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В броя:  

четете: 

 

Концертът за 24 май и 

краят на учебната година в 

българското училище ще 

бъде на  

20 май от 18:30 часа в 

Балканския център в Трой. 

Заповядайте да подкрепите 

повече от 70 деца, които 

ще представят песни, 

танци и стихове.  

Снимка: Пламен Вълчев 

Заповядайте на представлението 

на спектакъла „Великденско вино“  

на 2 юни от 7:30 часа  
в Балканския център,  

1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 
  



 

 

СТРАНИЦА 2 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 5, 2017 

 Бележка	на	редактора	

  

Книжката, в която деца от училище 
"България" в Детройт участваха с 
преводи и рисунки може да се закупи 
във филиалите на училището в Трой 
и Плимут и е на цена $10. Поръчки се 

приемат и на  
info@BulgariansinDetroit.com.  

Чудесен подарък за всички! 

Приказките са на пет езика: немски, 
френски, италиански, английски и 

български.   

 

Подготвяйки се за този брой си мислех какви хубави материали ще имаме. В месеца на 
празника на славянската писменост ви предлагаме два материала за книги от 
американци за България, празници с българско участие, завършили с отличие български 
студенти. До всяко добро обаче не винаги застава още едно, както се пееше в 
популярната песен.  
         Не успяхме да съберем 60 подписа, за да има избирателна секция в Детройт. Не 
успяхме да съберем достатъчно заявления за изнесен консулски ден и той се отложи за 
21 май. Кой знае дали пак няма да се отложи.  
 На 22 април беше предвидена да се играе постановката „Великденско вино“, но не 
се състоя. Оказа се, че в Метро Детройт не можем да съберем 30 души, които искат да 
видят театрална постановка за Левски. Постановка, с която Велко Кънев спечели 
„Аскеер“ за ролята си на поп Кръстьо. Постановка, чийто автор Константин Илиев ще 
получи "Аскеер" тази година за цялостен принос към българския театър. Ще опитаме 
пак на 2 юни. Записвания на телефон 586-202-4605. Датата не е избрана случайно. 
Заповядайте!  

 Деца от училище „България“ участваха с преводи на приказки в книжката „Деца 
превеждат за деца“, но сме продали едва десетина. Можем ли да променим тази 
тенденция? Книжката се продава във филиалите на училището всяка събота, както и на 
концерта на 20 май и в българския магазин.  
 Честито на всички завършващи български студенти и на всички приети за 
студенти. 
 Честит Гергьовден и весел празник на имениците.  
 Честит 24 май на всички ученици и учители! Напред науката е слънце.   
  
Даниела Начева 
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“  
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ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 5, 2017 

 Среща	с	Елизабет	Костова	

 Има срещи, които се помнят. Има хора, които се помнят 
и Елизабет Костова е една от тях. Срещата беше в понеделник 
вечер, 17 април в книжарница „Никола Букс“ в Ан Арбър. 
Известната авторка беше дошла да представи най-новата си 
книга „Земята на сенките“.  
Организаторите добавяха стол след стол, тъй като желаещите 
да я видят се увеличаваха постоянно. Бяха дошли нейни 
съученици, учители, съседи, колеги-писатели, любители на 
хубавата книга. Сред гостите бяхме и четирима българи.  

 Трудно ми е да опиша колко горда се чувствах на тази 
среща. Госпожа Костова говореше за книгите си, за 
посещенията си в България и срещите си с хората там. Радвах се, че присъстващите 
научиха за България, за която тя говореше с възхищение. Не бях чувала думата 
България толкова много пъти от чужденец, и то с добри намерения.  

 Елизабет Костова е известна на четящата публика с дебютния си роман 
„Историкът“, който излезе през 2005 г. Родена е в Ню Лондон, щата Кънектикът, 
САЩ. Завършва университета „Йейл“ със степен бакалавър по британска култура. 
Идва в България за пръв път през есента на 1989 година с три приятелки. На 
митингите в София след 10 ноември 1989 г. среща бъдещия си съпруг Георги Костов, 
компютърен специалист. Двамата се установяват в Ан Арбър, щата Мичиган, където 
Костова продължава образованието си в Мичиганския университет и завършва с 
магистратура по изящни изкуства. Там печели стипендия Hopwood за романа си 
„Историкът“, който започва да пише през 1995. През 2007 година с дарение от 10% от 
правата на „Историкът“, Костова създава фондация за творческо писане в България. 
Основна цел на 
организацията е да 
подпомага 
българската 
литература като 
поощрява превода и 
публикуването ѝ на 
световния пазар. 
Можете да прочетете 
повече за фондацията 
на интернет 
страницата им 
www.ekf.bg.   
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 Среща	с	Елизабет	Костова	

 Елизабет Костова сподели, че е 
работила върху новия роман „Земята на 
сенките“ в продължение на седем 
години. Решението й действието да се 
развива в България е било взето лесно, 
но скоро разбира колко е трудно да се 
пише за друга страна. Започва да чете 
за българската история, прави 
интервюта с много хора, а 
кулминацията е посещението й в 
концлагера Белене. То става основа за 
главната история в книгата. Това място 
тя определи като „черна дупка“. В книгата си Костова се е старала да разкаже за 
пострадалите от комунистическия режим, но без да 
разкрива тяхната пълна история, без да нарушава 
тяхното лично пространство.  

