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 Бележка	на	редактора	

 На 8 април българската църква чества Великден. 

Смятан за най-големия християнски празник, който всяка 

година озарявa дома на българското семейство. Яйцата, 

козунакът и агнето са три от основните елементи на 

великденската празнична трапеза. Всяка година традицията 

повелява яйцата да се боядисват на Велики четвъртък или 

Страстната събота. Великден е не три дни, а цели седем – тъй 

наречената Светла седмица, а в продължение на 40 дни след 

Великден православните християни се поздравяват с Христос 

Воскресе и Воистину Воскресе!  (www.bulgarianhistory.org) 

 В този брой на вестника ще ви запознаем с 

дизанейрката Антоанета Балабанова и ще научите за много 

изяви на българи от Метро Детройт.   

Даниела Начева 

Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“  

 

Покана	за	фолклорен	фестивал	„Верея“	на	21	април	

На 20 и 21 април в Чикаго ще се проведе фолклорният фестивал „Верея“.  

В програмата ще участват над 25 състава от Северна Америка, сред които и танцов ансамбъл 

„Извор“ от Детройт, а деца от училище „България“ ще представят два танца.   

Чук, чук, яйчице… 

Чук, чук, яйчице 
имаш ли си сърчице? 
Знаеш ли какво е то - 
нови дрешки и палто. 

Чук, чук, яйчице 
имаш ли си сърчице? 
Да му кажеш, нека знай, 
че днес цял ден се играй. 

Чук, чук, яйчице 
имаш ли си сърчице? 
Чуло ли си блага вест - 
Бог Исус възкръсна днес. 

Дора Габе 
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е 

Консулски	ден	на	14	април	

Уважаеми дами и господа, 

За услуга на българските граждани от Метро Детройт се предвижда изнесен консулски ден 
на 14 април 2017 г. 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, имейл, телефон 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.  

Заявки ще се приемат и в българският магазин или по имейл  

info@BulgariansinDetroit.com.    

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 Bulgaria in Chicago, ILConsul General of Bulgaria in Chicago, ILConsul General of Bulgaria in Chicago, ILConsul General of Bulgaria 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 
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е 

Оскар	за	четирима	от	Мичиган	

 На 24 февруари 2018 г. Red Carpet Concierge International раздаде своите награди на 
Chicago Media Follow the Oscars, 2018. За десета поредна година, тук в Чикаго, тази 
организация раздава Оскари паралелно с познатите ни в Холивуд. В общо 35 категории, 
които бяха обявени, в седем от тях са номинирани българи. Наградените за 2018 българи 
в съответните категории за щата Мичиган са: Диана Чолакова – Best Creative Social Me-
dia, Антоанета Балабанова – Designer of the Year, Иван Донев – International Designer of 
the Year, Анелия Петров – Journalist of the Year. Талантливата фотографка Велислава 
Парашкевова и журналисти от българските медии в Чикаго отразиха събитието. За да 
подкрепят българите, на церемонията присъстваха Търговското аташе на Генералното 
консулство на Р. България в Чикаго г- жа Теодора Ботева. Всеки от номинираните 
получи по една червена роза- символ на България от г- жа Анета Такева - представител 
на Фондация “Занаяти от тракийските земи” в Америка. 
 
По материали от 
печата  
 

 

 

 

 

 

Наградените българи с  
г- жа Теодора Ботева-
Търговското аташе на 

Консулството на  
България в Чикаго 
(втората от ляво на 

дясно) 

Четиримата носители на 
Оскари: Иван Донев, Диана 
Чолакова, Анелия Петров и 

Антоанета Балабанова 
(първата от дясно)  с 

председателката на Red 
Carpet Concierge  

International  
г- жа Сандра Смит.  
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Търговищка	водка	покори	Оскарите	

