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В БРОЯ: 

Nessie Foods има 

удоволствието да ви покани на 

първото годишно събиране на 

български бизнеси и 

организации в Мичиган. 

20 май, 13:00 - 17:00 ч.  
43230 Hayes Road 

Clinton Township, MI 48038 

Ансамбъл „Извор“ от Детройт след представлението 

на фестивал „Верея“ в Чикаго, 21 април, 2018г. 
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 Бележка	на	редактора	

 Почти всеки ден на април посрещахме със 

сняг, че дори и на Великден природата не пропусна 

да ни напомни, че всичко е възможно. Месец май е 

тук и пролетта започна да се усеща и в Мичиган. 

Вече се готвим за Деня на славянската просвета и 

култура. Наближава и времето за летните ваканции.  

 С чудни спомени се върнаха хоротропците на 

ансамбъл „Извор“ от фестивал в Чикаго. За първи 

път на сцената на „Верея“ се представиха и децата 

от училище „България“. Чети повече на страница 6. 

 Традиционният концерт за завършване на 

учебната година за децата от училище „България“ 

ще бъде на 9 юни от 6:30 ч. в Балканския център. 

 Слънчеви майски дни и празници! 

  

Даниела Начева 

Редактор на електронен вестник „Българите в 

Детройт“  
 

Консулският	ден	в	Детройт	улесни	мнозина	

 
За услуга на жителите от Метро 

Детройт на 28 април се проведе 

изнесен консулски ден в 

Балканския център в Трой.  

Консул Тасева и сътрудник 

Рундалиев обслужиха всички 

записали се граждани и 

отговориха изчерпателно на 

зададените въпроси.  

Бяха раздадени и готови 

документи, подадени на 

миналия косулски ден. 

  

БЕЛ. РЕД.   

 

Снимка: Митра Енчева 
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 Земята	на	българите	

ЗЕМЯТА НА БЪЛГАРИТЕ, 
С ДЪХ НА РОЗИ И ЗДРАВЕЦ, 
ИЗНЕНАДВАЩА, ВДЪХНОВЯВАЩА, 
ПОКОРЯВАЩА… 

Основана през 2009 година, като 
Тravel HD, This is Bulgaria HD реално 

е първата българска телевизия във 
FULL HD резолюция. В началото е 

била чисто информационен канал, с 
преобладаващо туристическа тематика. 
 
Днес, обаче, This is Bulgaria HD е първата българска интерактивна телевизия за наслада и релакс. 

Програмата се състои от кратки видео форми – импресии, създадени с вкус и финес и посветени на 
България. Продължителността им е между 1 – 5 минути, с разнообразен музикален фон от 
подбрани български и чуждестранни творци. 
 
Миксирането на импресиите в програмната схема на This is Bulgaria HD ще позволи на зрителите 

да се насладят на несравними и разнообразни аудиовизуални пътувания, които допълват 
представата им за заобикалящия ги свят. 

This is Bulgaria HD не е просто телевизия, тя е наслада и вдъхновение за пътешественика. Всяка 

импресия съдържа надписи на български и английски език. 

24 часа на ден ще Ви показваме най–красивите, най–ценните и значимите места, които сме 

открили в България. Природа и море, села и градове, паметници, културни забележителности, 
църкви и крепости, площади, хора, диви и непознати места, впечатляващи пейзажи и панорами, 
заснети по суша, въздух и вода в четири сезона с професионална техника и лично отношение. 

Aмбицията на екипа е да продължава да произвежда нови импресии в различни сезони, от 

различни места из страната, както и да добави специална серия, представяща известни българи. 
Визуалната концепция и музикален фон имат за цел да създадат отпускаща атмосфера и да 
допринесат за едно изживяване, изпълнено с положителна енергия. 

 Ние рекламираме България! 

http://traveltv.bg 

Ако искате да разгледате поредицата 

„Това е България“, посетете 

www.imagebulgaria.com  
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е 

В	училище	е	весело—Великденски	игри	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Децата от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас с 

ръководител Калина Кирилова се 

забавляваха с игри за Великден. 

Малчуганите трябваше със затворени 

очи да сложат опашка на заека на 

стената и да носят пластмасово яйце с 

лъжица. За всички деца имаше сладки 

награди. 

