. Велико Повечерие 

16 април (неделя), 11.00 a.m. Великден, децата събират          
        яйца след службата 

Минзухари в градината на Илиaна Георгиева, от които и сърните обичали да си похапват!   

EASTER BAKE SALE  

SATURDAY, APRIL 8, 2017, 10:00 am to 4:00 pm  

SUNDAY, APRIL 9, 2017 , 12:00 pm to 2:00 pm  

Church: 19600 Ford Rd., Dearborn MI 48128  

Place your orders early by calling 313-271-3110.  

SPRING FOOD FEST— FOOD, DRINKS, MUSIC AND FUN 

SATURDAY, APRIL 29, 2017, 3:00— 10:00 pm  
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 Галина Вълчева е поетеса, родена в Раднево и 
от 23 години живее в Пловдив. Издала е книгите: 
„Сезонът на праха” /поезия/, 2001г., „Кръстопът на 
слънцето” /прозаични опити/, 2004г., „Един живот по-
късно” /поезия/, 2004г.,  “Кръговрати” /електронна 
книга с поезия, публикувана в сп. „Литературен 
свят“/ 2013г. Носител на многобройни литературни 
награди. 
  

Галина Вълчева: Словото е нещо магическо, защото минава 

едновременно през очите, през ума и през душата на 

читателя. 

- Пишеш предимно поезия и живееш в културната столица 

на България – Пловдив. Спомага ли средата за развитието на 

таланта? 

- По-скоро мисълта за средата помага на таланта да не мързелува. Характерно за талантливия е, че е 

немарлив към дарбата си, защото животът често води нас, а не ние него. Ако имам талант, той е дар 
от Бога. Старая се да работя по него, не ми се свидят думите и много, много редактирам. Често на 
боклука отиват десетки стихове, а понякога и добри идеи, които съм преценила, че няма да се 
развият както трябва. Останалите, тези които са редактирани до „кристален звън“, минават през 

вещото око на моя редактор Асен Димитров-Феликс и едва тогава виждат бял свят. И не бързам да 
издавам. От 12 години не съм издавала книга на хартиен носител, макар че имам материал поне за 
две книги. Скоро и това ще стане. Текстовете трябва да отлежат, преди да се появят в книжно тяло, 
защото то остава завинаги. Електронните варианти потъват в морето от информация минути след 
като са прочетени. Затова на хартиен носител – само „златното“, пък било то и „старо“. 

Отговорността пред словото и пред средата са стимули да се работи качествено. 

- Организатор си на артистично-музикални и литературни вечери в Пловдив. Разкажи ни за 

тях. 

- С Феликс от дълги години сме в литературните среди. Той ме въведе в тях, покрай поезията се 
запознахме, влюбихме и създадохме семейство. Негова беше идеята да издам първата си книга. Той 
пръв ми каза, че имам не само талант, но и собствен стил и че стиховете ми трябва да видят бял свят. 
С времето братята по перо започнаха да ни ценят и да се допитват до нас. През 2004г. ни поканиха 
да поемем ръководството на литературен клуб „Метафора“. Започнахме да организираме най-

различни прояви, свързани с литература, с музика, с изкуство и култура. Канехме писатели, актьори, 
музиканти, литературоведи, издатели, артисти, които в нашите трудни времена се занимават с 
изкуство. Най-многобройни бяха литературните вечери. Организирахме ги  в Стария град, най-често 
в нашия писателски дом, Къща Ламартин, в читалище „Възраждане“, в галериите „Ромфея“ и 

„Тракарт“ и мн. други. Те всички са паметници на културата и любими места на пловдивчани. 

Понякога правехме представяния в рок и арт клубове, канехме поети с китари. Всички откликваха с 
радост и така се запознахме лично с едни от най-добрите български писатели и поети. Такива са 
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Валери Петров, Георги Константинов, Петър 
Анастасов, Емил Симеонов, Ивайло Балабанов, 
Никола Инджов, Иван Есенски, Божана 
Апостолова, Антон Баев… Много са, страхувам 
се, че ще пропусна някого. С повечето от тях ни 
свързва чудесно приятелство. Гостували сме си 
взаимно. За съжаление, някои вече не са между 
нас, напуснаха ни твърде рано. Светли им 
небеса! Гостуваха ни и цели литературни 
клубове, в които членуваха  писатели, актьори и 
музиканти. През 2007г. аз се оттеглих, защото се 
роди синът ни Борис и се отдадох на 
майчинството. Съпругът ми продължи да се 
занимава по-активно с тази дейност в 
Дружеството на пловдивските писатели. Той е чудесен редактор, поет и сатирик. Свири на китара и 
на барабани, композира и музика. Вече има няколко песни и клипове по стихове на Димчо 
Дебелянов, Иван Николов и по мои текстове.  
  

