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ДЕКЕМВРИ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧЕСТИТА НОВА 2010 ГОДИНА
Коледните празници имат
своето особено място в
съкровищницата на българските
народни обичаи. Празнувани от
столетия насам и предавани от
поколение на поколение, те са символ
на автентичния български дух,
изконните семейни ценности и
уважението към ближния.
Посрещането на Коледните и
Новогодишните празници е време за
равносметка и благодарност за всички
хубави спомени, с които изпращаме
годината. Това е и време за надежда,
оптимизъм и добро настроение, с
които да посрещнем Новата година.
Редакцията на
www.bulgariansindetroit.com благодари
на всички читатели, които споделиха с
нас своите проблеми, радости и
надежди през тази година.
Пожелаваме ви щастливи Коледни и
Новогодишни празници, уют и топлота
в сърцата!

В този брой четете:
Български обичаи

Коледа
Блестят свещи
а сърцата горещи!
Една звезда ги разтопи,
тя винаги ще гори!
На Коледа
от яркият пламък вземи,
раздай Надежда,
Вяра и добрини!
И ако няма ти
какво да дариш,
подари Любов или
поне уважение,
не скъпо украшение!

Даниела Дончева, Rochester Hills

24 декември - Бъдни
вечер

3

Новогодишни
тържества

5-6

Изучаване на
български език

7

Романът
“Разпятието”

8

100 велики българи 11
История на
“Св.Климент”

12

По здрави днес

15

Да шофирам ли, ако 16
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Малка Коледа, Кадена вечер,
Вечерня, Неядка - вечерта срещу
Коледа, когато цялото семейство се
събира на тържествена вечеря.
Най-възрастният мъж в дома
запалва празничния огън. Той се
подклажда от прекаден и миросан
бъдник - специално отсечено
дъбово или крушово дърво, което
трябва да гори през цялата нощ.
Празничната трапеза се нарежда
върху слама на земята. Обредната
трапеза включва 7, 9 или 11 постни
ястия - варен фасул, пълнени с ориз
чушки или сарми, варено жито,
тиквеник, ошаф, чесън, мед, орехи,
жито, плодове, обреден хляб
(боговица, богова пита, богов
кравай, благословник), баница,
зелник.
На масата трябва да има от всичко,
което се произвежда в
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стопанството. Вечерята започва с
прикадяването на цялата къща - да се прогонят
злите духове. Прикадяването е задължителен за
Бъдни вечер, Нова година и Йордановден
елемент от обредността. Първата Кадена вечеря
от зимния празничен цикъл е бъднивечерската (в
Източна България първата Кадена вечеря е на
Игнажден). Кади най-възрастният мъж (по-рядко
най-възрастната жена) с тамян всички
помещения в дома, както и постройките в двора и
стопанството. Действието има очистителен и
предпазващ характер. Прикаденото на Бъдни
вечер се смята по-особено и към него се
проявява специално отношение. Например
пластичната украса на хлябовете се отделя и се
дава на някои членове на семейството (според
тяхното занимание) или с нея се захранва
добитъкът.
След прикадяването на трапезата,
произнасянето на благословиите и
благопожеланията се пристъпва към обредното
ломене на боговицата. Когато се разчупи
погачата, първото парче се нарича на умрелите и
се оставя на иконата, следващите се раздават по
съответния ред на всеки член от семейството и
на домашните животни. Лъжичка от житото се
Caption describing picхвърля в огъня с наричания
за здраве и берекет.
ture or graphic.
От суровото жито сутрин се дава в кръг на
кокошките, за да се въдят и да не се пръскат по
съседите. Орехите и недогорялата свещ се
запазват за следващите Кадени вечери. От
сламата под трапезата връзват на плодните
дръвчета, за да раждат, или в полозите на
кокошките, за да снасят яйца. Позната е и вярата
в лечебната сила на някои запазени от Бъдни
вечер храни, както и на въглени (или пепел) от
бъдника (крушов, дъбов или буков пън, който
гори в огъня на Бъдни вечер). Втората Кадена
вечеря, срещу Нова година, е твърде сходна с
бъднивечерската. След като прикади, обикновено
само трапезата, най-възрастният разчупва хляба
и завърта 3 пъти баницата. След това се
запазват отново суровото жито, орехите и
недогорялата свещ за третата Кадена вечеря на
Йордановден.

е била положена трапезата, се използва при
различни обредни практики - на Гергьовден се
слага по дърветата за повече плод, пали се по
ридовете, за да не ги бие град. Жените, които ще
раждат пък, лягат върху нея. Цялата вечер е
свързана с различни гадания за бъдеща женитба,
за здраве и благополучие. Среднощ тръгват
коледарите. Именници на този ден са Евгени,
Евгения, Бисер, Бисера, Бистра, Божин, Божана.
Коледарите, наричани още коледарци и
колежданци, са се събирали в дома на своя водач –
станеник, воевода, коледарски цар, кудабашия,
чауш. Всички са облечени в празнични премени, на
калпаците им са забодени коледарски китки, а в
ръцете си носят шарени тояги?. Ако селището е
голямо и се състои от няколко махали, коледарите
се разпределят в отделни дружини – чети, колове,
куди. Началото на обиколката им по къщите се
оповестява с пушечен гръмеж. С песни дружината
тръгва по пътя. Пред нея крачат няколко момчета –
котараци, котета, които чукат по портите и мяукат,
за да известят стопаните за идването на
коледарите. Две други момчета, наричани
«магарета», следват дружината и носят събраните
дарове и краваи.
Репертоарът от коледни песни е особено
богат. Щом момците влязат в двора на домакина, те
го поздравяват със специална песен. После
отправят песенни пожелания към всеки член от
семейството – домакинята, момата, младата булка,
новороденото, най-възрастната жена. Коледарите
знаят песни за орач, за овчар, за терзия, за
свещеник. Стопанинът кани момците около
трапезата, черпи ги с ракия и вино. Накрая момата
подава своя писан или шарен кравай на водача.
Той го поема, вдига високо и над него изрича
коледарската благословия, с пожелания за здраве,
благополучие и плодовита година на цялото
домочадие. Коледарската благословия или молитва
е кулминационният момент в обичая.

Обичаят повелява да не се става по време на
яденето. След като се навечерят, всички стават
заедно, за да е плодовито житото. Трапезата не
се прибира. Вярва се, че умрелите идват да
вечерят и да се погрижат за благополучието на
живите.
Първият залък от боговицата се запазва.
Момите го слагат под възглавницата си, за да
сънуват за кого ще се омъжат. На когото се падне
парата от питата, от здраве и успех няма да се
отърве през идната година. Сламата, върху която
СТРАНИЦА 2
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«Ой ви, момци, коледарци,
Млада Бога славите.
Славете Богу дружина, че сме рано ранили,
че сме късно къснили, тъмни гори пребродихме,
мътни води нагазихме, към долна земя далечна,
бели навуща изцапахме, черни калпаци намокрихме.
Накрай отидохме при наш стар станеник,
с крака му потропахме, с ръце му похлопахме,
и триж пъти викнахме.
Че стана наш стар станеник,
и чимшир порти отвори да ни покани на негова златна трапеза.
Че взема китка ключове, че отвори златен сандък,
че ни дари добра дара, добра дара вит, превит кравай,
на кравая сребро и злато, а краваят от зрънце премито,
зрънце в нива сейнато,
а в нивата кръстец до кръстец,
в по-голяма нива купец до купец,
та добър юнак с боздуган да не може да я прехвърли.
В средата на нивата крушница,
и на крушница виси златна люлчица,
в люлчица лежи малък Даньо, син синчец като златен кончец.
Та расъл Даньо, порасъл,
и баща му го пратил по дълбоките долове кози да пасе.
Не ходил Даньо по дълбоки долове,
ами ходил по студени кладенци,
и по чернооки моми като баща си на млади години.
Този кравай сят и пресят, вит и превит,
пред Бога печен и за нас наречен,
колкото са в него зрънца млети,
толкова здраве в тази къща!
Колкото звезди в ясно небе,
толкова купци в златно поле!
Амин!»