Книгата представя изпитанията, през които минава 
младата американка Алаксандра, когато пристига в 
България, а идеята идва случайно. Една нощ Костова 
е събудена от детето си, което сънувало кошмар. 
Оказва се, че и самата тя е сънувала – началото на 
романа си: как момиче ще помогне на пътници да 
вземат такси, но чантата им, в която има урна с 
останки, случайно ще остане у нея. След като 
успокоява детето, Костова бързо записва идеята си за 
поредната интересна книга. „Колко ли хубави книги 
не са създадени, защото авторите не са могли да ги 
запишат или са ги забравили“, добави авторката.  

 Вторият й роман е със заинтригуващото 
заглавие „Крадци на лебеди“ и излиза през 2010 г. Костова каза на срещата, че е 
„трудно да се намери хубаво заглавие“ и една съвсем случайна случка й помага. С 
майка си и приятелки били седнали в кафене в Ашвил, Северна Каролина и наблизо 
имало езеро. Някой забелязал, че лебедите, които обикновено си плували спокойно 
там, ги няма. Кой би могъл да вземе лебедите... освен крадци на лебеди и така се 
появява идеята за заглавието на книгата. 

 Искрено пожелавам успех на новия роман и да достигне до много читатели, 
които ще научат за България по един незабравим начин.  

           Даниела Начева 
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 Конкурс	за	писатели	и	преводачи	
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Брой 5, 2017 ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	

Покана	за	концерт	на	20	май	

 

 

 

 

 

 

 

на 20 май (събота) от 18.30 часа 

в залата на Балканския център в Трой, 

1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 

Концерт по случай 24 май - Ден на славянската писменост и култура и 

Завършването на учебната година в училище „България“ - Детройт   

 

Вход: възрастни - $15, деца до 18 г. - безплатно. 

 

 Над 70 деца от двата филиала на училището ще представят стихове, 

песни и танци.  

 Родителският съвет на училището ще продава домашно приготвени 

баници и сладкиши.Празникът ще продължи с българска народна и 

популярна музика. 

Станете спонсор на тържеството или рекламирайте вашия бизнес в 

програмата на концерта. За повече информация:  

Велеслав Начев 586-215-6553.  
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ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 5, 2017 

 

 

Деца от българското училище ще представят България. 

Ако искате да бъдете доброволец и да помогнете за провеждането на 
фестивала, моля пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.    
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ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 5, 2017 

 Покана	

На 29 април ансамбъл „Извор“ представи България на фестивал на танците в гр. Oak Park. 

Танцьорите Полина Макнев, Бистра Макнев, Нина Енчева, Калина Кирилова, Живко Тянков,  

Даниела Начева и Велеслав Начев поканиха присъстващите на едно общо, българско хоро.   

Изява	на	ансамбъл	„Извор“	

Sunday, May 7 at 7 PM 

Multi Lakes Conservation Association 
3860 Newton Rd,  

Commerce Township, 48382  

Най-смешното шоу – ТУТУРУТКА – само за нас 
българите в Детройт на 7 май! ТУТУРУТКА е 
единствения по рода си спектакъл, включващ 
емблематични и невиждани скечове, песни, 
стенд-ъп комеди. Ще бъде смях до спукване! 

КРАЛЕТЕ НА СКЕЧА НА ЖИВО И ЗДРАВО САМО ЗА НАС! 

Екипът записва „Тутурутка” (1999, видео) и „Манджа с грозде” (1999, аудио). „Бат’ Рамбо”, „Варна, 
морето…” и „На теслата дръжката” завладяват нацията. Излизат „Плажът” (2000, видео) и 
„Петилетка” (2000, аудио). Варна, морето... и На теслата дръжката са само частица от всичко, което 
предстои да чуем и видим в шоуто на Венци Куцаров, Иван Чешмеджиев, Милен Минков и Васил 
Василев. Четиримата отново застават заедно на сцената. ОЧАКВАМЕ ВИ!  

ВХОД: $30, ВЕЧЕРЯ ПО ЖЕЛАНИЕ: $12 (с предварителна заявка) 

За повече информация: 248 802 6947 Нели 
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ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 5, 2017 

 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. 

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. 