След няколко години ме приеха в Съюза на българските писатели, после с Феликс станахме членове 

и на Съюза на журналистите в България. Подновихме активните творчески вечери с писатели, 
журналисти и други интересни личности. Съдействаме на отдел „Култура“ към община Пловдив и на 

издателство „Жанет“ 45 в организацията на ежегодния фестивал на книгата „Пловдив чете“. 

Издателката и писателката Божана Апостолова направи много за културата в града ни. Тя е 
инициатор на тази уникална проява, която вече години наред събира не само хората на словото от 
цялата страна, но и световноизвестни писатели. С Феликс продължаваме да съдействаме на 
читалище „Възраждане“, на Пловдивския университет, на Регионалната библиотека „Иван Вазов“ за 

прояви като месечни срещи с писатели, „Библионощ“ и други.  

- Носител си на много литературни награди. Носи ли удовлетворение  признанието от 

литературоведи? 

- Всяко признание е удовлетворение. В крайна сметка хората на изкуството са публични личности, 
тъй като общуват със света чрез творбите си. Това е смисълът. Ако някой творец каже, че не търси 
признание и не му се радва, не бих повярвала. Е, идеалният вариант е да се издържаш от творбите 
си, т.е. да си професионален писател, но малцина са имали такова щастие. Мен лично най-много ме 
радва това, че и хора, които не са специалисти, се чувстват докоснати от стиховете ми. Това значи, 
че общуването ни се е провело успешно, че те са припознали себе си, душата си, историята на 
живота си в някой образ или сюжет, че някоя метафора ги е учудила, зарадвала, трогнала, накарала 
ги е да се замислят. Че са си казали: „Да! Точно така се чувствам! Да, такива са хората! Да, мога! 

Паднах, но станах, продължих!“ Това е смисълът на нашето трудно изкуство. Словото е нещо 
магическо, защото минава едновременно през очите, през ума и през душата на читателя. Ако 
пренебрегнеш някое от тях, няма изкуство. Аз ги наричам „зони на духа“. Трябва да си напълно 

искрен, за да успееш да достигнеш и до трите наведнъж. Позата личи, особено в литературата. Личи 

 

На гости в дома на Валери Петров, януари 2004 г. 
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и бездарието.  

- Какво според теб е мястото на българска поезия в наши дни, четат ли поезия съвременните 

българи? 

- Мисля, че българите все повече четат поезия и изобщо се завръщат към изкуството. За съжаление, 

не могат да си позволят да му се наслаждават достатъчно често. Все пак, мисля, че българите не са 
се отказали от духовното, просто трябва да оцелеят днес, както са оцелявали хилядолетия наред. 
Знаеш какво беше през 90-те, а сега театрите и киносалоните са пълни, изложбените зали също, 
пловдивчани например препълват Концертна зала и Античния театър, докато текат многобройните 
международни музикални фестивали под тепетата. Те се умножават, жанровете са за всеки вкус – 
опера, рок, джаз, поп, фолклорна музика и танц. Слава богу, тези прояви също станаха традиционни. 
И на литературни представяния е същото – залите 
са пълни. Но хората са бедни и не могат да си 
купят книгите, които биха искали. Това е 
тъжното. Въпреки това, талантливи, дори 
гениални български автори винаги е имало и ще 
има. И не само в областта на литературата. Днес 
обаче тя е най-трудно конвертируема. 

Словото не е изкуство за публика, която иска 
просто да „консумира“ някакъв продукт. На този 

принцип се създават риалитита, касови филми, 
книги в „лекия жанр“ и други комерсиални 

произведения. Не  че има нещо лошо да печелиш 
от таланта си, просто трябва да имаш какво да 
кажеш. Особено днес, когато изкуствата все 
повече се „сливат“ с технологиите, а хората са 

преситени от информация. Изкуството е 
елегантно, не е крещящо, то не се „блъска“ и не се „надвиква“ с медиите. Истинската поезия не бива 

да е некачествена, за да е модерна, а трябва да бъде модерна, защото е качествена.  Тя е за личности, 
които не се страхуват да бъдат креативни, да мислят, да чувстват, да мечтаят, да се учат. Като всяко 
изкуство, словото е и занаят, който трябва да овладееш – бавно, с много любов и старание, с усет 
към детайла, с изящество. А и талантът, сам по себе си, не е достатъчен. Той трябва да се развива, 
въпреки че може би никога няма да бъде оценен.  