Нa следващия ден
коледарите се събират отново, за
да разпределят краваите помежду
си. Всеки взема кравая на своята
любима. Ако някоя мома е
харесвана от повече ергени,
нейният кравай се разиграва на
търг. Печели онзи, който даде наймного пари. Останалите събрани
продукти се разпродават и
средствата се предостават на
църковното или училищното
настоятелство.
По материали,
предоставени от Галя Маринова,
Walled Lake

Повод да празнуват през месец декември имат всички, които носят името Варвара, Сава, Анна,
Никола, Николай, Николина, Спиридон, Игнат, Христо, Христина, Мария, Стефан, Стефка.
На 4 и 5 декември отбелязваме празника на Св.Варвара и Св.Сава. Той се свързва с опазване
здравето на децата от болестта шарка. Спазват се различни забрани. Ако, например, в къщата има болен, 40
дни не бива да се мете къщата, не се пали огън и не се събира пепелта.
На Св. Варвара жените пекат пити, намазват ги с мед и ги раздават за здравето на своите деца.
Следващият ден е посветен на Св.Сава като продължение на предишния празник.
6 декември - Св. Никола Мирликийски Чудотворец, Никулден
Никулден е един от най-почитаните светителски празници. Св. Никола се почита като владетел на
всички водни пространства и покровител на рибарите и моряците. В богатото житие на светеца се описват
много чудеса, с които той е помогнал на хората.Според житието, светецът е закрилник на семейството. В
много български домове за този празник задължително се приготвя риба, обикновно шаран, печен на фурна.
Приготвянето на риба за домашната трапеза е израз на предхристиянските вярвания за божеството, което
владее водите. В християнската традиция тя е символ на Христос.
Религиозен синкретизъм откриваме и във вярването, че сънят срещу празника е указание и благослов
за бъдеща женитба. Младите момичета, на които им предстои да се задомят, носят пити в църквата, за да
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бъдат благосовени, а след това ги раздават за късмет.
Смята се също, че ако на Никулден вали сняг, той носи
берекет. На този ден не се работи тежка работа.
9 декември - Св. Ана
Св. Ана е майката на Св. Богородица. Тя се е
сдобила с дете в напреднала възраст и затова жените,
които нямат деца, се обръщат с молитва към нея.
Поднасянето на пити като дар към светицата, е житна
“жертва”, която бременните и бездетните дават, за да
бъдат чути молитвите им.
20 декември - Св. Игнатий Богоносец,
Игнажден
Началото на Коледните празници започва с
деня, в който се чества паметта на Св. Игнатий
Богоносец. В църквите се прави предпразненство за
Рождество Христово. Възпроизвежда се раждането на
Младенеца. Запалената на Игнажден в църквата свещ,
след като погори малко, се изгася и носи в къщи. Тази
свещ се пази, за да се запали, когато в къщата започне
да ражда бременна жена. Според вярванията, свещта
помага за по-леко раждане.
На Игнажден се следи кой е първият гост в
къщата, наречен "полазник". Според неговия пол се
определя и какви животни ще се раждат през годината.
От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се
гадае каква ще бъде и следващата година. Ако
describing pic"сполезът" е добър, тоCaption
и в къщата
през цялата година
ture or graphic.
ще има благоденствие и успех във всичко.
Денят е свързан и с предсказания, определящи
бъдещето на младите хора. Затова на този ден младите
момичета слагат под възглавницата си жито. Когото
сънуват през нощта, за него ще се омъжат. На този ден
жените, които не са родили, спазват забраната да не
работят, за да е по-леко раждането им. Преди изгрев
жените измитат комините и изхвърлят саждите заедно с
метлата, посипват от каденото жито и пепел около
къщата. Това правят за предпазване от магьосници,
които обират чуждото благополучие. За лек и магия се
извършва обичаят Вардене (пазене) на квас.

Който от стопаните излезе пръв от къщата,
обезателно когато се върне, трябва да внесе пръчки,
които слага зад вратата. След това стопаните замесват
тесто за колаци. От замесеното тесто откъсва малко и на
някоя греда правят от него кръст — да бяга всяко зло.
Правят толкова колаци, колкото са членовете на
семейството.
Според вярванията, ако на Игнажден времето е
ясно, през април ще има суша. Ако вали дъжд, през
април ще има дъждове и плодородие. Добре е, ако на
Игнажден, а също и по Коледа, вали сняг. Ако на
Игнажден времето е облачно, реколтата ще е добра и в
кошерите ще има изобилие.
На този ден от къщата не се изнася нищо - найвече огън, жар или сол, за да не излезе берекетът. Не се
иска и не се дава нищо назаем. Не се става от трапезата
по време на ядене, защото кокошките няма да мътят. Не
се излиза на двора, за да мътят кокошките повече. Не се
шие и плете, за да не се заплитат червата на кокошките
носачки.
27 декември - Стефановден
Това е последният ден на Коледа, с който
свършват празиците за годината. Той е посветен на Св.
Стефан, който е бил първият мъченик за учението на
Исус Христос и се чества от християнската църква от IX
век.
На този ден празнуват всички с имената Стефан
и Стефка и производните им: Стефи, Стефко, Стефанка,
Стефания, Фани, Теки, Венчо, Венцислав, Венцислава,
Стамен, Стан, Стамена, Станчо, Станимира, Станислава,
Стане, Цако, Цанко, Цано, Цанчо, Цанка, Стою, Стоян,
Стояна, Стоичко.
Атанаска Бонева
Бел. Ред. За други именни дни, историята и обичаите,
свързани с тях, можете да прочетете на главната
страница на www.BulgariansinDetroit.com.
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Място на
събитието:
STEFAN’S BANQUET HALL
23900 W. Warren St.
DEARBORN HIGHTS, MI 48127

Четвъртък, 31 декември 2009, 8:00 PM
Вход: $40 за възрастни, $20 за деца над 10
години
Богата Новогодишна програма с много музика
от DJ Emmo, Новогодишна Томбола, Конкурс
Miss Detroit 2009, Конкурс за най-добре
танцуващи двойки, Дядо Коледа ще донесе на
малките много и разнообразни подаръци.
Очакват ви много забавни мигове и много
настроение!

Меню:
All You Can Eat
КебапчетаКюфтета
Печена Свинска Плешка
Пилешко Вретено на Фурна
Макарони с Fetuccine Alfredo сос
Печени Картофи на Фурна

Побързайте, местата са ограничени !