Boдĸa нa ЛBK Bинпpoм Tъpгoвищe бe 

cpeд oфициaлнитe нaпитĸи, избpaни 

cлeд ceлeĸция зa гaлa вeчepятa нa 

юбилeйнaтa 90-тa цepeмoния пo 

paздaвaнeтo нa „Ocĸap”-итe.“Рrесіоuѕ 

Vоdkа“ бe пpeзeнтиpaнa нa чepвeния 

ĸилим в ĸpacивaтa cи oпaĸoвĸa, 

нaпoдoбявaщa диaмaнт, ĸaтo 6 пъти 

дecтилиpaнa и 3 пъти филтpиpaнa, 

ĸaĸтo и чe e пpoизвeдeнa в Tъpгoвищe, 

Бългapия. Hecлyчaйнo питиeтo нa ЛBK 

Tъpгoвищe бe избpaнo зa aфтъp 

пapтитo нa Ocĸapитe. Πpeз 2016 гoдинa 

“Рrесіоuѕ Vоdkа“ cпeчeли злaтeн мeдaл 

нa Ѕаn Frаnсіѕсо Wоrld Ѕріrіtѕ 

Соmреtіtіоn.И aĸo „Фopмaтa нa вoдaтa“ 

гpaбнa Ocĸap зa нaй-дoбъp филм, тo 

“Рrесіоuѕ Vоdkа“ cпeчeли cимпaтиитe нa 

гocтитe нa тoп cъбитиeтo в Лoc 

Aнджeлиc. 

https://targovishtebg.com 

Снимка	на	Мария	Попиванова	в	Дженеръл	Моторс	

 Снимка на фотографката Мария 

Попиванова, която живее и работи 

в Детройт, беше избрана с конкурс 

за постоянната експозиция във 

фоайето на световния център на 

автомобилната компания 

Дженеръл Мотор в Детройт. 

Мария е единствената жена, която 

има избрана снимка. 

Снимките могат да се видят от 

посетителите на GM Renaissance 

Center, Tower 200, на първия етаж 

и са част от новия интериор на 

сградата.       

Поздравления! 
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 На	3	март	в	училище	„България“	в	Плимут	

Както стана вече 

традиция тази 

година пак се 

събрахме да 

отпразнуваме още 

един от нашите 

празници, този път 

националния 

празник 3-ти март. 

Но не забравихме и 

баба Марта. Всички 

деца, родители и 

гости получиха 

мартеничка за 

здраве. 

Младите баби се 

включихме с 

удоволствие в 

забавленията, а 

баба Диди прочете легенда за мартеничката и заедно с баба Любка поздравиха всички 

присъстващи с няколко хубави български песни. Джон ни изненада много приятно като и той се 

включи с изпълнение на гайда. Всички жени получиха по едно цвете за 8-ми март, похапнахме и си 

тропнахме няколко хорца. 

Благодарим на всички включили се в този незабравим ден. 

Валентина Маринова  
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 На	3	март	в	училище	„България“	в	Трой	

 

 

Тържеството на 3-ти март в 

училище „България“ в Трой 

обедини всички празници 

през март. По-големите 

ученици изпълниха любими 

песни и стихове за 

националния празник и 

участваха във викторина с 

теоритични и снимкови 

въпроси. Първокласниците 

представиха стихове за 

пролетта, а най-малките 

изпълниха песен за мама.  

Празникът завърши с 

почерпка и мартенички за 

всички.   



 

 

СТРАНИЦА 8 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 4, 2018 

 На	българско	училище			

 

Децата от 

предучилищната група 

към училище 

„България, филиал 

Трой изработиха  

щъркели, с които да 

посрещнат пролетта.  

  

Занятията се 

провеждат всяка 

събота от 10:00—13:00 

часа в сградата на 

Балканския център в 

Трой.  

Малчуганите от предучилищната група в Плимут изработиха 

българското знаме по случай националния празник на страната.  
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 Изяви	на	българите	в	Метро	Детройт		

 Деца от училище 

"България" в Детройт 

представиха танц на 

фестивал в гимназията 

Chippewa Valley High 

School в Clinton Town-

ship. Само с няколко 

репетиции в този състав 

с учителката по музика 

Елеонора Барбов, 

Маги, Амира, Мишо, 

Симона, Иван, 

Стефани, Анджи и 

Макси се представиха 

чудесно и спечелиха 

овациите на публиката. 

БРАВО!    

За поред път на 

международния 

фестивал в Ливония, 

организиран всяка година 

от Schoolcraft College 

имаше и българско 

участие.  