Организатори на игрите бяха Даниела 

Начева и Петя Капинчева. 
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Нови	книжки	за	деца	

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ, 

ЗДРАВЕЙТЕ  СКЪПИ БЪЛГАРИ, В ТОЗИ МОМЕНТ - ГРАЖДАНИ НА СВЕТА! 

24-МАЙ е денят, в който всички ние, където и да сме, запяваме развълнувани –„ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ…“ и 

чувството за принадлежност към българския народ, изригва, залива , помита всички съмнения, лични обиди и 

несполуки, от времето и мястото на което живеем! Това чувство, никой не може да го победи, омаловажи  и 

пренебрегне, а ние, където и да сме,  сме длъжни да бдим за неговата чистота, сила и енергия, за да не се 

претопим и обезличим и да не лишим децата си от това велико чувство, за ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ТОЗИ МАЛЪК, НО 

УДИВИТЕЛЕН БЪЛГАРСКИ НАРОД!!! 

Издателство „МАРК-91“  е малко издателство от Пловдив, което повече от 20 години, работи за децата на България. 

Въоръжени с много любов  и търпение продължаваме  трудната мисия на нашите „книжки-пъструшки“,  да 

участват в живота на българското дете и му помогнем да израсне уверено, щастливо, смело и състрадателно – ДЕТЕ 

СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ! 

Така се нарича и нашата Програмна система с познавателни книжки за деца на 5 и 6 години в детските градини, 

така се нарича и поредицата от книжки за по-големите – първи и втори клас. 

За да се запознаете с книжките на издателството, за деца от 5 до 10 годишна възраст Ви изпращаме нашия каталог и 

една кратка презентация. 

 

Нашето конкретно предложение за предстоящия празник – 24 май е, да разгледате комплектите 

от „Дете със златно сърчице“ за 5 и 6 годишните, на които при закупуване, можем да направим 

отстъпка от корична цена 36лв. за комплект на 30 лв. за комплект. 

 Всеки комплект е от 4 книжки с по две лица и в него ще подарите на Вашето дете 30 български „Буквички 

обични, приказките, с които сте израснали, знания за природата и социалния свят, много часове за пъргавите 

ръчички, които моделират, рисуват, творят, ще общувате на тема „Една майчица – една родина“  ! 

Комплект за пет годишните включва 4 книжки: 

*  „Буквички с крачета” №1-„Мъниче математиче” №1 

* „Буквички с крачета”№2-„Мъниче математичематематиче” №2 

*«Майчица свята е грижовна  земята»- «Вълшебни боички в моите ръчички» №1 

«Малко слънчице в телце»- «Вълшебни боички в моите ръчички» №2 

Комплект за шест годишните включва 4 книжки: 

„Буквички обични –низ от мъниста”№1-„Умниче математиче” №1 

„Буквички обични –низ от мъниста”№2-„Умниче математиче” №2 

«С туптящо сърце е земята»-«Пъстро моливче джудже» №1 

«Слънчице в телце-нашето дете»-«Пъстро моливче джудже» №2 

Тази година подарете на себе си и Вашите деца един прекрасен и запомнящ се 24 МАЙ ! 

Позволете и на нас да бъдем част от него с нашите книжки! 

За контакти: Люба Маркова – 0885 349 603, Пловдив 4002, Ул. «Матинчеви градини» №12 

Тел./факс 032 24 14 34,  e-mail; mark91@mail.bg; ikmark91@mail.bg;  
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Покана	за	среща	на	20	май	

Целта на събитието е да се създадат връзки, запознанства и взаимоотношения, улесняващи 

нашите сънародници, живеещи в щата. 

За вашето удобство и приятно прекарване, Nessie Foods ще осигури палатка, в която ще 

имате възможност да се запознаете и срещнете със собственици на съществуващи бизнеси и 

организации, а също да се информирате и за техните услуги. За най-малките ни посетители и 

клиенти сме осигурили слънчево време, игри и забавления.  

Очакваме ви, 

Nessie Foods, LLC 

**Желаещи бизнеси и организации за събитието могат да се свържат с Катя (586) 292-7312 

или Наска (586) 365-9510 за повече информация. 