Задушени Зеленчуци на Фурна

За повече информация и резервации:

Пикантна Гръцка Салата с Feta Cheese

Валя 734-355-7716, Емо 734-274-1102

Сладкиш с плодове, Сладолед

Open Bar - All you can drink
Unlimited shots 12 Brand name Liquors (J&B Scotch,
Ballantine’s Scotch, Absolut Vodka, Skyy Vodka,
Bacardi Rum , Captain Morgan Rum, Gordon Gin, Tanqueray Gin, Christian Brothers Brandy, Jim Beam Bourbon, Jack Daniels Bourbon, Canadian Club Whiskey)

Изпращайте чекове за куверта на адрес:
Valentina Kamberov
3089 Tuscany Ct.
Ann Arbor, MI 48103

Unlimited Mixed drinks, 4 Wines, 2 Draft Beers
Soda Pop, Juice, Coffee, and Tea
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НОВОГОДИШНО ПАРТИ ОРГАНИЗИРАНО ОТ НЕЛИ И ВАСКО
Нека отбележим края на тази година и началото на Новата Година с едно изискано празненство изпълнено с
веселие и изненади. Искаме всички наши гости да се насладят на приятна атмосфера, вкусна българска
трапеза и добро настроение. Организаторите обещават купонът да се превърне в най-шумното посрещане на
Новата 2010 година.
На 12.31.2009 от 20:00 часа в залата на:
Multi – Lakes Conservation Association
3860 Newton Rd, Commerce Township, MI 48382
Меню:
Салата: Букет (руска, млечна, кьополу, зелена)
Предястие: Филе Елена и Луканка
Основно ястие: Мешена скара (пържола, шишче,
кюфте, кебапче, кърначе и гарнитура)
Филе ”Миньон” с гарнитура
Пиле ”Марсала” с гарнитура
Печено агнешко с дроб сърма
Десерт: Торта „Гараш”
Сладкиш с плодове
Детско меню: салата зеле, две кюфтета с гарнитура
Безалкохолно, кафе, сок, шампанско, плодове, ядки
и домашно приготвена Новогодишна Баница с
късмети за всеки един от вас.
Вход за възрастни: $35
За деца над 12 год: $18
В Новогодишната програма ще има много забавления, томбола, конкурс за най-добре танцуваща двойка и
”Микрофонът е ваш” – споделете таланта си с нас. Дядо Мраз ще пристигне и при нас с голям чувал
подаръци за децата (подаръците са от организаторите). Очаквайте изключителна вечер, изпълнена с много
разнообразна музика и танци до зори. Пригответе се!!! При нас е много весело, щуро, забавно и различно.
Очакваме Ви всички.
Нека посрещнем 2010 година сред приятели и добра атмосфера. Побързайте с обажданията, защото местата
са ограничени.
Очакваме обаждания до 25 декември на телефон: (248) 802 6947 и (248) 802 6947

ПО К А Н А
Следващата сбирка на Школата „Аз съм българче”
ще бъде на 3 януари (неделя) от 13.00 до 15.00
часа в библиотеката в Wixom.
Адресът е: 49015 Pontiac Trl., Wixom 48393.
ДИАНА ЧОЛАКОВА, Ръководител на Школата
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ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НАРОДНИ ТАНЦИ
Balkan American Community Center в Трой се зае с инициативата да обедини различните националности от
региона чрез обучение, забавление и спорт.
Идеята на организаторите е да сформират групи от деца на възраст между 6 и 16 години, които всяка събота
от 10.00 часа до 14.00 часа да се събират с цел:
- изучаване на роден език и традиции
- фолклорни танци
- спорт (тенис на маса, боулинг, карате)
Ще се предлага обед и лека закуска.
До сега са заявили участие деца от Албания, Босна и Турция.
Това обаче е прекрасна възможност да ангажираме и български
деца по следния начин:
10.00 – 11.00 часа - Изучаване на български език с Митра
Енчева
11.00 – 12.00 часа - Народни танци с Николай Аличев
12.00 – 14.00 часа - Участие в спортни игри по желание
Митра Енчева има дългогодишен опит на начален
учител в България и САЩ. Николай Аличев е професионален
хореограф, който обяснява с голямо търпение и най-трудните
стъпки в танца. При добро желание, докато децата са на
училище, родителите могат да се включат в народните танци и
оползотворят времето си с нещо приятно и полезно.
Цените на занятията ще са достъпни и ще зависят от
броя на регистрираните деца.
Първата сбирка е на 9 януари 2010 г. (събота) от 10.00 часа.
Приемат се записвания на е-мейл: Mitra.Entcheva@BulgariansinDetroit.com или на телефон (586) 755-2862
Митра Енчева.
Balkan American Community Center предлага още ACT подготвителни класове по математика, английски и
наука за ученици, които ще кандидатстват в колеж. Класовете ще се провеждат вечер от понеделник до
петък. Можете да получите повече информация на телефон: 248-680-1600, е-мейл:
info@baccmichigan.org. Адресът на Центъра е: 1451 E. Big Beaver Rd, Troy, www.baccmichigan.org.
Записванията са до 4 януари 2010.
Предстоящо
Balkan American Community Center Ви кани на закуска-бюфет на 20 декември (неделя) от 10.30 часа.
Цени: $5 на човек, $10/семейство от трима човека, $15/семейство от четири и повече човека.
Спортните развлечения включват боулинг, билярд и тенис на маса.
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Романът „Разпятието” на английски език
През октомври тази година от печат излезе
„Разпятието” – третия роман от трилогията на Петър
Константинов „Синият аметист”. Творбата излиза на
английски език за първи път разширявайки кръга от
почитателите на бележития български автор. Според др И. Симеонов от Тараклийския държавен университет
в Молдова, книгата е „нов връх в българската
романова традиция”.
Трилогията е не само драматична хроника на
българската съдба от 1877 г. до 1953 г. , но също така и
интересна сага на четири български поколения.
Съвременната българска литература не познава такава
всеобхватна и вълнуваща художествена творба.
Първият том „Изгревът” е претърпял 8 издания;
вторият том „Прощаване с пролетта” – 5 издания, а
„Разпятието” – 3 издания до сега. Това само по себе си
говори за извънредно големия интерес към романа.
„Разпятието” (“The Crucifixion”) обхваща
периода от 1941 г. до 1953 г. По повод трилогията
Борислав Гърдев споделя: „Отдавна не бях се срещал с
толкова силно, ярко, обхватно, пластично и
разтърстващо четиво!”
Вярвам, че това беше и причината за превода
на третия том „Разпятието”. Английско говорещият
свят би трябвало да знае за трагедията и героизма на
източноевропейските страни и специално за България,
в периода от края на II-та Световна война до смъртта
на Сталин през 1953 г.

на героите е предадена драматично и точно. В
четивото са представени различни слоеве на
населението по време на тези съдбоносни години,
които предлагат различни гледни точки спрямо
случващото се в страната.
Романът се чете на един дъх. Липсва
едностранчивостта на политиците, a обективността на
автора се налага чрез необикновената психологична
задълбоченост и артистична изразителност.
Можете да поръчате книгата на инернетстраниците www.Amazon.com,
www.BarnesandNoble.com, www.Xlibris.com или на
телефон 1-888-795-4274, ext. 7876.
Книгата би била
хубав Коледен
подарък за Ваши
приятели и роднини,
говорещи англйски
език, и които искат
да научат повече за
историята на
България.
Д-р Невена
Михайлова