На масата със сувенири 

от родната страна беше 

Христо Георгиев, 

който неуморно 

обясняваше за красивата 

и непозната България.  

Вчепатление на 

посетителите са 

направили плажовете и 

ски курортите, а всеки си 

е тръгвал ухаещ на 

българска роза. „Не сме от тези, които забравят корените си! Това, че живеем другаде, 

съдбата го е отредила, но откъде идваме - не забравяме!“, сподели Илиана Георгиева, 

която помагаше на масата.  

БЕЛ. РЕД. 
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 Учебник	за	децата	в	Бесарабия	

Койно Койнов е един истински родолюбец, създател на сайта http://historybg.info и 
училището по българска култура "Цар Симеон I" 
В неговото училище децата се възпитаваха и живееха според изконните духовни и 
житейски традиции на българите, с предмети като етнография, етика, изящни изкуства, 
конна езда, стрелба с лък и др. по учебната програма, специално разработена от Койно и 
екипът му. Уникално и единствено по рода си в България (повече за него и делото му 
можете да научите от 
 https://goo.gl/HcbxXN) 

В момента той създава специализиран 
учебник за българските децата в 
Бесарабия и децата на българите в 
чужбина - напълно безвъзмездно, 
доброволно, дарявайки своя труд, време и 
средства. Учебникът е на финала, нужна е 
малка сума за да бъде заплатено на 
софтуерна фирма, която да го сглоби в 
онлайн продукт.  
 
Моля, помогнете това да достигне до 
хората, които обичат децата на България и 
да съберем нужните средства. Eто 
страница с подробности за проекта и 
сметки за дарение:  

http://bgezik.beinsa.info/ 

Предварително ви благодаря, 

Ако желаете да си поръчате от  

значките с българско и 

американско знаме, пишете ни на  

info@BulgariansinDetroit.com.  

Значките може да закупите и в 

българския магазин. 

Чудесен подарък за всеки! 

Цена: $5  

 

Значки	с	българския	трибагреник	

Урок по български език с Койно Койнов при 

бесарабските българи 
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 Да	се	запознаем	с	Антоанета	Балабанова	

Наскоро в социалните мрежи се появи съобщение 

от Антоанета Балабанова. “Здравейте, 
български приятели в Мичиган! От скоро 
се преместих тук от Аризона и искам да 
ви се представя. Ако имате нужда от 
нестандартни облекла, уникати, може да 
ме потърсите! Също поправки, предимно 
на абитуриентски и сватбени облекла и 
поръчки на рокли за специални случаи!“ 
Потърсихме дизайнерката за интервю и тя 

любезно ни отговори.    

 - Бихте ли се представили на нашите 

читатели. От скоро сте в Мичиган, харесват ли Ви 

сезоните тук, хората, условията за творчество?  

 - Да, от няколко месеца се преместих от 

Аризона в Мичиган и ми харесват чистият въздух, 

това че съм близо и в хармония с природата, също 

и четирите сезона, защото ми напомня за 

България. Хората са много мили и внимателни, 

като навсякъде в по-малките населени места. 

Разстоянията в големия град отдалечават хората 

и ги правят по-малко съпричастни. Сега живея на 

спокойно място, далеч от шума и делничното 

напрежение. Тук мога да творя и черпя 

вдъхновение от природата. 

 - Има ли дизайнери в семейството Ви? 

 - В семейството ми няма други дизайнери. По-малката ми сестра също рисува и 

пише поезия. Аз от малка се увличам от рисуване, приложни изкуства и създаване на по- 

нестандартни облекла. Естествено, първо шиех дрешки на куклите си, после на себе си и 

на приятели. Живеехме във време, когато нямаше интересни облекла по магазините, а си 

млад и искаш да имаш свой облик, да си по-цветен в заобикалящата ни сивота. Обичам 

да създавам уникати—дреха, която е само за теб, тъй като всеки носи своята 

неповторимост. 

 - През миналата година спечелихте „Дизайнер на годината“ за гр. Финикс, Аризона. 

Защо Ви зарадва тази награда? Това означава ли, че сте намерили своето място в САЩ?     