 

Посещението на консула за 9 април се отлага поради малък 

брой регистрации по установения ред.  
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ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 5, 2017 

 Долината	на	траките	

 Когато попадна на хубава книга бързам да я прочета и 
споделя наученото с приятели. А когато книгата е за България, 
интересът е още по-голям. „Долината на Траките“ (Valley of Thraci-
ans) е интересен роман, с който може да лесно да осъмнете. 
Действието се развива бързо и неусетно прелистваш страница след 
страница, за да разбереш какво ще се случи. Авторът е 
американецът Елис Шуман (Ellis Shuman). Роден е в щата Айова, 
но когато е на петнадесет години семейството му се премества да 
живее в Израел. Опитвал е различни професии, но накрая се 
озовава в онлайн маркетинг. През 2009 г. позицията на Елис е била 
преместена в София, където работи две години. След завръщането 
си в Израел той постоянно мисли за България. Неговите 
преживявания там му дават вдъхновение да пише и така се стига до романа „Долината на траките“. 
Книгата може да се поръча на Amazon.com. Също можете да посетите блога на Елис Шуман  
http://ellisshuman.blogspot.com/ 
  

- Защо решихте да бъде роман? Първата ви книга е разкази за Израел.  

- Първата ми книга е с разкази, описващи живота и работата ми в пустинен район на Израел. 
Жена ми и аз сме основатели на Kibbutz Yahel в южен Израел. Вече не живеем на това място, но все 
още имаме приятни спомени, когато превръщахме пустинята в зеленина (буквално). Работихме в 
селското стопанство наред с други неща. 

След двете години в България имах желанието да споделя тези преживявания. В основата на 
книгата „Долината на траките“ е идеята ми за американски доброволец от Корпуса на мира, който се 
изгубва в България и усилията да го намерят. Исках да включа аспекти от богатата култура и 
история на страната, без да е исторически роман. Надявам се читателите да го видят като 
представяне на България.  

- Посещавали ли сте България след това?  

- Да. Върнахме се с жена ми през 2015 г. Видяхме се с 
приятели, с които се бяхме запознали преди. Въпреки че бяхме 
пътували много по време на престоя ни през 2009 - 2010 г., ние 
никога не бяхме ходили в Родопите. Това беше най-запомнящата 
се част от посещението ни този път. 

Посетих България отново през 2016, когато книгата ми 
„Бургаска афера“ беше публикувана на български език 
(издателство Сиела). Романът беше представен в София. Докато 
„Долината на траките“ е само на английски език, новият роман е 
само на български, но вероятно скоро ще го публикувам и на 
англисйки.  

- Планирате ли да напишете друга книга?  

 - Наскоро завърших трети роман, отново с връзка към 
България и Израел. Надявам се, че ще излезе от печат следващата 
година. 
 - Колко различна или подобна е България от Израел?    

 - България и Израел са сходни в много отношения, като това 
че страните са били под османска власт за векове и са положили 
много усилия за постигане на независимост. Това са две страни с 
дълга история, въпреки че годините с парламентарна демокрация 
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 Долината	на	траките	

са сравнително малко. И двете страни имат богата 
култура и традиции. Българското хоро е почти същото 
като израелския танц. 
            Въпреки това има и някои различия. България е 
благословена с красива природа, например, докато в 
Израел няма достатъчно дъждове. В България има някои 
религиозни конфликти между християни и мюсюлмани, 
но това е нищо в сравнение с конфликтите в Израел. И, 
разбира се, Израел е заобиколена от врагове, факт, който 
ни принуждава да поддържаме силна армия и да има 
задължителна военна служба. 
 - Прочетох във ваше интервю, че не ви харесва 

в България "тютюнопушенето и лошата 

инфраструктура". Как тези проблеми са решени в 

Израел?  

 - Когато за първи път дойдох в Израел, хората 
пушеха навсякъде - в автобусите, в кината. За радост, 
имаше силна кампания за борба с тютюнепушенето и 
гражданите се научиха да живеят без тютюнев дим.   
 

 - В книгата си казвате, че "България е 

невероятна страна". Защо мислите така? 

 - Аз наистина вярвам, че България е невероятна 
страна - и със сигурност много достъпна дестинация за 
западните туристи. Надявам се, че чрез моите книги повече хора ще научат за България и какво 
може да предложи тя и това да ги насърчи да посетят страната. 
 