С документална точност, читателят вижда
резултатите от натрапената комунистическа власт.
Страната е разорена, народът е разпънат на кръст,
столицата София е опожарена. Психологичната нагласа
Писателят Петър Константинов е едно от найинтересните имена в новата българска литература.
Завършил медицина и политическа икономия, той
посвещава
над
четиридесет
години
на
популяризирането на българското, европейското и
световното изкуство. Автор е на над тридесет книги –
романи, повести, сборници, разкази, художествена
публицистика и изкуствознание, повечето от които са
претърпели
многократни
издания.
Авторът има над 200 научни труда в областта
на медицината, изкуството, политическата икономия
и историята и над 2000 публикации в периодичния
печат.
Литературното
творчество
на
Петър
Константинов се характеризира с траен интерес към
духовния свят на човека. В романите, разказите и
повестите си той отразява възхода и крушението на
нравствените идеали, на творческите въжделения и
личното достойнство като смисъл и съдържание на
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човешкия живот. Сред по-известните негови книги са „Предание от изчезналия град”, „Хаджи Адем”, „Черкезките
хълмове”, „Ирмена”, „Последната изповед”, Трилогията „Синият аметист”, „Вдъхновението на едно столетие”,
„Старият Пловдив”, „Благословена земя”, „История на България с премълчавани исторически факти”, „За и
против националните интереси на България”, „Съкровищата на България”, „Съкровищата на Европа”,
„Съкровищата на света”, и романът „Заливът на сънищата”.
Петър Константинов взема дейно участие в обществения живот на страната. Той е един от основателите и
председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария” – първата общонародна организация след
демократичните промени през 1989г., която през последните 20 години осъществява изключително активна
дейност у нас и в чужбина за пробуждането, съхранението и разпространението на българския народен дух,
народните традиции и историческата ни памет.
Като председател на Националния комитет за защита правата на българите извън сегашните граници на
България и на Националния комитет за защита на историческата истина в България, той съдейства с подкрепата на
широката общественост за защита правата на компактното българско население извън границите на България и за
създаване на истинско действащо гражданско общество в страната ни.
По материали, взети от www.mati-bolgaria.or

ОТЗВУК
На 1-ви ноември 2009 г. в библиотеката в Трой
присъствах на честването „20 години демокрация в
България и Румъния” и представянето на книга,
написана през този период от Даниела Начева
(редактор на вестника „Българите в Детройт”). На този
ден имах удоволствието за първи път да се срещна и
запозная с Даниела: усмихната, естествена и
непретенциозна жена. Заинтригува ме най-вече книгата
й – биографичен очерк за Марин Жечев (непознато
дотогава за мен име) и чаках с нетърпение да дойде
реда на Даниела, за да разбера подробностите около
историята на този човек. Уви, нейният ред дойде,
когато бяха останали едва 5-10 минути до закриването
на събитието и библиотеката – време съвсем
недостатъчно за каквото и да било представяне.
Направи ми прекрасно впечатление, че въпреки
ограниченото време, Даниела прие обстоятелствата и с
усмивка и благост раздаде и подписа книгата си на
тези, които се интересуваха от нея.

силните на деня, се страхуват от тях, завиждат им и
дълбоко в себе си ги ненавиждат заради собствената си
слабост и невъзможност да бъдат такива.

Народният мъдрец е казал „Преклонената
главица остра сабя не сече” – историческа истина от
векове, максимата на човешкото оцеляване. Но трябва
ли заради едно пусто оцеляване да унищожим светлото,
идеалистичното и чистото около нас? Животът на човек
е един низ от противоречия. Чистото и съкровеното ни е
заложено по рождение, но понякога е много трудно да
се запази и развие. Хора като Марин Жечев са живо
олицетворение на тази вътрешна човешка борба. Те
трябва да съществуват и да се отглеждат като рядко
екзотично цвете, за да ни напомнят за нашето собствено
човешко самосъзнание.
Авторката се е справила прекрасно с един
огромен труд - ровене в архиви, библиотеки, пътувания
и издирване на съвременници на Марин Жечев,
интервюта и т.н. Това, което най-много ме впечатлява е,
Така още същата вечер започнах да чета за
че Даниела е посветила усилията си в името на точно
живота на един ерудиран, свободомислещ и всестранно тази светла искрица в човешкия дух. Тя иска да я
надарен човек, чиято единствената „грешка” е била, че възкреси и обезсмърти. Всъщност тя реално го и
не е могъл да направи компромис с политическите си и постига. Не само с този биографичен очерк, а и със
човешки принципи и не се е страхувал да им даде
собствената си дейност сред българите в Детройт. Наред
гласност. Фактът, че е бил талантлив химик (един от
с всичките си лични задължения и ежедневни
първите асистенти в Софийския университет, научен
трудности, тя намира време да редактира и пише за
работник в БАН с разработени патенти на химически
българския вестник – не за пари, не за слава, а както тя
съединения и лекарства, надарен литератор и поет, и
ми написа в посвещението на книгата си „ЗА
безкрайно добър и скромен човек), не е попречил на
НЕЗАБРАВА” на българския род и нашето общо
диктаторския комунистически режим да го лиши от
потекло. От името на всички нас, благодарим ти
работа и от най-елементарни човешки права (два пъти е Даниела! Благодарим също и за участието на
пращан в Белене).
Димитрина Колева и Атанаска Бонева.
Но на всички нас ни е известно – хора като
Минка Христов-Корнелсен, Dearborn
Марин Жечев рязко се отличават от сивия човешки
поток. Това са единиците в човешката история, които
Бел.Ред. Можете да поръчате книгата на е-мейл
носят искрицата на чистия дух и дълбокото човешко
info@BulgariansinDetroit.com или на телефон
съзнание. Този тип хора са обречени заради смелостта
си, таланта си и скромността си. Останалите, и най-вече (586) 264-1557 Даниела Начева.
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СПИСАНИЕ ‘ИДЕИ’ – ФИЛОСОФСКА РАБОТИЛНИЦА НА МОДЕРНИЯТ БЪЛГАРИН
Наскоро книжният български пазар зарадва
почитателите на книжовното слово с ново печатно
издание – списанието за култура, психология,
съвременна философия, изкуство и култура “Идеи”.
Зад замисъла на списанието стоят както познати имена
от съвременната българска интелигенция – Ангел
Грънчаров, Калин Янакиев, Николай Василев, Алесиян
Пацев, така и млади автори, които представят своите
първи текстове.
За българския пазар появата на списание
“Идеи” е същинска бяла врана – необходима, но
безкрайно рядка. Във времена, когато различното в
България не се толерира и всеки, тръгнал срещу
потока на масовата “култура”, е заклеймен и изолиран,
списание, залагащо на различното мислене и
автентичната духовност, е глътка свеж въздух за
инакомислещите. Да тръгнеш срещу ширещото се
овчедушие и обезличаване на нацията е своебразно
постижение, а да го направиш на хартия – модерна
необходимост.Списание “Идеи” разисква идеи, тясно
свързани с битието на
съвременния българин.
Търсейки пътища сред ценностната безпътица,
заобикаляща сънародниците ни в България, авторите
на материалите предлагат гледни точки, които могат
да служат за ориентир и посока на мисълта.
Изправяйки се срещу бездуховността, пошлостта и
обезличаването на българската нация, списанието
противодейства на ценностния вакуум, в който живее
днешният българин. Опълчвайки се срещу липсата на
духовност и чувство за национално достойнство,
авторите на списанието предлагат антипод на
триумфиращата простащина, повърхностност и
материализъм. Нещо повече, списанието работи за
появата и налагането на истински духовни водачи,
които да не налагат концептуални рамки, а да помагат
на читателите да създадат свои собствени граждански
идеи и позиции чрез анализи и дискусии на
страниците на списанието. Защото нация от
нравствени инвалиди и зомбирани маси е обречена на
непълноценно съществуване и лесна манипулация, а
идейното робство е предпоставка за духовна нищета и
липса на перспектива.

му считат всички теми за еднакво интересни, затова
предлагат разнообразни гледни точки и идеи.
Редакторите на списанието дават предимство на
материали, заявяващи нестандартна социална нагласа,
новаторски дух и нековенвенционалност. Без да налагат
предварителни ограничения, те приветстват материали,
поднесени с талант и творчески усет. Въпреки че
авторите на текстовете следват високо концептуално
ниво, езикът на списанието е свеж и понятен, а стилът –
достъпен за масовия читател.
“Идеи” се разпространява във веригата
книжарница “Хеликон”, както и от университетските
книжарници в страната. Желаещите да се абонират
могат да се обърнат към редакцията на списанието на
телефон 032 28 17 28 или на електронен адрес
аngeligdb@abv.bg.