 - Обичам да пътувам, обичам новите предизвикателства и промяната! Смятам, че 

човек трябва да променя обстановката и обстоятелствата около себе си, за да се развива. 

Преди да се преместя в Мичиган, живях 13 години във Финикс, Аризона. Там станах 

Дизайнер на Годината (2017), бях номинирана от жури, но избрана с гласуване от 

американци. Това безспорно ме радва, но не знам дали някога ще намеря напълно 

мястото си тук, защото в душата си аз съм българка! Но когато си оценен, се чувстваш 

 

Антоанета с модел в сватбена рокля. 
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 Покана	за	концерт	с	гръцка	музика	

удовлетворен, че това, което правиш, си струва. Бях номинирана и получих Оскар за 

Дизайнер на Годината за Мичиган (2018) през февруари в Чикаго! 

 - Коя е роклята, която мечтаете да направите и за 

кого? Бихте ли описали процеса от получаването на 

поръчката до готовия продукт? 

 - Аз изработвам предимно официални облекла и 

сватбени рокли, но не отказвам и поръчки на всекидневни. 

За да направя рокля за клиент, аз трябва да разговарям с 

него, да разбера какво харесва, каква е душата му, освен 

фигурата. Да преценя какво е уникалното в него и да 

създам съответстващото уникално облекло. Това е с 

поръчките, но също и когато клиентка избира моя рокля. 

Така беше и с Кайла Уебър (Kayla Webber, Vince Vaughn ‘s 

wife), която избра и облече моя рокля на церемонията за  

Academy Awards.  

 - Защо „от котюр“? С какво Ви привлича тази мода 

вместо създаване на официално облекло за работа, 

например? 

  - Аз съм художник по образование и гледам на 

облеклото като на изкуство. Затова изработвам само по 

една бройка, в малки серии. Вграждам част от душата си 

там, а това не може да стане в модата за масова употреба. 

 - Имали сте бутик в София и Аризона. Планувате ли такъв в Мичиган? 

 - Имала съм два бутика в центъра на София, където работех с български 

художници, керамици, бижутер и други дизайнери. Там създавах свои облекла (рокли, 

пуловери, палта). Бях номинирана от Академията за мода за „Златна игла“, бях член на 

Съюза на Българските художници. Във Финикс разработвахме колекции с моята 

приятелка Галина Михалева.След заминаването й за две години за Сингапур, където 

преподаваше мода и нови технологии, аз поех бутика и работата с клиенти. В Мичиган 

съм от скоро и още не съм се ориентирала къде е подходящо. Много ми харесва градчето 

Франкенмут, което има по-европейски вид и много туристи. Може би това е подходящото 

място. 

 - Върху коя рокля сте работили най-много и тя ли е, която най-много Ви харесва?  

 - Нямам предпочитания и любими рокли. Във всяка оставам частица от мен самата. 

Вдъхновявам се от всичко: природа, архитектура, творчеството на художници, книги. 

Пътуването до различни места ми действа зареждащо и обновяващо. 

 - Как избирате материалите за дрехите? Включвате ли български елементи?  

 - Намирането на интересни платове е трудно в Америка, затова се опитвам да 

прилагам различни текстилни техники, обработка на платовете по нестандартен начин ... 

 

Кейла Уебър с рокля на Тони 
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 Покана	за	концерт	с	гръцка	музика	

много ръчна работа, плетива, рисуван текстил. Когато на 19 години завърших 

Художественото училище по приложни изкуства в София, започнах работа като дизайнер 

в Модна къща ”Рила” благодарение на колекция с елементи от народните носии. Бях 

разработила такава тема и с това си спечелих работното място там.  

      - Ако не бяхте дизайнер, каква щяхте да бъдете?  

- Ако не бях дизайнер, сигурно щях да бъда художник, цветарка или 

природозащитник. Но това са неща, с които се занимавам и сега. Смятам да рисувам 

повече, а за да създавам, трябва да има красота и хармония в живота ми. 

- Правите дрехи само за жени, или имате и за мъже?  

- В облеклата за жени влагам повече фантазия, това е и причината да не 

изработвам колекции да мъже. 

- Кое е първото – дрехата или бижутата, и защо?  