Въпросите зададе: Даниела Начева 

 

 

Снимка: Елис Шиман 

Родопите, България 
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 Спомням си точно момента, в който реших да науча децата си на български. Бях в 
края на първата си бременност, чаках еспресото си до кафемашината в офиса. 
„Здравей! Казаха ми, че и ти си българка.” 
Вдигнах озадачено поглед – беше Холандката, която познавах  само по физиономия. 
Холандката имаше съвсем холандско име и външност – висока, руса и лъчезарна. 
Мислено ѝ нахлупих от онези традиционни шапки  със завити краища – беше като от 
реклама на „Гауда”. Говореше български без акцент. 
КакV ОткъдеV?! Умът ми зацикли в когнитивнен дисонанс – за първи път говорех на 
родния си език в офиса в Цюрих. 
„Майка ми е от София. – учтиво обясни Холандката – Не, не съм живяла в България, но 
майка ми положи много усилия да науча езика.” 
 
 Улисана в подготовката за раждането, бях отложила езиковия въпрос за по-късно, 
но точно в този момент, с чаша кафе в ръка, гледайки усмихнатото лице на Холандката, в 
мен избухна заря от ентусиазъм. 
 
 Скоро след този разговор си дадох сметка, че съм заобиколена от хора, отраснали с 
два и повече родни езика. Никой от тях не си спомняше да ги е учил, така както никой не 
си спомня как се е учил да слиза по стълбите или да се храни с лъжица. Те плавно 
преминаваха от един език към друг, без да ги смесват, защото така са били научени като 
деца – един език с майката, друг – с таткото, трети – на улицата или в училище. Никой от 
тях не можеше да посочи предпочитан, те оценяваха цялото портфолио от знания, 
гъвкавостта, която им даваше, и най-вече бонуса да научават клюки, когато околните си 
мислят, че не ги разбират. 
Принципът ми се стори достатъчно логичен и лесен за приложение. Ако говорех само на 
български с бебето, то в един момент също щеше да го научи. Приложението, обаче, се 
оказа далеч не толкова просто – с моя съпруг принципно разговаряхме на английски, език, 
който не ни е роден, но с напредването на неговия български и на моя немски, 
ежедневната ни реч беше деградирала до мързелива смесица от трите езика. За 
страничен наблюдател диалозите ни напомняха индийски филм. Но майката на 
Холандката беше положила усилия с впечатляващ резултат и аз, собствено, не смятах да 
падам по-долу. 
 
 Културата е въпрос на избор, и ако моят избор изискваше концентрация и 
дисциплина – така да е. Нямаше да ми е за първи път. През следващите три години 
говорих, говорих и говорих. Четях книжки на новороденото бебе (човек с всичкия си едва 
ли би се наел да го прави). Казвах си, че сигурно ме разбира, но детето тръгна на 
швейцарска детска градина и първо проговори на немски. Към втората му година имах 
достатъчно доказателства, че ме разбира – изпълняваше дребни поръчки, зададени на 
български, без въобще да се замисля – „донеси си обувките”, „сложи си шапката”. 
Връзката с баща му беше много силна и като ги гледах как се заливаха от смях на нещо, 
което не разбирах, се чувствах изолирана и разочарована от себе си. 
Но през ум не ми минаваше да се отказвам. Мотивацията ми не беше от патриотизъм, 
нито дори от състезателен хъс към майката на Холандката. Говоренето на български ме 
свързваше отново с всички, които са ме обичали и са ми го показвали в ранната възраст, в 
която е било изключително важно да го зная. На първо място майка ми и баща ми, но и 
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дългата редица от баби, дядовци, роднини, приятели и съседи. Хората, които са ми чели 
книги, обяснявали са ми думи и са държали да чуят мнението ми. 
Човек не може да забрави родния си език, но може да го занемари, особено ако няма 
редовен достъп до качествени книги. Така разрешението става „ерлаубнес”, срещите не се 
отменят, а се „канселират” – напомнях си, че ако не се концентрирам, детето ми ще говори 
български както някога завърналите се от изгнание пост-соц селебритита. 
 
 Някъде в мен припламваше и друго опасение – какво ще правя, ако някой местен 
бабаит на площадката ми се тросне, че тук е Швейцария, говорим немски-френски-
италиански и реторомански, айде, дигай се с твоя български. Този тип национална 
комплексарщина, обаче, се оказа непозната за швейцарците около мен. 
 