Анелия Петрова

Списанието излиза веднъж на три месеца, а
броевете му нямат специфични теми, на които е
подчинено съдържанието. Тъкмо обратното, авторите
.

МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

Цени за реклама на сайта www.BulgariansInDetroit.com: За български фирми: $10 за един
месец на сайта и $10 за един брой на вестника. За американски фирми: $20 на месец за сайта
и $20 за вестника. Предлагат се отстъпки по договаряне. Личните поздравления са безплатни.
Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, получавате комисионна в
размер на 20% от цената на рекламата.
СТРАНИЦА 10

БРОЙ 12, 2009
WWW.BULGARIANSINDETROIT.COM

100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ
През 2009 г. в България тържествено се
честваха 100 години от обявяването на
независимостта на българската държава.
По този повод група историци и
интелектуалци създават брошурата „100
велики българи”. Можете да намерите
книжката в магазин „Киев-София” в Wixom.
1. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ (1863-1897) –
български писател-класик и преводач, основател на
организираното туристичско движение в България.
Работи като съдия и прокурор в Софийския
окръжен и Софийския апелативен съд. Участва в
изготвянето на програмата на Демократическата
партия, сътрудничи с фейлетони, пътеписи,
дописки и статии в нейния орган в. „Знаме” от
създаването му (1894). Автор е на романа „Бай
Ганьо”, пътеписа „До Чикаго и назад” и много
други значими за българската литература
произведения. Превежда на български език творби
на Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Молиер. Негови
произведения са достъпни на повече от 30 езика.
2. АЛЕКСАНДЪР (АЛЕКО) БОГОРИДИ (1822–
1910) – влиятелен османски държавник от
български произход с големи заслуги за
установяването и укрепването на Княжество
България, син на големия български възрожденец и
османски политик Стефан Богориди. Заема високи
държавнически и дипломатически постове в
Османската империя. На 13 март 1879 г. е назначен
за главен управител на Източна Румелия.

Поддържа тесни контакти с изгонените от Княжество
България лидери на Либералната партия Петко
Славейков и Петко Каравелов. След абдикацията на
княз Александър I (1886) е сред кандидатите за
българския престол.
3. АЛЕКСАНДЪР ПРОТОГЕРОВ (1867-1928) генерал, един от дейците на Македонското
освободително движение. Участва като доброволец в
Сръбско-българската война (1885), води чета по време
на Горноджумайското (1902) и ИлинденскоПреображенското (1903) въстание. След Първата
световна война става един от ръководителите на ВМРО.
Подписва Майския манифест (1924), с който ВМРО се
съгласява да действа съвместно с комунистическите
партии на Блаканите, но по-късно се отказва от подписа
си.
4. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ (1879-1923) –
български политик и държавник, министър-председател
на България, лидер на БЗНС, основател и редактор на
партийния орган „Земеделско знаме”. През 1918 г. е
изпратен на фронта да усмирява войнишкия бунт край
Кюстендил и Радомир. Кабинетът му се опитва да
изведе страната от международната изолация след
Първата световна война чрез активно участие в
Обществото на народите и приятелски отношения с
Югославия. Това довежда до конфликт с македонските
организации, които го обвиняват в национално
предателство. Чрез някои от приетите по негово време
противоконституционни закони (за поземлената
собственост, за трудовата повинност, за референдума, за
министерската отговорност и др.) и чрез редица открито
противозаконни действия нарушава правата и
интересите на буржоазното общество в България, което
води до обединяване на опозицията и до организирането
на Деветоюнския преврат през 1923 г. Правителството е
свалено от власт, а Стамболийски е варварски убит в
родното му село Славовица, Пазарджишко.
5. АСЕН ЗЛАТАРОВ (1885-1936) – български учен и
общественик, основоположник на биоxимията в
България. Изявява се и като белетрист. Приет е за член
на българската масонска ложа „Светлина”. Редактор е
на редица научни списания, сред които „Природа и
наука” и „Химия и индустрия”. Пише литературни
статии, стихове, лирична проза и един роман. През 30-те
години на ХХ в. е сътрудник на литературната
периодика, близка до кръга „Стрелец”.

Продължава в следващия брой.
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Кратка история на православната църква «Свети Климент
Охридски» по повод 80 годишния юбилей
През годините следях с голям интерес развитието на
нашата църква, особено на красотата на интериорния
дизайн, и смело мога да заявя, че днес ние имаме
паметник на величието. Аз съм ревностен вярващ в
православието като цяло. Този смел проект не е
постигнат отведнъж или лесно, а с множество неясноти
и борби. Колко добре основателите са планирани и
доколко успешно тези планове бяха доведени до
изпълнение говори фактът, че сега в деня на Свети
Климент от Охрид, който е патрон на православната
църква,
празнуваме
80-сет
годишен
юбилей.
Историята на църквата «Св. Климент» започва в
началото на 20-ти век. Илинденското въстание срещу
Османската империя през 1903 г. предизвиква
изселването на много македонци в Съединените щати и
Канада. В десетилетието след Първата световна война,
1914 г. дo 1918 г., групи от македонски общности
започват да се сформират най-вече в големите градове
на Западните щати. Една малка колония от македонци
се установява в Детройт и Уиндзор, Канада. Като добри
православни
християни,
те
посещавали
вече
утвърдените руски и гръцки православни църкви.
С течение на времето, семействата на Лазар
Томов, Коста Коприната, Стрезо Димов, Майкъл
Чкорев, Димитър Талев, А. Ташков и Коста Чокрев
(който е избран за първия президент на църквата),
формирали т. нар. църковна група. Скоро към тях се
присъединили други семейства и те стават основателите
на днешната «Св.Климент» и «Св. Павел».
През 1927 г. православна мисия на Светия
Синод на България изпраща отец д-р Кръстю Ценов
като мисионер, чиято цел е да организира енории за
Българската православна църква. Тъй като по това време
не е имало македонска национална църква, нашите
членове се определили по-близо до българите отколкото
до руснаците и гърците и приели отец Ценов като техен
духовен водач, а Светия синод на Българската
православна църква като църковен орган. Така в
Детройт се създава първата Македонско-Българска
църковна общност. В началото не е имало служби, но
постепенно групата се увеличавала и в средата на 1927
г. е отслужена първата религиозна служба в
Епископалната църква «Св. Йоан» в Детройт. На 11
март 1928 г. е избрана църковна комисия. Започва
кампания за нови членове и събиране на пари за
изграждане на нова църква. За целта е избран парцел на
25-та улица в близост до Мичигън Авеню. През май
1929 година, на Великден, е отслужена първата
литургия в новата църква «Света Троица» в
присъствието
на
много
християни.
По време на Голямата депресия църквата
изпитва икономически трудности. Повечето от
енориашите са безработни и църковната общност не е в

състояние да плаща ежедневните разходи и
ипотеката. Църквата е обявена за продажба.
Македонската политическа организация (MPO),
закупува имотите на църквата и през март 1935,
новата църковна общност е преустроена под името
"Св. Климент Охридски – Maкедоно-Българска
православна църква". В срок от три години дългът е
напълно изплатен. От този ден до днес, "Св.
Климент» е отворена за всеки православен
християнин, който вярва в Бог и който желае да се
помоли.
През осемте десетилетия от създаването си,
"Св. Климент» стои като цитадела на надеждата,
вярата и духовният комфорт на хиляди православни
християни. Тя е оригиналната, Майката Църква, дом
за всички македонски и български православни
християни в Метро Детройт.
След отец Караджов, през 1936 г. от
България идва отец Георги (Джордж) Николов. През
1938 г. църковната общност отново е заплашена от
фалит и затваряне. Този път енориашите събирали
средства, организирали седмични вечеринки,