- Дрехата е първо, бижуто е допълнение към нея. Трябва да бъде акцент и да е 

в симбиоза с облеклото. Разработвала съм облекла с вградени бижута в тях. 

- Ако трябва да избирате, кое Ваше желание бихте искали да се изпълни през 

2018 година?  

- Желанието ми за 2018, освен да сме живи и здрави, е да се вглеждаме повече 

в чистoтата на децата и животните. Има какво да ни научат.    

- Какво е пожеланието Ви към нашите читатели и по-специално към българите в 

Метро Детройт?   

- На българите в Метро Детройт искам да пожелая никога да не забравят откъде 

са тръгнали и да се гордеят с българските си корени. Да бъдат по-обединени. Успехът на 

всеки от нас зависи от 

всички ни. Обичайте се 

и си помагайте! 

Колкото и да е 

шаблонно, искрено го 

вярвам! 

 

Въпросите зададе 

Даниела Начева 
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 Изложба	с	българско	участие	

 

Галерия с произведения на местни 

творци изпълни новата зала на Carr 

Center Gallery в Детройт на адрес 

1505 Woodward Ave, Detroit, MI 48226. 

Темата е „Жените в изкуството“ и ще 

продължи до 26 април 2018 г.  

Младата и талантлива наша 

сънародничка Веси Вълчева участва 

със снимка. 

Снимката е правена през миналата 

година за изложба за историята на 

чернокожите жени.  

От изпратените три снимки, само тази 

е успяла да премине през 

многобройното сито на журито.  

Името на снимката е Transcending, а описанието е, „че това е жената, която е 

олицетворение на силата и преодолява всяка пречка. Тя не се побира в стериотипи, защото 

постоянно се променя. Тя е победител; тя е жена.“ 

Може да разгледате снимки от Весела Вълчева на http://vvddesign.com.    

 

За повече 

информация за 

инициативите на  

The Carr Center  

посетете сайта     

www.thecarrcenter.org 
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Покана	за	разпродажба	на	детски	дрехи	на	14	април	

На 17 март в училище „България“, филиал 
Трой гостува Емил Лозанов, завеждащ 
химическа лаборатория в Wayne State Uni-
versity.  

„Наистина беше приятна изненада за нас, 
учители и ученици, да разберем, че учен-
химик българин живее и работи в Детройт. 
За всички нас беше толкова интересно и 
забавно. Благодарим за демонстрацията и 
най-вече за възможността да разберем как 
науката прави магии.“ 

Росица Димитрова,  
учител по български език  

April 14, 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Admission: $1 

Balkan American Center

1451 E. Big Beaver, Troy, MI 48083 

Table Rental: Daniella 586-202-4605 

Great deals on gently used baby and children’s 
clothes, toys, equipment and other goodies! 

Химията	е	забавна	и	интересна		

April 14, 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Admission: $1 

Balkan American Center

1451 E. Big Beaver, Troy, MI 48083 

Table Rental: Daniella 586-202-4605 
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Реклама	

                    Дориана Стафорд  

 

Лицензиран агент за недвижими имоти в Мичиган. 

Услуги и помощ на английски, български и руски. 

   Планувате ли да продадете къщата си, да купите 

нова, да се преместите или искате да наемете къща, аз 

съм Вашият източник за помощ в бизнеса с недвижими 

имоти.  Аз съм агент, на който вярвате. 

    BRINGING DREAMS TO LIFE 

      Doriana Stafford, Realtor 

 Coldwell Banker Weir Manuel 

 177 N Main St., Plymouth, MI 48170 

 734-853-4673 // dstafford@cbwm.com 

Харесайте на Facebook: https://www.facebook.com/DorianaWithColdwellBankerWM/ 

 

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 

Farmington Hills 

Илияна Георгиева 

(248) 939-0401 

ilianadtw@hotmail.com 

Troy 

Бистра Макнев 

(248) 224-7789 

maknev@sbcglobal.net  

Clarkston 

Женя Кейлес 

(248) 310-6278 
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 По	червения	килим	

 Изпратихме по живо, по 

здраво единственият женския 

месец в годината. Месец, в 

който синус и косинус не ми 

послужиха за нищо, макар че 

толкова усърдно ги зубрех 

навремето. Месец, в който ние 

жените имахме право на власт 

да командваме мъжете, за да 

свикнат да ни се подчиняват 

през цялата година.  