  
  

 

Връзка БГ 
BG Connect 
20-ти май, 2018 

неделя 
13:00ч. – 17:00ч. 

адрес: 
Nessie Foods 

43230 Hayes Road 
Clinton Township, MI 

48038 
Вход: безплатен 

  

  

 

43230 Hayes Road, Clinton Township, MI 48038 

(586) 649-7750 

www.nessiefoods.com 

Скъпи приятели, 

Nessie Foods има удоволствието да ви покани на първото годишно събиране на български 

бизнеси и организации в Мичиган. 
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 Изява	на	танцьорите	от	Детройт	в	Чикаго	

Стъпки, музика, костюми и усмивки [  

вихри се танца и сърцето тупти. 

 

Отмина още една „Верея“ – фестивалът в Чикаго, който за поредна година събра 

хоротропци от Северна Америка. Константин Маринов или Коцето, както е известен на 

всички, с подкрепата и на други, успя да за седми пореден път да организира това 

прекрасно представление на българските народни танци и музика. Или както каза някой 

чрез този фестивал „правим история“, запазваме българското самосъзнание и култура на 

хиляди километри от Родината.  

За първи път деца от училище „България“ също взеха участие в Чикаго. При по-малките 

това бяха – Кристина, Мария, Ивана, Тина, Магдалена, Амира, а при по-големите: 

Анжелина, Никол, Стефани, Анна, Александър, Майкъл, Нина, Вики и Полина. Ани и 

Стефи играеха и в двата танца и трябваше бързо да сменят тракийските носии с шопски с 

следващото участие. Техен ръководител е учителката по музика и танци Елеонора 

Барбов.     

 Съставът „Извор“ от Детройт е изцяло от ентусиасти и любители на танца. Това е 

третото ни участие на фестивала в Чикаго. Хореографията този път беше на Пирински 

танц от Мария Зашева и Михаил Колчаков с много помощ за научаването й от Елеонора 

Барбов. Освен Нора в групата са още Бистра, Атанаска, Таня (организатор на пътуването 

до Чикаго), Нели, Мая, Венелин, Даниела и Велеслав, Кремена и Живко. 

 Най-малкият участник и наш почитател е Кристиан. Това е девет месечното бебе на 

Живко и Кремена, което беше на всички репетиции и беше прехвърлян от татко на мама 

според това кой играе и кой е свободен. Тяхната дъщеря Габриела също обича да 

танцува. На помощ в Чикаго беше дошла и майката на Кремена, Огняна. Другото 

семейство в състава е Мая и Венелин, чиято дъщеря Вики също танцува. Ако става дума 

за участие на цялото семейство, обаче семейство Начеви е представено с петима – 

Даниела и Велеслав при големите, Мишо, Мария и Ивана при децата. Половин гардероб е 

отделен само за носии, а след 

концерт започва едно пране и 

гладене[ Младото поколение 

харесва танците и с удоволствие 

учи трудните стъпки. По следите на 

мама Таня върви дъщеря й 

Магдалена,  както и Кристина след 

мама Нора. Полина е вече в 

гимназията и въпреки натоварения 

график успява да вмъкне и 

репетиции с българския състав, за 

радост на майка й Бистра. Сигурна 

съм, че и дъщерята на Нели ще се 

включи в танците, само малко да 
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 Изява	в	Чикаго	

порасне, а Коцето винаги 

е готов да помогне с 

каквото трябва. Наси пък 

може да се похвали, че 

нейният внук 

Александър танцува!  

 За да подкрепят 

групата от Детройт, в 

Чикаго дойдоха Никола, 

Георги, Хати и Любица 

(която дори летя със 

самолет до Чикаго). 

Благодарим ви, 

приятели!  

 Прекрасни 

спомени ще остави 

фестивал „Верея“. Шкафовете са пълни с българска стока, хладилниците с бира и ракия, 

библиотеките с нови книги, телефоните с координати на нови приятели, а имейлите с 

писма и снимки.        

До нови срещи!  

Даниела Начева         
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 Запазете	датата	9	юни	

През март училище „България“ в Детройт получи дарение от два компакт диска (по един 

за двата филиала) с патриотични песни. Идеята е на Слави Трифонов и екипът му. 