пикници и дарявали всеки спестен долар, за да
предотвратят затварянето на църквата си. Усилията
им били успешни и през 1947 г. те построяват зала в
близост до църквата. Списък с дарителите за тази
зала може да се види днес на специално табло в
църквата.
След Втората световна война, от 1945 до
1955 г., македонците, които са били разпръснати из
цяла Европа по време на войната буквално
«наводняват» Детройт и Уиндзор. По-голямата част
от новопристигналите са относително бедни. Тези,
които идват от Югославска Македония и от
България, по това време комунистически страни,
разказвали, че са били обезсърчавани от вярата си в
Църквата, подигравани и наказвани. Новите
емигранти, идващи със слаб религиозен опит и беден
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Кратка история на православната църква «Свети Климент
Охридски» по повод 80 годишния юбилей
произход, отдават по-голям приоритет на материалния
успех и желанието си да бъдат "добри американци",
отколкото добри православни християни. По това време
много от "старите християни", ревностно вярващи в
църквата, вече са възрастни или покойници. Енорията се
разраства и става по-разнообразна откъм прослойките
хора,
които
я
посещават.
Около 1963 г. църковната общност става
прекалено голяма за капацитета на църковната сграда на
25-та улица и в сила влизат планове за изграждането на
нова, по-голяма църква на Ford Rd. в Диарборн, където е
църквата и днес. Църквата, като всички други успешни
предприятия, има нужда от ясно и последователно
управление. Различните и противоречащи си становища
за ръководене на църквата водят до разделянето й и до
отцепването на отец Николов и редица нейни членове.
През годините, много хора и от двете страни са
работили за излекуване на раните, причинени от
разделянето и известен напредък вече е постигнат.
седмични вечеринки, пикници и дарявали всеки
спестен долар, за да предотвратят затварянето на
църквата си. Усилията им били успешни и през 1947 г.
те построяват зала в близост до църквата. Списък с
дарителите за тази зала може да се види днес на
специално табло в църквата.
След Втората световна война, от 1945 до 1955 г.,
македонците, които са били разпръснати из цяла Европа
по време на войната буквално «наводняват» Детройт и
Уиндзор. По-голямата част от новопристигналите са
относително бедни. Тези, които идват от Югославска
Македония и от България, по това време
комунистически страни, разказвали, че са били
обезсърчавани от вярата си в Църквата, подигравани и
наказвани. Новите емигранти, идващи със слаб
религиозен опит и беден произход, отдават по-голям
приоритет на материалния успех и желанието си да
бъдат "добри американци", отколкото добри
православни християни. По това време много от
"старите християни", ревностно вярващи в църквата,
вече са възрастни или покойници. Енорията се разраства
и става по-разнообразна откъм прослойките хора, които
я посещават.
НОВО НАЧАЛО
Под ръководството на Nic George, Jim Sotiroff,
Mike Ilitch и други ревностни енориаши, които остават
със «Св. Климент», се построява голяма и красива, с три
кубета, подобна на катедрала църква, с класни стаи за
неделно училище и две допълнителни зали. Основите са
поставени през юни 1966, а от 14 септември 1968 г.
свещеник на църквата е Панайот Памуков. Това бележи
ново начало за "Св. Климент». Според данните тук са

служили следните духовниците:
• д-р Кръстьо Ценов, 1928 до август 1930 г.
• Велик Караджов, август 1930 до декември 1935 г.
• Джордж Николов, януари 1936 до 1964 г.
• Партеней, 1964 г. и първата половина на 1965 г.
• Уолтър Диаченко служи като помощник на
енорийски свещеник от 1964 г. до смъртта си.
• Христо Б. Христов от Акрон, щата Охайо - втората
половина на 1965 г.
• Джордж Геров, 1 януари 1966 г. до септември 1968 г.
• Панайот Памуков, 14 септември 1968 до
пенсионирането си
• Майкъл Арбанас, ноември 1999 г. до 6 август 2006 г.
• Славчо Панев, от 1 декември 2006 до сега.
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА «СВ. КЛИМЕНТ»
През 1974 г. започват златните години на
църквата. Сформирани са работни групи, които
разработват основните насоки на развитие и
управление на църквата. Към вече сформираните
«Мъжки клуб», «Женски клуб», мадежка група и
неделно училище се прибавя и “Клуб на
пенсионерите”, който наскоро отбеляза 35 годишен
юбилей.
ИНТЕРИОРНИЯТ ДИЗАЙН НА «СВ. КЛИМЕНТ»
Всички християни вярват, че Бог е Творец на
небето и земята. Според православните християни,
материалният свят, който Бог е създал, е важно
средство, чрез което той се изразява. Затова ние
вярваме, че вътрешността на църквата трябва да бъде
толкова красива, цветна и богато украсена, колкото
обществото може да си позволи.
За последователите на нашата вяра, православните
икони и стенописи на Пресвета Богородица с Христос
са като прозорци, които свързват небето и земята,
допринасящи за атмосферата на святост и почитание, в
които вярващите се молят в присъствието на Светия
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Дух и на светиите.
Иконостасът, който разделя олтара и залата в
църквата, където енориашите се събират за поклонение,
ни напомня, че ние често сме отделени от Бога заради
греховете ни. По време на Божествената литургия,
обаче, ние си припомняме, че чрез Христос, небето и
земята се обединяват и ние имаме достъп до Бог.
Православното християнство е не само учение, а начин
на живот и път към спасението, а православната църква
е била описвана от теолози като «Ковчегът на
спасението».
Изработката на иконостаса бива възложено на
известния архитект Suran Pilafian. Иконите са дело на
George Filippakis от Ню Йорк. Те са направени по
традиционен метод, така че ако са надлежно
поддържани животът им да бъде най-малко 500 години,
а може хиляда и повече години. Дърворезбата е
направена от Michael Kapetan.
В църквата има петдесет и шест икони с
различни размери, боядисани в нюанси на златисто,
лилаво, червено и синьо в традиционен българомакедонски стил на иконописа. Всяка икона има свой
собствен дизайн. През 1991 г. е осветена иконата
«Богородица с детето Христос», а през 1993 г. пано на
Пантократор, трон за епископа, амвон, маса за помени.
В началото на 1974, са ремонтирани части от покрива, с
което се цели да се спре влагата в купола. Това обаче

остава проблем и до този ден. Ето по-важни
моменти от историята на църквата:
- изплатен е ипотечния кредит (4-ти юли 1978
година).
- тържественото честване на посещението на Негово
Светейшество патриарх Максим и неговото
обкръжение (16, 17 и 18 септември 1978).
- зала «А» е превърната в банкетен хол (1979).
- ремонтирана е зала «Б» за допълнителни класни
стаи (1983).
Към средата на 1990 г. църквата отново губи
голяма част от приходите си от залата, намаляват
енориашите и с това приключва нейният “Златен
век».
Затова днес повече от всякога са необходими нови
идеи за напредъка на църквата. През 2001 г. бе
представена инициативата Golf Outing; през 2004 г. Cookie walk, през 2005 г. - етнически фестивал, през
2008 г.- Comerica парк събития. В края на годината
на 2008 година, нашият финансов отчет показа, че
отново сме на печалба.
Аз силно вярвам, че ние не сме сами и че ГосподБог ще ни помага за нашата църква и ще ни насочва
към вземане на правилните решения.
Из речта на д-р Peter K. Branoff, произнесена на
тържествената вечеря на 14 ноември 2009 г.