- Защо точно поезия? Кога се появи тази потребност? 

- Поезия, защото все още не съм готова да пиша проза. За нея трябват натрупвания, които не зависят 

толкова от възрастта, колкото от начина, по който се е стекъл животът ти. Струва ми се, че в 
поезията по-трудно можеш да позираш, особено в класическия стих. Ако има такива нюанси, те 
веднага се „набиват на очи“. А и за да пишеш проза, се изисква огромна и дълготрайна 

концентрация, която да не бъде нарушавана от ежедневието. Трябва да имаш много свободно време, 
с което аз все още не разполагам. Имам отговорности, които в момента не търпят „паузи“, каквито са 

 

Галина Вълчева получава специалната награда за поезия 

на Филологическия факултет на Пловдивския 

университет, октомври 2015 г. 
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нужни, за да напиша нещо качествено в областта на белетристиката например. Имам един сборник с 
есета, но това са по-скоро импресии, щрихи от живота, не цялостен сюжет. Засега се чувствам 
уютно, когато пиша стихове. Дано не прозвучи клиширано, но тази потребност си „стои“ дълбоко в 
мен от детските години. Не мога да си спомня кога се е появила и кое я е провокирало, но ясно 
помня кога написах първото си стихотворение – във 
втори клас.  Не съм предполагала какво ще се случи с 
необходимостта ми да пиша, не се замислях върху 
това. Просто пишех, когато почувствам, че имам 
какво да кажа.  

- Имаш прекрасно семейство. Съпругът ти също е 

поет, редактор, музикант .., а синът ви вече също 

проявява поетични наклонности. Как 

съжителстват тези три таланта? 

- О, много е забавно! „Редактираме“ се словесно един 
друг в ежедневието. И се учим един друг. Всеки си 
има собствен стил на изказване, собствени 
„риторически трикове“. И, струва ми се, ние 

научаваме от детето повече отколкото то от нас. 
Всъщност, това е нормално, така трябва да бъде. 
Родителят може само да напътства и да контролира 
трупането на опит, другото детето си го има по рождение – интуиция за същественото и за 
истинското в света. Всички деца са поети по рождение. И мъдреци. Те са близо до истината и до 
божественото начало у човека. После животът заличава тези способности и зрелият човек живее 
уплашен, самотен и объркан. За детето светът е прост и ясен, то няма нашите дилеми и с това е 
силно. Но и децата са самотни, защото ние, възрастните, изгубваме способността да чувстваме като 
тях и често не ги разбираме или нямаме време за въпросите им. Синът ми определено има голям 
усет към словото. И към словесната манипулация. Често говори като дете, т.е. – като мъдрец, друг 
път – като политик, а понякога – „пледира“ като юрист.  Използва такива изразни средства, такива 

логически конструкции, че не можем да оборим тезите му. Получават се едни такива словесни 
бисери…цели нанизи! И аз ги записвам, с тайната надежда да му ги подаря, когато порасне, за да не 
забравя какъв е бил.  

- Помня, че когато бяхме студенти, ти участва  в студентска експедиция по фолклористика и 

диалектология в селата Широка лъка, Гела и Стикъл за проучване на местния родопски 

диалект. Какво научи от това преживяване?  

- Научих, че единствената родина, която човек не може да изгуби и която никой не може да му 

отнеме докато е жив, това е езикът. Научих колко древен и богат е нашият език. Колко безценни 
културни пластове е съхранил. Всъщност, ние сме запазили идентичността си чрез него. И чрез 
писмеността. Откакто я имаме, тя е основата на религията, културата и историята ни. Иначе, на този 
световен кръстопът, на който живеем, отдавна щяхме да се претопим. А имаме толкова много да 
покажем на другите! Самите ние не подозираме…или сме забравили. Не го съзнаваме, но 
българският език и нашите диалекти са уникални. Също като фолклора ни. И като природата ни. И 

 

С Петър Анастасов, февруари 2015г.  
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като нас самите. Ако се фокусираме върху тези неща, а не върху дребнавостите, мисля, че ще се 
съхраним. В противен случай…, първо ще изчезне езикът ни, литературата, после религията, 
културата и традициите ни, доброто, което носим в гените си. И ще бъдем претопени от други хора, 
които държат на собствената си идентичност и я налагат агресивно… Дано това никога не се случи! 