 Жени Янчева прояви 

отлични организаторски 

умения и ни събра в 

мексикански ресторант, за да 

отпразнуваме международния 

ден на жената 8 март. Ядохме, пихме и се веселихме, а и подаръци си разменихме. 

Благодарение на фейсбук активисти без истински живот, получих поздравления по случай 

първия ден на пролетта. На фотографиите на екрана от компютъра пролетта е само 

снимка без уханието на истинска трева и цветя, но беше за предпочитане пред мърлявия 

дъждовен пейзаж през прозореца.  

 Нели и Васко бяха отново любезни да ни поканят на концерта на поп фолк певицата 

Райна. От личните контакти, които съм имала с някои от нейните колежки бях стигнала до 

заключението, че те много и ежедневно четат � меседжите на скъпите си смартфони. 

Усърдно работят върху телата си, за сметка на закърнялата си мозъчна дейност. Когато 

тръгвах за концерта бях резервирана и силно убедена, че няма да ми хареса. Чудех се как 

ли ще се забавлявам цяла вечер да слушам народни песни и хора. За рокаджийският ми 
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вкус това беше едно голямо предизвикателство. Но в момент на откровение си признах, че 

изпитах огромно удовлетворение. Дойдох определено предубедена, а си тръгнах 

очарована и възхитена. Харесвам хора, които ни дават много повече отколкото сме им 

поискали. А Райна ни даде това, за което дори не сме си и мечтали. Невероятен глас, 

перфектни изпълнения, страхотни танци и всичко това, съчетано с едно слънчево 

излъчване на красивото й лице. Тя е родена да пее, танцува и да завладява сърцата на 

публиката. Тя ни покори с таланта си. Магията на музиката прави чудеса – с всяка песен, 

която изпълняваше тя ни поднасяше сърцето си. Райна живее и обича своята публика, 

така както другите хора живеят и обичат семействата си. С университетскатата си диплома 

и вродения си интелект, тя промени представата ми за този вид изпълнителки. А когато 

отворих страницата й в Уикипедия, изобщо не бях изненадана от купищата първи награди, 

които е спечелила на музикалните конкурси в България.       

 Благодаря ти, Райна, че в танците ме разкърши, че грамажа ми намали и огромно 

удоволствие ни подари.  

 А на вас, любезни мои читатели, пожелавам да бъдете безсмъртни и до следващия 

брой на вестника, а и по-натам.  

 

 

 

   

Емилия Димитрова 
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Концерът	на	Райна	

“Райна беше прекрасна! Всички се веселиха от сърце. Много хубава изненада - 

американско трио свири и пя български народни песни. Бяха многo добри. 

Заслужиха си нашите бурни аплодисменти.” 

Митра Димова  

 

 

Трио „Веселба“ в 

състав: 

гъдулка - Bruce Sagan  

кавал - Chris Rietz  

тамбура - Nan Nelson 
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За всякакъв вид парти, магазинът предлага печено агне, прасе, домашно 

приготвена скара (кюфтета, кебапчета, карначета, пилешки пържоли), 

дроб сърма, лозови и зелеви сарми, ориз със зеленчуци, ориз с пиле и 

зеленчуци, мусака, салати според сезона (млечна, картофена, шопска, 

бобена, кьопоолу, зелена, руска) и гарнитури, парти банички, тутманици, 

баклави, пасти, торти, закуски, кифли и сладки. 

Всичко е пресно приготвено в магазина! 

43230 Hayes  Road, Clinton Township, MI 48038 
(586) 649-7750 

www.nessiefoods.com 
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Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, Антоанета Бейм, 

Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят 

отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 
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$19.95 $19.95 $19.95 $19.95 на месец $29.95 $29.95 $29.95 $29.95 на месец $35.95 $35.95 $35.95 $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING 

TV - RT, 

 bTV Action - RT 

16 Български Тв канала 
27 Български тв канала и 

още нещо  

С промо код    получавате 10% 

отстъпка от всички абонаментни планове на 

www.neterra.tv за българска телевизия в Америка 
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