 Тяхното отношение към майчиния език е прагматично – колкото повече езици знае 
едно дете, толкова по-добре. Ако има възможност да научи допълнителен език, без 
данъкоплатецът да се бърка в джоба – бинго за цялото общество! Швейцарците са силно 
загрижени кога и как децата със смесен произход ще научат поне един от националните 
езици на страната, но вместо да се тюхкат, са делегирали проблема на образователната 
система. Преди началото на задължителната предучилищна родителите заявяват дали 
детето владее езика, на който ще му се преподава. Ако отговорът е отрицателен, 
системата осигурява компетентен учител, който знае как ефективно да обучи децата и 
така две години по-късно, в първи клас, всички са на едно ниво. Апропо, ретороманският 
се говори от по-малко от един процент от населението, но всяка вечер по националната 
телевизия вървят новини на реторомански. Клета майка Швейцария! 
Между третата и четвъртата си година моето дете триумфално заговори български с цели 
изречения. Второто ми дете мина по същия път. Но не си мислете, че с това историята 
приключва – нищо подобно. От една страна, животът сега е по-лесен, тъй като 
монологовият режим стана диалогов. От друга страна, започва битката за качествено 
съдържание. На немски съществуват безкрайни илюстрирани източници на информация, 
адаптирана за деца на всякаква възраст. Книги за багери, ферми, метеорити, годишните 
времена, опера, за необходимостта да ходим в тоалетна, защо да избягваме разговори с 
непознати и какво е Ханука. Малка част от съвременните хитове в детската литература 
като „Грузулак” са преведени добре на български, а много от познатите ми книги не са 
преиздавани. Намерих „Под гъбката” и „Кой каза бау” на Сутеев,  но африканските 
приказки  и „Бяла приказка”, с илюстрации съответно на Марайа и Данаил Райков, са 
антикварна рядкост. Компенсирам с преразказване, а какви убедителни истории успявам 
да съчиня сама, просто не е истина, но така е, когато си се хванал за сламка. 
 
 Родителството е арена за постоянни критики и ако някога ви се прииска да 
заклеймите българите, които не учат децата на родния си език – спрете се. Тази работа е 
сложна, защото зависи и от случайни фактори. 
 
 Имам късмета да съм сред хора, които окуражават втория роден език, но чужбината 
не е аморфно понятие. Културите са различни, социалните слоеве в тях още повече, и ако 
родителите се опасяват, че евентуалният чужд акцент при децата им ще е препятствие, то 
може би е така. Не бих съдила човек, който след работа вечер разговаря с децата си и не 
се сеща, че „turnen” на български е „физическо”. Важното е, че всеки от нас дава най-
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доброто от себе си – на мен ми се отдава езикът, на други – правенето на мартеници и 
сурвачки. 
 Когато говоря на български с децата, не ми се привиждат трибагреници. Не гърмят 
сто каба гайди, нито националният химн. Нестинарки не извиват ръченици в небосвода. 
Когато говоря на български с децата си, съм най-автентичната версия на самата себе си и 
се чувствам така, както когато чета хубава книга в оригинал. 
 Наскоро попитах шестгодишното си дете дали се чувства българин или швейцарец. 
„И двете.” – отговори той.  „Значи половин българин и половин швейцарец?” –  
предположих аз. 
 „Не! – засегнато ме поправи той – Аз не съм две половинки. Аз съм цял човек.” 
 
Йолина Стоянова - Брунер  

https://goo.gl/yOOSDt 

Добри Карабонев е роден в София. Работи 
като полиграфист в продължение на 
тридесет и три години. През ръцете му 
минават заглавията на много книги от 
световната и от нашата класика. Има 
възможност да се среща с много български 
автори. Започва да помества свои разкази, 
очерци и есета в българските вестници. 
Добри играе в Театъра на транспорта - 
София до заминаването си за Америка. В 
Чикаго създава първия български театър зад 
океана. Наричат го „Театър АПОСТОЛИ”. 
Започва да пише и първите си пиеси. 
Комедията „Баджанаци в Америка”, драмата 
„Карин”- родила се по истински случай, комедиите „Нашенки”, „Шопи” и няколко детски пиеси. 
Като кореспондент на вестник „България” - Чикаго отразява събитията в българската общност, с 
интервюта и интересни материали. Вестникът помества и първия му роман - “Да намериш себе си”. 
През май 2013 г. излиза от печат вторият му роман „Шампанско и сълзи”.  

 Най-новата книга „Вероника - светицата на Чикаго“ е продължение на първия му роман. 
Вероника е момичето, което се ражда в края на първия роман и това е книга за нейния живот. 
Книгите на Добри Карабонев могат да се купят от център „Родина“ в Чикаго,  
rodinacenter@gmail.com, 773.253.5986. Новият роман излезе точно навреме за неговия 70-сет 
годишен юбилей. На тържеството по случая, Добри Карабонев получи медал "Иван Вазов" от 
Агенцията за българите в чужбина.   

Книга	на	Добри	Карабонев	
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Сдружение Тук-Там, със своя фонд за стипендии, 
подкрепя мотивирани българи, които искат да продължат 
образованието си в чужд университет и след това да се 
върнат да работят за България. През 2017 проектът, 
наречен "Иди, учи и се върни", за втори път ще даде 
стипендии, като тази година те ще бъдат 3 на обща 
стойност от 30000 лв за образователна степен магистър. 
Крайният срок за кандидатстване е 24 май, а пълните 
условия могат да се видят на http://fund.tuk-tam.bg/ 

Организаторите вярват, че положителната промяна тук в България зависи от нас и можем да я 
постигнем, черпейки опит и от там. Изключително ценни за цялото ни общество могат да бъдат 
знанията, които студентите придобиват в университети на световно равнище; уменията, с които се 
сдобиват при стажовете си в чуждите компании, както и разширеният мироглед, който развиват при 
общуването си с хора от цял свят. 

Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, 
одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, 
ще бъдат популяризирани сред контактите на организацията и ще станат част от общност на млади 
професионалисти с опит или образование в чужбина. 

Средствата за стипендиите са събрани чрез индивидуални и корпоративни дарения, част от crowd-
funding кампанията “Сговорна дружина носи опит от чужбина”. В нея се включиха 116 човека и две 
компании, като доказаха, че българските традиции за дарителство от миналото могат да бъдат 
възродени и днес. Посолството на САЩ в София за втора година подкрепя финансово 
комуникационната кампания на фонда. Миналата година проектът подкрепи трима души с общо 
11000 лв за магистратурите им в Харвард, Кеймбридж и Марбург. На тях скоро им предстои 
завръщане в България. 

За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия: 
Имате само българско гражданство. Притежавате бакалавърска степен, придобита между 1 януари 
2012 и 31 юли 2017. Можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 31 юли 
2017 с начална дата на курса на обучение през 2017. Можете да докажете достатъчно ниво на 
владеене (B2 или по-високо) на езика, на който ще се провежда обучението. Предимство ще бъде 
дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за които стипендията е от решаващо 
значение. 

Крайният срок за кандидатстване по документи е 23.59 ч. на 24 май 2017 г. Одобрените след 
този етап кандидати ще трябва до 8 юни да запишат видео с дължина до 2 минути и да разкажат как 
виждат бъдещето си в България. Останалите след втория кръг ще получат покана за интервю. 
Тримата стипендианти ще бъдат избрани от комисия, съставена от 
вътрешни и външни оценители и ще бъдат обявени на 29 юни. Пълните 
условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на страницата: 
http://fund.tuk-tam.bg/ 

По време на програмата си в чуждестранния университет 
стипендиантите ще информират “Тук-Там” за хода на следването си. 
След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за 
стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се 
завърнат и да бъдат наети на работа в България за период от поне една 
година. 
Стела Александрова 
 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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125 СУ „Боян Пенев“ със специално дигитално 
издание на Конституцията на България за активно 

формиране на гражданско съзнание в училище 

Гр. София, 16 април 2017 г. – Тази година 125 СУ „Боян 
Пенев“ отбелязва Деня на Конституцията със свое 
помагало за опознаване на върховния закон в България. 
Електронният „Кратък пътеводител в света на нашата 
Конституция“ е адаптиран за нуждите на 
средношколците и е продължение на инициативата на 
училището за гражданско образование в действие, която 
стартира миналата година с успешното провеждане на 
училищен референдум. 

„За нас е изключително важно да формираме 

гражданско съзнание в учениците още от ранните им 

години, защото знанията за това как е устроено и 

работи демократичното общество и какви са правата и 

задълженията ни в него ще възпитат по-отговорни 

граждани,“ каза Венелина Николова, заместник-директор. 

„Искаме да накараме децата да припознаят 

историческото значение на този толкова важен документ в контекста на модерното 

време, в което живеят, и вярваме, че адаптираната ни версия на Конституцията ще 

им помогне да се запознаят с основополагащия закон на България по един достъпен и 

забавен начин.“ 

Богато илюстрираният дигитален пътеводител включва кратка история на 

българските конституции, подробно описание на нашите права и задължения, 

информация за разделението на властите, речник на специфична терминология, както и 

допълнителна информация за по-любознателните ученици като държавни отличия и 

национални символи. Книжката е със свободен достъп и може да бъде свалена от сайта 

на училището на адрес www.sou125.com. 

За контакти: 
125 СУ „Боян Пенев“ - info@sou125.com, 0879 945 819 
Медии – Елица Винярчек, elitsa@arunapr.com, 0899030362 
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Покана за театър на 2 юни 

Излезе интервю с мен в електронния Вестник на българите в 
Детройт, САЩ, гарнирано със снимков материал. Благодаря на 
Тони Бейм за поканата и за интересните въпроси, свързани с 
моите творчески изяви, литературни награди и за някои от 
срещите с колоси на българската литература, с които съдбата ме 
ощастливи! Благодаря и на редакционния екип за чудесното 
оформление и за цялото отношение! Поласкана съм от 
вниманието! А начинът, по който се списва вестникът, както и 
богатият материал за живота на нашите сънародници, говорят 
красноречиво за силата на българската диаспора в Детройт, 
САЩ. Впечатлена съм и ми стана много приятно от това как 
тези хора поддържат нашите традиции и дух. Ето че вече имам 
линк към брой 4 от 2017г., където е публикувано интервюто - на 
стр. 19 - 23.  

http://www.bulgariansindetroit.com./Bulgarian/
newsletter/2017/BulgariansinDetroit_Broy_4_2017.pdf 

Галина Вълчева 

 

Споделено 

ЗАПОВЯДАЙТЕ  

на представление на пиесата „Великденско вино“  

от Константин ИЛИЕВ 

в петък, 2 юни от 19:30 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 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 

Записвания до 1 юни: 586-202-4605 Даниела Начева 
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 Изява	на	български	младеж	

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. 