- Можеш ли с четиристишие от стиховете си да опишеш Любовта, Живота, Старостта, Децата? 

- С четиристишия е трудно. Ще опитам –  с различни 

видове „стишия“…: 

 Любовта: ...И цяло чудо ще е тази стряха 

                          от стръвната Любов да ни спаси... 

 Живота:  Да преживеем тази зима –  

                             под нежната кора на скрежа, 

                             където, гъвкав като риба, 

                             животът се изплъзва неизбежно 

                             и се укрива в дълбините… 

 Старостта: …Зная, моя случайна кобилке,  

                      че си търсиш най-тучното пасище… 

                   …Но чия си? Самичка ли скиташ 

  без стопанин, без повод, без стадо?... 

  Колко стари изглеждат очите ти, 

  а пък тялото още е младо!... 

  …Ето, слънцето залезно близва 

  твойта грива – горяща пътека: 

  ти – нагоре по хълма възлизаш, 

  аз – надолу, към равното, кретам… 

 Децата: …Ето, сякаш е на кино детството ми в този град... 

                Кой в проклетата кабина връща ролката назад? 

- Посланието ти към българските емигранти по света.  

- Искам да ги помоля да научат децата си да говорят, да четат и да пишат на български език! Не 

искам да говоря за това, което сега се случва в България. Но всички знаем притчата за човека, който 
бил обикнат от Бог. През целия си живот, и в бедност, и в богатство, във възходите и в паденията си, 
той получавал тайнствени послания, в които винаги пишело едно и също: „Помни, човече: няма да е 

все така!“  

        Интервюто взе: Антоанета Бейм  

 

 

В къщата-музей на Петя Дубарова с Елица 

Дубарова (първата от ляво),  Бургас 2010 г. 
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Нашият кум Георги Царев (или Джони, както всички го наричаме) беше един от  
най-ерудираните и интересни състуденти в курса на мъжа ми в Историческия 
факултет на Софийския Университет. Отдаден с душа и сърце на българската 
история, той посвети две години от живота си в къртовски труд за 
подготовката и представянето на една изключително богата и интересна 
изложба, заемаща девет зали в Националния Етнографски музей. Експозицията е 
посветена на живота и делото на една забележителна българка сред най-ярките 
личности в културата преди 1944г. - Евдокия Петева, съпруга на Богдан Филов.  

Анелия Кирилова в резюме представя портрета й.        

 

След 9 септември българският елит е разкостен с 
кирка и заровен с лопата с надеждата, че ще бъде 
забравен. В жилестия, смъртоносен юмрук на новата 
власт попада и една изключителна личност и учен от 
европейска класа – Евдокия Петева-Филова. 
Образована в Германия през 20-те години на миналия 
век, тя е изкуствовед и етнограф с огромни познания. 
Посвещава живота си на изследването на 
българските шевици, накити и керамика, и ги показва 
на света. Изследва модерното българско изкуство. 
Пише първата монография за художника Иван 
Милев. С идването си комунистите не се церемонят. Изселват я в провинцията. Забраняват й да 
работи. Обричат я на мизерия, страдание и забрава. Изложбата „Д-р Евдокия Петева-Филова – 
Завръщане в двореца“ е опит да бъде поправена една историческа несправедливост. 

Любов, отдаденост, прецизност 

От учебниците по история познаваме Евдокия само като съпруга на министър-председателя Богдан 
Филов. Преди всичко обаче тя е част от интелигенцията преди 9 септември. Защитила докторат по 
история на изкуството и философия във Вюрцбург и специализирала в Париж, Евдокия Петева 
избира да работи за България. През 1925 година тя постъпва в Етнографския музей като уредник и 
работи там до април 1940 г. През 1932 г. сключва брак с проф. Богдан Филов, виден български 
археолог, председател на Българската академия на науките, министър-председател (1940-1943), 
регент (1943-1944) на малолетния цар Симеон Втори. Като 
съпруга на Богдан Филов, д-р Петева е близка с царица 
Йоанна.  