Отзвук от тържеството по повод годишнинанта на манастира „Свети
Сава” в Harper Woods
«Ние отидохме за службата, която се отслужи от няколко
свещенника. Манастирът е под юрисдикцията на
българската епархия. Отец Пахомий, който е игуменът
на манастира е възпроизведен в чин архимадрид от
българския владика Йосиф през 2006 година. След
кратък прием-коктейл в ресторанта към манастира,
тържеството продължи в друга зала. Вечерята започна с
молитвата «Отче наш», коята всички в залата пеехме. На
главната маса имаше 10 свещеника, сред които дякон
Jerrome, игумен Грегори, отец Славчо и други
свещенници. Католически отец, приятел на архимадрид
Пахомий говори за това, колко амбизиозен е отец
Пахомий, и че неговият девиз е «Каквото пожелая – го
постигам!». След това започна да пее песни, подкрепен
от присъстващите, които следяха думите от екран на
стената. Накрая говори и отец Пахомий, който сподели
колко трудности е имало в началото. Споменати бяха
всички дарители, които получиха символични подаръци.

Отец Пахомий посочи няколко млади семейства,
които са си сменили вярата и са избрали нашата
православна вяра и ходят
редовно на службите.
Нека това послужи за
пример и на други
семейства.»
Драга Димевски, Rochester Hills
Бел. Ред. Очаквайте
материал за историята на
манастира в следващия
брой.

На снимката: Архимадрид Пахомий
Фотограф: Claudette Ginter
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Онлайн списанието “По-здрави днес” стартира с клипове за гимнастика на лицето
С уникални клипове за релакс и гимнастика вкъщи и с много автентична здравна информация от светила в
съвременната медицина стартира новото онлайн списание за здравословен живот “По-здрави днес”. То има
претенцията да е първото интернет издание, което прави директна среща между потребителя и лекаря.
Интернет изданието www.po-zdravidnes поднася разнообразна и компетентна здравна информация,
получена от утвърдени лекари, капацитети в различни области на медицината, като за първи път тук
медицинските специалисти се появяват със своите биографии, снимки и адреси, а екипът на “По-здрави днес” е
само успешен посредник във връзката „читател – медицински консултант”, без претенции да бъде крайна
инстанция в диагнози и препоръки за лечение.
Електронното издание е динамично и оперативно. Информацията в него се обновява всекидневно, за да
запознае аудиторията с най-новите открития в областта на медицината и с нововъведенията в българското
здравеопазване.
В онлайн списанието ще намерите най-новите адреси на здравето, където специалисти успешно ще помогнат на
вас и вашите близки да се почувствате по-здрави, по-тонизирани, по-успешни.
Акцент в темите е здравословният начин на живот. Какво ядем, как се храним и доколко това е правилно,
спортуваме ли достатъчно и кой е най-подходящият спорт за нас и нашите деца, как най-бързо да релаксираме
след напрегнатия и динамичен ден – на тези въпроси дават отговор диетолози, инструктори, терапевти.
Онлайн списанието стартира с уникални клипове за релакс, подмладяване и тренировки вкъщи, които
смята за своя запазена марка. Първият от тях е “Гимнастика за лице” и е посветен на жените.
МАРИАНА ЦОНЧЕВА, Hougnton, Мичигън
Бел. Ред. Оказа се, че в малкото градче Hougnton, в най-северната точка на Мичигън, живеят 7 български
семейства. Очаквайте обширен материал за тях в следващия брой.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
В брой 10 на вестника писахме за First-Time
Homebuyer Credit (Кредит за новодомци) в
размер на 10% от стойността на жилището или
максимум $8,000. Нов закон удължи срока за
покупката на жилището до 30 април 2010
година. Ако купувачът има договор за покупка
преди 30 април 2010 и приключи сделката до 30
юни, той ще се квалифицира за кредита. Според
новия закон, кредит от максимум $6,500 ще се
предлага за тези, които са живели дълго време в
едно жилище (long-time resident) и решат да
закупят второ жилище. Изискването е да са
живяли и ползвали къщата като основно
домакинство през пет последователни години от
8 годишен период преди датата на новата
покупка. За сделките, направени през 2010 г.
може да се заяви кредит веднага на данъчната
декларация за 2009 г. с попълването на новата
форма номер 5405.
За повече информация посетете интернет
страницата на IRS:
http://www.irs.gov/newsroom/
article/0,,id=204671,00.html
Даниела Начева, CPA

Временна разпродажба на любими български продукти
Фирма ''TANGRA IMPORTS'' LLC обявява временна
разпродажба на любими български продукти директен внос
от България.
1. Шоколадови вафли “Боровец” сини кутия 72 бр. - $45
2. Шоколадови вафли “Боровец” с фъстъци кутия 24 бр. - $15
3. Шоколадови вафли “Мура” с лешници кутия 36 бр. - $22
4. Бисквити “Златна есен” кутия - $1.80
5. Шипков мармалад бурканче от 690 гр. - $3.30
6. Лютеница “Хорце” - $3.80 (out of order)
7. Сирене тенекия 8 бучки - $45
Тел. за поръчка 248 599 9649 или на
e-mail: tangraimports@yahoo.com
Доставките се извършват по домовете само в събота и неделя
по предварителна уговорка по телефона. Молим покупки за
над $100, за да ви бъде доставено до дома. За покупки под
$100 добавете $20 за доставка. Благодарим предварително!
“TANGRA IMPORTS” LLC Ви пожелава много здраве,
щастие и приятно посрещане на Коледа и Нова година с
български продукти на масата!
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Да шофирам ли, ако съм пийнал?
Няколко интересни факта, които ще Ви разубедят от тази идея!
Бел.Ред.: С наближаването на Новогодишните
празници, считаме че ще е полезно да прочетете
съветите на нашия застахователен агент Деян
Кожухаров. С настоящето полезно четиво
пожелаваме весело и разумно посрещане на
Новогодишните празници.
Ако решите да шофирате след няколко
питиета - внимавайте! Тази статия е за Вас! Все се
опитвате да се оправдаете пред себе си като казвайки
си: “Аз изпих само две питиета и се чувствам добре.”
Реалността обаче е малко по-различна. Когато човек
пие алкохол, той се чувства много по-сигурен в себе
си, което може да го наведе до мисълта, че е
безопасно да шофира.
Ако направите кратко проучване по темата,
ще научите, че няма определен лимит на питиета,
които човек може да поеме преди да шофира. Това се
дължи на факта, че всеки човек се влияе по различен
начин от поетия алкохол. Влиянието на алкохола
върху организма зависи от метаболизма, височината,
теглото, възрастта и други фактори. Следователно, за
да избегнете дори минимален риск, изобщо не бива да
шофирате ако сте пили.
Това може да прозвучи преувеличено на тези
от вас, които считат, че едно питие е безопасно
количество за шофиране. Едно единствено питие
обаче, може да има голямо влияние. Също така, ако
попаднете в пътно-транспортно произшествие и
бъдете проверен от полицията за алкохол, това ще се
отрази много зле на досието Ви.
Освен неприятностите със закона, пияното
шофиране ще Ви донесе неприятности с Вашата
застрахователна компания. Цената на автомобилната
Ви застраховка ще се покачи с около 55% и дори
повече в някои случаи. Застрахователната компания
ще взема този инцидент предвид за цели пет години.
В някои случаи цената на автомобилната застраховка
може да се окаже твърде висока за бюджета Ви. Това
може да Ви струва хиляди долари. Всъщност,
въпреки че фишът за пияно шофиране отпада от
шофьорското досие три години след издаването му,
то стои в личното Ви досие за цели 10 години.