 

Група	за	най-малките	

 

Виктор Ламбов е на 13 години и тренира 

борба от 4-ти клас.  

На последното състезание в Battle 

Creek, в което участват младежи от щата 

Мичиган, Виктор се класира на 4-то 

място в неговата категория. Другите 

участници са били по-големи от него и 

въпреки това, той успява да се 

представи много добре.  

Плановете на младия спортист са да 

продължава да се състезава и печели 

медали. 

Успех!   
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 По	червения	килим	

 По случай рожденния ден на мъжа ми, отидохме в 

погребално бюро за поклонението на нашия приятел Любен 

Андреев, който почина внезапно на 82 годишна възраст. 

Поплакахме си, когато много тържествено и трогателно войниците 

му отдадоха военни почести като ветеран от войната във Виетнам. 

Един от синовете му разказа как е преминал житейския му път. 

Опелото извърши свещеник Антони Попоски. Припомнихме си 

мили моменти от срещите ни с този благ и много достоен човек. 

Мъчно ми е и за съпругата му, Стоянка, защото живот без партньор 

е като кораб без котва, който се носи по вятъра. За съжаление 

такъв е животът - не е розова градина без бодли. Никой не си е 

тръгнал жив от този свят, колкото и да не ни се иска това. Понякога 

смъртта ни дава шанс да разберем какво е трябвало да направим в 

живота си. Осъзнаваме, че най-висока лихва носят спестените нерви. Раздадоха храна и 

вино за Бог да прости. Понеже нашият джип беше най-голям и с най-голяма антична 

стойност, натоварихме в него венците и останалата храна, а аз си оставих чантата Луис 

Вютона с телефона. Стоянка покани присъстващите да отидем в ресторант „Хибачи“. 

Всички коли тръгнаха от паркинга. Но нашия Форд Експедишън беше паркиран на задния 

вход. Тръгнах, за да се качвам в колата, но с изненада видях как Мики потегли и си замина 

без мен. Дали мъжа ми си помисли, че нося всичките си спестявания в чантата или името 

на ресторанта „Хибачи“ му прозвуча с „Е“, та и той си въобрази нещо, незнам, но ме остави 

насред погребалния дом и си замина за мой потрес. А бе как не ме забрави в някой мол, 

казиното, някой бар или ресторант, а точно тук ме уреди на бърза ръка! Служителката в 

погребалния дом по милост ми даде едно пластмасово шишенце с вода, макар че бих 

предпочела да е някое по-тежко, метално и по-ръбесто, но за късмет на мъжа ми, нямаше 

такова. Аз много си обичах Любен, но не чак до толкова, че да се метна с него в гроба.  

 Мики също като мен е алергичен към безпаричието и дали защото не е могъл да 

забърше някоя имотна бабичка или защото не е намерил очакваните пачки с валута в 

чантата ми, от немай къде се върна и пак си ме взе. А може и защото си ме знае, че съм 

като тенджера под налягане - може да сготви, но може и да гръмне. Не помня какво точно 

говорих като пристигнахме в ресторанта, но избухна такъв смях, че V весело беше нашето 

погребение. Но самият живот е като театър „Сълза и смях“. Важно е кой как ще си го 

направи. Понякога полагаме толкова много усилия, за да не умрем, че не ни остава време 

да живеем. Виждам, че да остаряваш е скучно, но това е единствения начин да живеем 

дълго. Цифрата на годините не определя възрастта на душата. А аз не бих се задоволила 

само да съществувам - искам да живея щастливо и интересно. В крайна сметка е важно не 

само качеството на шампанското, а и с кого ще си избера да го пия. И за такъв един 

незабравим момент ще ви разкажа в следващия брой на вестника, ако до тогава не ме 

сгази трамвая.  

 

Емилия Димитрова        

 

 

1.09.1934 – 1.04.2017 
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 Реклама	

 

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  

 

 

 

Обява	за	апартамент	под	наем	

                    Дориана Стафорд,  

Лицензиран Агент за Недвижими Имоти в 

Мичиган. Предимно в района на Детройт Метро. 