Изложбата, подредена в бившия Царски дворец, ни води 
между оригиналите на бродериите, които дамата някога е 
държала в ръцете си и е изследвала с любов, отдаденост и 
прецизност. Шевиците са открити между 6000-те везби в 
колекцията на Етнографския музей. Ярките им цветове, 
невероятни форми и майсторска изработка спират дъха.  
Още по-силно впечатление оставят накитите – 
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великолепни игли, огромни, инкрустирани с камъни колани и 
ювелирни бижута, за които Петева е писала в престижни западни 
научни издания и енциклопедии.  

Наясно с красотата и стойността на тези предмети, Евдокия искала 
да ги покаже извън граница. Благодарение на отличното си 
образование и перфектния си немски и френски език, тя поддържала 
връзки с музеи из цяла Европа. През 1930 г. организирала голяма 
изложба с наши шевици и носии в Хага, на която присъствали 
холандската кралица и майка й. Експонати от нея също са показани 
в Етнографския музей. 
 
   Животът в черно-бели кадри 
Евдокия се превръща в посланик на българската култура по света, 
много преди да се омъжи за проф. Богдан Филов. И тази роля й 
отива, предвид образованието и произхода й. По линия на майка си 
Неда тя е потомка на богатия казанлъшки род Папазоглу – голям 
производител и износител на розово масло. Баща й пък е полковник 
Васил Петев – началник на Висшето военно училище в София. 
Известен е и като военен възпитател на бъдещия престолонаследник 
княз Борис Търновски. 

Родена през 1901 г. в Шумен, Евдокия израства в центъра на София 
с брат си и двете си сестри. Със серия от черно-бели кадри 
изложбата ни води през живота й. Днес разкошната сграда, 
намирала се някога до днешната Турска легация, не съществува –
бащата на Евдокия събаря къщата. Решил, че е малка за 
многочленното семейство и на мястото й вдига кооперация с 
апартаменти за себе си и за четирите си деца. 

Обърнете внимание и на една лишена от фокус фотография, 
събрала в себе си две епохи. Пред обектива семейство Филови 
позира пред стенописа „Охрид“, създаден от Бенчо Обрешков 

над камината в хола им. Върху стената е изрисувана и черква. 
Когато министър-председателят и регент Филов е разстрелян, а 
жена му – изселена, в дома им са настанени сестрата на 
прочута комунистическа деятелка и семейството й. С 
нанасянето си те изчегъртали кръста от нарисувания храм, а на 
мястото му изписали петолъчка.  

Едно неочаквано завръщане 

Прогонването на Петева от София е отбелязано в експозицията на Етнографския музей. Върху 
стената виси заповедта за изселването й, предоставена от Комисията по досиетата. С нея тя не само е 
изпъдена от София, а и от обществения и научния живот. Запратена е в единия край на България, 
възрастните й родители – в другия. Въпреки настойчивите им молби, властта отказва да им даде 
информация за дъщеря им. Така оставя у тях убеждението, че е мъртва. 

 

 

Къщата от детството й, проектирана 

от австриеца Фридрих Грюнангер  
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Всъщност Евдокия не е нито мъртва, нито истински жива. След 9 
септември тя някак съществува. Първоначално е пратена в Дулово. 
По-късно в Русе и Ловеч. През 1957 г. я разпределят в Самоков. 
Комунистите й забраняват да работи, обричайки я на мизерия. Но 
въпреки че я лишават от близки, от шанс за реализация и от 
достоен живот, не успяват да отнемат най-ценното – нейния 
блестящ ум. За да се препитава, тя дава уроци по немски и 
френски. А за да държи интелекта си буден, издирва оригинални 
документи за възрожденския художник и иконописец Никола 
Образописов и ги събира в книга. 

Най-хубавите години на Евдокия минават далеч от дома й в самота 
и вероятно – в отчаяние. Вече е възрастна и болна, тя предизвиква 
съчувствие не у властта, а сред шепа известни художници и 
скулптори. Сред тях са Стою Тодоров, Васка Емануилова и Дечко 
Узунов, който е работил с Петева като художник в Етнографския 
музей и дори я е рисувал. Творците пишат до Софийския градски 
съвет с молба Петева-Филова да получи отново софийско 
жителство. В края на дните си тя се връща в столицата. Умира през 
1973 година.  
 