независим застрахователен агент, а ако нямате такъв,
потърсете спешно.
Независим застрахователен агент е агент, който
продава застраховки за повече от една застрахователна
компания. Агенти, които продават застраховки за State
Farm Insurance, Allstate Insurance или Farm Bureau Insurance не са независими – агентът, продаващ застраховки за
State Farm Insurance продава само за тази компания и
никоя друга. Когато говорите с независим агент обаче,
бъдете внимателни, защото някои от компаниите, за
които те работят може да не са финансово стабилни. Вие
сте с правото си да поискате да видите рейтинга на
компанията, която ще Ви застрахова ако имате фиш за
шофиране под влиянието на алкохол, както и във всички
останали случаи.
Ако човек получи фиш за шофиране под
влиянието на алкохол, той може да има и друг проблем
освен този с намирането на автомобилна застраховка.
Някои от щатите в Америка изискват от шофьори с
такива фишове да подадат форма SR-22 за доказателство,
че имат застраховка. Тази форма се издава от
застрахователната компания, с която е застрахован
даденият шофьор. Единствената причина, поради която
такава форма се изисква е, че шофьора е получил фиш за
шофиране под влиянието на алкохол. Следователно,
можете да видите как това веднага би се отразило на
застраховката Ви. Затова, отново ще предложа да се
консултирате с квалифициран, независим
застрахователен агент в случай, че получите фиш за
пияно шофиране.
Ако това, което споделих не Ви е отказало от
шофиране в пияно състояние, то може би следващите
статистически данни ще Ви накарат да се замислите.

Особено важно е всеки човек, хванат от
полицията да шофира под влиянието на алкохол, да
потърси професионален съвет относно автомобилната
ci застраховка. Въпреки че всеки човек предпочита да
е застрахован от голяма и финансово стабилна
компания, много от компаниите ще Ви спрат
застраховката веднага след първия подобен инцидент.
Ако компанията не Ви спре застраховката, тя веднага
ще увеличи цената до такава степен, че чак ще Ви
заболи. Затова, потърсете помощта на Вашия
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През 2004 година, проучване на
Автомобилния Клуб в Южна Калифорния, който е
познат като ААА Insurance Company of South California, показва, че човек с първи фиш за шофиране под
влиянието на алкохол заплаща за постъпката си
средно около $12,116. Тази сума включва минимални
глоби от средно $468, допълнителни глоби от $780,
извличане на автомобила на шофьора за $187, курс за
алкохолно обучение за $500, увеличаване цената на
автомобилната застраховка със средна сума около
$7,300 (средна сума означава, че в някои случаи
цената се увеличава с по-малко от $7,300, а в други
случаи - с повече), компенсация за всяка жертва към
щата за $100, такса за преиздаване на шофьорската
книжка от $125, такса за отпечатъци, снимки и
престой в затвора за $156, както и хонорар за адвокат
от около $2,500 (тази сума може да е по-ниска или повисока според това колко сложен е Вашият случай).
Отново ще спомена,че тези цени са за Южна
Калифорния. Всеки щат има свои глоби и такси и Вие
лесно можете да похарчите около $12,116 ако
получите фиш за шофиране под влиянието на
алкохол.

възраст. Броят на тези случаи за тази група се увеличава
всяка година. Тази възрастова група вече плаща
достатъчно висока цена за автомобилна застраховка,
понеже застрахователните компании я считат за порискова. Представете си, ако сте под 25 години и се
опитате да си намерите евтина автомобилна застраховка с
фиш за пияно шофиране в досието Ви. От позицията на
застрахователен агент Ви гарантирам, че евтина
застраховка няма да можете да намерите поне в
следващите три до пет години.

Възрастовата група с най-висок рейтинг на
случаи с пияно шофиране е на хора под 25 годишна

Телефон: (269) 441-5158 безплатен номер (877) 205-0051

Ако пък причините авто-инцидент и/или нараните
други хора, докато шофирате под влиянието на алкохол,
има вероятност да се озовете в затвор за известно време и
да загубите шофьорската си книжка.
Какъв е изводът? Ако планувате да шофирате, не
пийте никакъв алкохол!
ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AIS, AAI, ARM
Kozhuharov Insurance Agency
Е-mail: deyan@kozhuharovagency.com

Bromberg Translation and Interpretation Services
Bromberg Translation and Interpretation Services е фирма за преводи с офиси в Hamtramck и Southfield. Президент
на фирмата е Джини Брумберг, която преди 10 години започва този бизнес. Bromberg Translation е единствената
фирма за преводи в Мичигън, която през 2004 г. получава право на държавни поръчки (General Services Administration Federal Supply Schedule). Постепенно клиентите се учеличават и услугите на фирмата са търсени при
съдебни процеси, в болници и лекарски кабинети, за превод на лични документи. Bromberg Translation прави
преводи и нотаризиране (включително и апостил) на всички видове документи изсквани от Secretary of State,
имиграционните власти, за работа или за училище.
Независимо дали имате нужда от превод на една страница или някой, който да стои до Вас в съдебната зала,
потърсете Bromberg Translation and Interpretation Services. Можете да разчитате на професионални услуги, при
които клиентът се третира с уважение и респект.

За повече информация се обадете на Kimberly Wallace, Interpreting Project Manager на телефон (313) 871-0080 или
на Irina Kulchytska (говори руски) на телефон (313) 872-0787.
Адресът на фирмата е:
3320 Caniff St., Hamtramck, MI 48212
Факс: (888) 225-1912
Е-мейл: interpreter@brombergtranslations.com
Интернет-страница: www.BrombergTranslations.com
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В
ДЕТРОЙТ

Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com

Можете да коментирате статиите от вестника на нашия форум
тук.
Броя подготвиха: Анелия Петрова, Росица Димитрова,
Даниела и Велеслав Начеви
Авторите носят отговорност за съдържанието на материалите.
Изказаните мнения е възможно да се различават от
становището на редакционната колегия.

Б л а го д а р и м з а фи н а н со в о т о съ д ей с т в и е н а :
М а т и Б о л га р и я , P . O . B o x 5 6 6 2 , D e a r b o r n , M I 4 8 1 2 8 .
e - ma i l : ma t i b g d et r o i t @ ma i l . b g
Фирма "Биляна" (248) 939 0401 - Резервации за самолетни билети,
ваканционни пакети, хотел, наемане на кола. Преводи и легализация на
документи.

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

АНКЕТА: На кого благодарихте на Thanksgiving?
“На Господ - за това, че ме обсипва с прекрасни неща постоянно - крепко здраве на мен и семейството
ми, прекрасен екип, с който всеки работен ден ми е като ваканция и възможност да помагам на хората.»
Марияна Жулиет
«Благодарих на Господ, че ни пази, че сме здрави и семейството ни е заедно! Още на доктора и
зъболекаря си, на учителите в училището на дъщеря ми Дария и на тези, които водят извънкласни форми
- спорт, музика, театър. Също така благодарих на някои от родителите, които най-редовно си водят
децата на българско училище. Благодаря и на вас (Даниела и Велеслав), създатели на вестника и
продължители на българските традиции!»
Диана Чолакова
Бел. Ред. В брой 11 под статията на стр. 11 „Необяснимо и неоправдано” поради технически
причини не се вижда името на автора на материала Емилия Димитрова. Редакцията се извинява за
допусната грешка.