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/ 
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 Поздрави	

Поздравления за Александра 

Атанасова от Waterford, която 

завърши бакалавърска степен по 

психология в  

Oakland University с отличен успех. 

Намеренията са й да работи една 

година и след това да запише 

магистърска степен по  

Industrial Organizational Psychology.  

Александра благодари на родитeлите 

и сестра си  

(също завършила в Oakland  

University) за постоянната подкрепа.   

БРАВО!  

 

Поздравления за Пиринка Георгиева от 

Novi, която завърши University of  

Michigan със специалност Bachelors of 

Pharmaceutical Sciences с отличие.  

Тя приема предизвикателството и през 

юни заминава за New Jersey, където ще 

се включи в rotational program на Pfizer.  

Пожелаваме й късмет и успешна 

реализация. 
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 Поздрави	

Поздравления за Палмира Стоянова от 

Wixom, която завърши бакалавърска 

степен по счетоводство и финанси в  

Grand Valley State University.  

Понеже един семестър е учила в Италия, 

на рамете си имаше отличие с цветовете 

на италианския флаг.  

Палмира ще работи във финансова фирма 

в Novi.  

БРАВО!  

 

 

 

Поздравления за Силвия Чишек от Wixom, 

която завърши „Психология“ и втора 

специалност „Статистика“ в University of 

Michigan с отличен успех  

Силвия заминава за Nashville, където ще 

работи, а след това планува да се върне в 

Ан Арбър и да учи за магистратура.  

 

У С П Е Х! 
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 Поздрави	

Михаела Димитрова от Ливония завърши  

University of Michigan със специалност 

„Връзки с обществеността“ и втора 

специалност „Испански“. Тя получи 

отличия за honors in communications, pub-

lic relations and Hispanic studies.   

 ЖЕЛАЕМ ТИ УСПЕХ! 

 

 

 

 

  

 

Честито на Марияна Митова, която 

защити докторска дисертация в Bowling 

Green State University, Ohio. Темата е 

била „Връзката между образование и 

успешна реализация на студенти от 

специалност „Облекло и текстил“.  

 Доктор Митова работи в университета 

от 2008 г., където преподава Разработка 

и търговия с облекло (Apparel Merchan-

dising and Product Development).  

Марияна помага доброволно на 

организацията RallyCap Sports, която 

прави спортни прояви за деца с 

увреждания.    

  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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Реклама	

Щастливи сме да ви съобщим, че 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.  

Новият адрес е: 43230 Hayes Rd,  
Clinton Twp, MI 48038-5028 

Заповядайте на официалното откриване на магазина  

в неделя, 7 май от 14:00 - 18:00 часа да се повеселим и 

почерпим! 

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

 

 Nessie Foods, LLC  
(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя 

www.nessiefoods.com,  facebook.com/nessiefoods  

Признание	за	Деян	Кожухаров	

 
 Деян Кожухаров получи специална 

грамота за 100 годишния юбилей на 

застрахователна фирма Allen Harmоn. 

Наградата беше връчена от кмета на гр. 

Rochester (на снимката).  

Застрахователната фирма е основана в 

Battle Creek, Michigan от пра-пра-дядото 

на Кейтлън Кожухарова, съпруга на Деян. 

През 2008 г. Деян основава Kozhuharov 

Agency като филиал на Allen Harmоn In-

surance, а през 2010 г. отваря офис в 

Рочестър. Фирмата предлага както лични, 

така и бизнес застраховки.  

Офисът се намира на 919 W. University Dr. 

#300, Rochester, MI 48307,  

телефон:877-2025-0051. 

www.kozhuharovagency.com. Обслужването е на английски и български език.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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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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 Помогнете	на	училище	«България»	

  
 

 

 

 

Здравейте, 

Започна най-сладката кампания за събиране на средства за училището!  

Всяко дете и учител трябва да продаде кутия с 60 броя шоколадчета на цена $1 всяко. 

Видовете са: milk chocolate, almond, caramel, crisp and dark chocolate. 

Към кутиите има плик, в който да се събират парите. 

Може да ги занесете в офиса и те сами се продават. 

Ако искате да продадете повече от една кутия – няма проблем – имаме допълнителни 

кутии! Кутии с шоколади не могат да се връщат. 

Шоколадите са много вкусни – опитвали сме ги!   

Срок на годност: ноември 2017 

Можете да вземете кутия от филиалите на училището в Плимут (39851 5 Mile Rd, 

Plymouth, 48170) или в Трой (1451 Е. Big Beaver).  

Срок за отчитане: когато ги продадете.   

 

Поздрави, 

Велеслав Начев 
Председател на Българския културен център—Детройт 
info@BulgariansinDetroit.com 
586-215-6553 
 
 

 



 

 

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 