Изложбата в нейна чест хвърля светлина върху дългия й, смислен и 
труден път. Показва ни я като една от най-ярките личности, 
работили в Етнографския музей. И като част от онази 
аристокрация на духа, която не бива да забравяме. Изложбата „Д-р 
Евдокия Петева-Филова – Завръщане в двореца“ в Националния етнографски музей е 
съфинансирана от Националната комисия на ЮНЕСКО. Тя е част от инициатива „Да възродим 
етнографския музей“ и ще бъде отворена до май 2017 г.  

 

 

 

 

 

Портретът на Евдокия, нарисуван 

от Дечко Узунов.  

Евдокия със съпруга си, проф. Богдан Филов, в дома им в 

София  
Българските носии, показани през 1930 година в 

изложба, организирана от Евдокия Петева в Хага.  



 

 

СТРАНИЦА 27 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 4, 2017 

 Обява	

 

Давам aпартамент под наем, на втория етаж, с две спални, хол, кухня, баня и 
тоалетна, отделен вход, общо перално помещение.  

Наем: $550 + част от газ и ток.  

 

11 миля и John R., Madison Heights  

Венко 313-485-7307  

 

С промо код    получавате 10% отстъпка от всички абонаментни 

планове на www.neterra.tv за българска телевизия в Америка 

 

Абонирай се за Нетера ТВ до края на март и вземи: 7 месеца на цената на 6, 15 месеца на 

цената на 12, 30 месеца на цената на 24. 

Гледай българска телевизия, филми и музика на всички твои устройства, от цял свят. Бъди 

по-близо до родината където и да си! Вземи своята отстъпка СЕГА! 

Реклама	
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 Детска	страница	на	Ивана	

Здравейте, 

В този брой поместваме историите и рисунките, които 

написахме с Тина в часа по български език. За броя през май 

ни изпратете снимки на Великденски яйца.  

Очакваме писмата ви на имейл: info@BulgariansinDetroit.com 

Историята на един български щъркел в САЩ 

Един ден щъркелът Шарко отиде да донесе 

пролетта в САЩ. Но Шарко не знаеше, че ще вали 

сняг. Когато Шарко отива в Мичиган, потърси да 

намери българското училище и дърво с клони, 

където да направи гнездо, но всичко беше покрито 

със сняг. Шарко се чуди какво да направи. Той 

започна да плаче.  

- Сега как ще донеса пролетта? 

Една снежинка го чу и каза: - Не плачи, аз ще ти 

помогна.  

- Как? - попита Шарко.  

- Снежинката извика Мама Живот. Тя взе всичкия сняг и направи голяма топка. Цветенцата и 

слънцето се показаха.  

- Ура! Ура! Пролетта е тук! 

Ивана, 9 г. 

Имало едно време един топъл ден и един 
щъркел, който живеел в България. Щъркелът 
тръгнал за САЩ. Времето летеше с него - един 
час, два часа, три, четири, пет. Толкова много 
часа минаха, че щъркела не можеше да 
запомни колко бяха. Пристигна в САЩ и спря 
да си почине една секунда. Усети една много 
малка, бяла точка на крилото си. Почуди се 
какво става, когато усети още една, и още една. 
Толкова много точки. Помисли си щъркела и се 
сети! Това е сняг!     

Какво да прави като няма храна, няма гнездо, не може да отиде пак в България. Тогава усети една 
мека, пухкава ръчичка. Беше малко зайче. Щъркелът се чудеше какво иска зайчето. Тогава зайчето 
почна да прави една дупка в снега. Когато свърши, помоли щъркела да отиде първи. В тунела беше 
тъмно, но щъркела се справи. Към края видяха светлина и излязоха от дупката. Видяха красив парк. 
Зарадва се щъркела и започна да раздава мартеници. 

Тина, 9 г.   
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Реклама	

Nessie Foods предлага домашно приготвени козунаци за 
Великден, поръчки ще се приемат до четвъртък 13-ти 

април.  
За поръчки и въпроси: (586) 365-9510 Наска  

и (586) 292-7312 Катя. 

Щастливи сме да ви съобщим, че съвсем скоро Nessie 
Foods ще има удоволствието да ви обслужва в по-голям 
и удобен магазин, с още по-богат асортимент на 
приготвена храна и продукти, внесени от България и Европа.  

Искрено искаме да благодарим на всички за постоянната подкрепа и доверие в нас. 

Точна дата за откриване на новият магазин и адрес ще бъдат обявени тук и в 
социалните мрежи (Facebook, Instagram и Google). 

 

   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. 

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, 

 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 