Комплектът включва също книжка с текстовете на песните и инструменталите им.  

„Ние вярваме, че всеки един от нас има един дълг пред всички, които са били преди нас, и 

пред всички, които ще дойдат след нас – да знае, да помни и да предава нататък. 

За да я има България!”, казват създателите на диска, събрал едни от вечните песни за 

България.   

 Децата от училище „България“ вече използват диска с песните в часовете по 

музика. Благодарим от сърце! 

 

Велеслав Начев, председател на Българския културен център в Детройт  

Концерът за завършване на учебната година за 

училище „България“  

ще бъде на 9 юни от 18:30 часа  

в Балканския център в Трой 

  

Училището	получи	дарение	от	Слави	Трифонов		
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е 

Награда	за	застрахователна	агенция	„Кожухаров“	
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Народни	танци	от	цял	свят	всеки	петък			

International Folk Dance Club of Detroit 
meets every Friday for ethnic dances from 

around the world.  

Balkan American Community Center 

1451 E Big Beaver (16 Mile),  
Troy 48083 

$7 ($6 members) 8-11 PM 

Contact: ricking@comcast.com 

В репертоара на групата има и много 
български народни танци.  

A collaborative performance driven by the play 

between the spoken word and the moving body 

Friday & Saturday, May 11 and 12 at 8pm. 

Tickets: $10 at door OR in advanced at Brown Paper 
Tickets  

Free to HOPE Village Residents. 

Park in the fenced lot on Fenkell and Parkside Street. 

In "Untitled," the performing artists experiment with new means 
of expression and present arresting physical and vocal experiences, both intimate and about our on-edge world. "Untitled” tests 
the performers' idea of themselves and offers to the audience something, somehow meaningful. 

Interdisciplinary artist Billy Mark, dancer/choreographers Joshua Bisset & Tzveta Kassabova, and dancer/visual artist Laura Quat-
trocchi have come together to create this dialogue.  They are joined by international guests, composer and percussionist Stephan 
Garin and dance/theatre director Thierry Escarmant.  Set in the emerging theatre space at Andy in a broad visual landscape, di-
viding multiple platforms.  

Joining them in this premier performance are internationally recognized percussionist and composer Stephane Garin and dancer/
theatre director Thierry Escarmant. Set design created in collaboration with Vince Mountain. 

Watch an excerpt from our 2017 performance at Andy. 

Andy:  https://www.andyarts.org/ 

Shua Group: http://www.shuagroup.org  / www.lauraquattrocchi.com 

Billy Mark:  https://billymark.space 

Tzveta Kassabova: https://www.tzvetakassabova.com 

Stephane Garin: https://www.stephanegarin.com 

Thierry Escarmant: https://www.ecrireunmouvement.site 

Нов	спектакъл	на	Цвета	Касабова			
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 Фестивал	на	българите	по	света	
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 Международен	фестивал	на	изкуствата	
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 Международен	фестивал	на	изкуствата	
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 Амал не е типично българско 

име, но тази, която аз познавам говори 

с лекота на български език, а също пише 

и чете. Можете да я видите на 

български събирания, особено ако има 

традиционна храна. Ето каква е 

нейната връзка с България.  

 Родена съм в София в семейството 
на майка – българка и баща - ливанец. 
Родителите ми ме наричат Амал, което се 
превежда надежда на български. Това е в 
началото на 70-те години, когато в Бейрут 
има размирици, така че името ми идва 
като молитва да се сложи край на войната 
в Ливан. 

 Прекарах по-голямата част от детството си в 
България, след което се преместихме в Ливан, когато бях на петгодишна възраст. Всяко лято 
родителите ми поемаха тридневно забавно пътуване от Бейрут до България с преминаване през 
няколко страни и аз имам много приятни спомени от това време. 

 Детството ми беше щастливо. Прекарвах летата си като дете в родното село на майка ми,  
Горни Дъбник, близо до Плевен, където моите баба и дядо очакваха мен и сестра ми с 
нетърпение. 

 След завършване на гимназия, учих в университета в Ливан за фармацевт. Години по-късно 
реших да се преместя в САЩ, 
щата Мичиган, където живея и 
работя и сега със съпруга ми, 
който също е фармацевт. 

 Нямаше да бъда тук днес, 
ако не бяха моите родители и 
тяхното влияние върху 
изграждането ми като личност. 
Те ни научиха, че няма 
невъзможни неща, да вярваме в 
себе си и че упоритата работа и 
постоянство винаги се 
възнаграждават. 

 Майка ми Теодора 
Кирова, която беше 
анестезиолог, изгради у мен и 
сестра ми чувството за 
дисциплина и ни показа магията 
да си силна и независима жена. 

Амал (вдясно) със сестра си Дияла.  

Родителите на Амал: Мохамед и Теодора, Мериленд, 2009г. 
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 Да	се	запознаем	с	Амал				

Тя го правеше с необикновен финес и женственост. Обичахме да ходим да пазаруваме заедно.  

 Баща ми, който беше електроинженер (учил в МЕИ-то в София), искаше да се увери, че 
преследваме мечтите си като ни предлагаше цялата си любов, подкрепа и доверие, които един 
баща може да предложи на двете си дъщери.     

 Знам български език благодарение на майка си, която винаги говореше с мен и сестра ми 
на български. Сестра ми работи като ендокринолог в Националния институт по здравеопазване във 
Вашингтон и също говори много добре на български език. Тя се казва Дияла и аз й избрах това 
име, когато бях на 8 години.    

 За мен е привилегия да мога да говоря езика и да празнувам българската култура с 
различните традиции. Любимият ми празник е Баба Марта и гордо го отбелязвам всяка година 
като нося бяла и червена мартеница. Обичам баница - много вкусно ястие. 

 През юни ще посетя България отново. Там ще се срещна с баща си и роднини на майка.  

 Моето послание с няколко думи е следното: За да сте силни в своето настояще и бъдеще, 
трябва да научите повече за вашето минало и откъде идвате, за да намерите собствената си 
истинска идентичност и уникално самосъзнание. 

 

С любов към всички, 

Амал 

Амал с майка си Теодора  

Амал (вляво) със сестра си Дияла, 2017 г.  
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е 

Поздрав	

 
Поздравления за  

Албена Газинова, която завърши  

Eastern Michigan University със  

специалност „Социални дейности“.  

Албена вече има диплома от България — 

бакалавърска степен по „Социална 

педагогика“ от факултета по начална и 

предучилищна предагогика към 

Софиийския университет „Климент 

Охридски“. 

През тази учебна година Албена е 

ръководител на групата на най-малките 

деца в училището в Плимут.  

 

На добър час, Албена!  

 

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	
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е 

Страницата	на	Поли:	Най-щастливият	град	

 Усмихнати хора, вкусна храна и страхотно време: 

Пуерто Ваярта е най-хубавият курорт на света! Всеки ден 

можеш да видиш нешо ново. Градът е пълен с история и 

продължава да се развива за добро. Хората обаче са най-

добрата част! Въпреки че ни се познавате, всички са 

усмихнати и те поздравяват с „Добро утро“ или „Добър 

ден“. Престоят в Пуерто Ваярта не може да свърши 

докато не опитате храната, която е вълшебна. Тако, 

фахита, начо — чудесно разнообразие! Климатът през 

април също е перфектен—слънцето пече през целия ден, 

но не става много горещо. Можеш да се разхождаш и да 

не ти омръзне. До всички нови сгради ще намерите къщи 

с дългогодишна история.  

 Не бихме се учудили, ако не искате да си тръгвате! 

Това почувствахме и ние.  

 

Полина Макнева и Нина Енчева  

 

Патрик е екскурзовод, който показва прекрасната 

ни  страна България повече от 20 години. 

Предпочита малки групи (максимум четирима 

души), за да предложи най-доброто обслужване на 

всеки един от туристите. Знае английски, испански 

и разбира се български език. 

Още преди пристигането се планира маршрут, 

съобразен с вкусовете и нуждите на групата. 

Програмата може да включва богата гама от 

пътувания: дневни екскурзии в София и по 

Черноморието, археологически и исторически 

обиколки, изследователски турове, екскурзии с 

вино, туризъм, колоездене, риболов и конна езда. 

  

Патрик споделя, „Имам много гости, които се 

връщат година след година, а обиколките ми са 

включени в списание International Travel News. Имам лиценз и съм член на Асоциацията на българските 

екскурзоводи.“ 

Можете да се свържете с Патрик на имейл адрес bulgariaprivateguide@gmail.com   

 

Обиколете	България	с	добър	екскурзовод	
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 По	червения	килим	

 С посрещането на всеки рожден ден, 

губим част от младостта си, но получаваме 

опит и някаква мъдрост (а слд време и 

граничеща с глупост). Моят мил съпруг, 

Мики, навъртя нецензурната бройка години 

според Кама Сутра. Да са му честити! Да 

беше имал късмет да се роди на 29 

февруари, сега щеше да е във възрастта на 

любовта. Ама уви, не би. Никой не може да 

избяга от себе си, нито пък да смени 

посоката на движението във времето. 

Възползвахме се от поканата на нашата 

дъщеря Таня и заминахме да посрещнем 

празника и Великден при нея в Чикаго.  

 Най-добрите й приятели 

организираха сюрпрайз парти за Мики в 

корейски ресторант. И понеже собственикът 

беше част от компанията им, бяхме 

посрещнати като „връзкари“. Толкова 

целувки и прегръдки мъжът ми май не беше 

получавал дори и в предбрачния си период. 

С изтънченото си чувство за хумор — тип 

погъделичкай ме, че да се захиля, цяла 

вечер очаровах компанията. Дали, за да ме 

ухажва или за да ми затвори устата, 30-сет 

годишния собственик на ресторанта каза, 

че специално за мен отива да ми донесе 

„Виктория Сикрет“. Аз веднага „гърчав 

надуй се“ изпънах снага в очакване той да 

ми вземе мерките. А той каза, че ми ги знае 

наизуст. Поднесе ми едно питие с 

фойерверки, огън и цвят на море, което 

разтуптя моето сърце. Дали за да не 

заподозрем готвача, че ни яде от месото 

или за да ни научат да готвим, храната 

приготвяха пред очите ни във вградено в 

масата барбекю. Няма да описвам каква 

вкуснотия беше, че в момента ме гони 

вълчи глад, който няма да потуша, защото 

отиваме на агнешко погребение в Нушка и 

Краси по случай Гергьовден.  

 И така както тайничко си пресмятах, 

че ще ми хвъркне месечната ми надница, 
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 По	червения	килим	

за да платим сметката за този купон, сервитьорът дойде и обяви, че всичко е пито-

платено. Ама де да знаех — щях да си поръчвам двойно от всичко, та да изкараме до края 

на месеца.    

 

 Happy birthday и многоя лета, 

 изпяхме му хорово и акапелно. 

 Вдигнахме наздравица за късмета, 

 за любов и щастие безпределно. 

 

 За закуска на следвашия ден, реших да покажа и аз колко съм ларж и обявих, че ще 

им приготвя качамак със сирене и пръжки. Отидох в магазина, но само като видях цените 

промених менюто на попарка и чай с танци.  

 Следобед Таня ни заведе на шопинг и облече Мики от главата до краката. За капак 

му купи една пижама на стойността на сватбения му костюм. Той обаче каза, че само тези, 

които го поканят с преспиване, ще имат това безценно удоволствие да му видят пижамата. 

По този повод поканих чаровни дами на женско парти. За това какви кулинарни шедьоври 

бях приготвила смятам да не коментирам — нали съм всеизвестна с пословичната си 

скромност. Колкото и тривиално да звучи — скромността краси човека. За това не искам да 

се разделя с последната ми останала хубост. А милите ми гости толкова ядоха, пиха, 

веселиха и ме хвалиха, че нито една не се сети, че може Мики да има пижама Версаче за 

показване с преспиване. Остана си капо този строен и снажен младеж. Но как така 

изведнъж вчера му се скъсиха краката и крачолите му се оказаха дълги, та се наложи да 

се раздели с пижамката, останала необлечена, непоказана и неомачкана.  

 Но затова пък мили дами не се бавете  

 и валутата от пълния му джоб разтоварете.  

 Преди аз да съм се постарала,  

 до шушка парите му да съм обрала.                 

 На печелившата честито!    

    

 

 

   

 

Емилия Димитрова 
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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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