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Танцьори от ансамбъл «Извор» представиха български народни хора
на фестивала в Стърлинг Хейтс на 1 февруари
Заповядайте на български народни
танци, всяка събота от 10:00 до 12:00 ч.
в залата Балканския център в Трой на
адрес 1451 E. Big Beaver.
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2013 е годината на Змията

Целувал ли си някога снежинка...
от тези най-обикновените,
дето се изсипват посред зима,
защото на небето му е весело
и просто тъй обича да си има
една торба с вълшебства за прозорци.
И когато най-не вярваш, че те има
и някак си ужасно ти е криво,
и цялата изминала година
ти е дарила обич само в погледа на куче,
една снежинка пърхаща и белокрила
докосва устните ти страшно мило
и целия си свят ти подарява
с една целувка – първа и последна......

На 10 февруари започва честването на Годината
на Змията, също така известен като Пролетен фестивал и
завършва на 15 февруари като Празникът на фенерите.
Много китайци го празнуват в продължение на 15 дни. В
различни части на Азия, китайската Нова година се
празнува с различни имена. Ако сте родени през 1917,
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 или 2013 г., вие
сте родени под знака на змията. Китайците вярват, че
хората, родени под знака на дадено животно са
съвместими и/или несъвместими с хората, родени под
друго животно. Хората, родени през годината на Змията,
се считат за независими, учтиви, интелигентни,
внимателни и скромни, често са самотници, стиснати, но
богати и харизматични. Списъкът на известни хора,
родени под знака на Змията включва: Опра, Джон Ф.
Кенеди, Ейбрахам Линкълн, Мартин Лутър Кинг-младши,
Пабло Пикасо, Боб Дилън, Джеймс Джойс, Марта Стюърт,
Kanye West, Пиърс Броснан, Чарли Шийн, Къртни Лав,
Хауърд Стърн и Едгар Алън По.
Китайски новогодишни празници са планирани из
цяла Канада и САЩ, сред китайски, тайвански, японски,
корейски, монголски и виетнамски общности, както и
камбоджански, хмонг, малайзийски, индонезийски,
сингапурски и други азиатски общности с китайско
наследство. Поради голямото китайско население,
Канада е издала специална монета за отбелязване на
Годината на Змията. В Мичигън Асоциацията на
китайските американци (АСА, www.acadetroit.org) кани
всички да се присъединят към тържествата в Детройт и в
Madison Heights. Азиатски общности от всички краища на
Америка ще се съберат, за да кажат сбогом на Годината
на Дракона и приветстват Година на Змията.

Целувал ли си ...и аз не бях,
но целувката получих
през зимата, в която
една снежинка ме научи,
че вълшебство е това,
което ей-сега ще ти се случи...
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Концерт на Татяна на 23 февруари
Концерт за деня на влюбените със
специалното участие на Фолк дивата
Татяна на 23 февруари, събота от 20:00 ч.
Певицата обещава луд купон за всички
влюбени и не влюбени!!! Хайде да
празнуваме с българска музика и щур
купон до зори!!!
Вход за възрастни: $25,
За деца над 14 г.: $15
След 18 февруари входът е $30.
Адресът е: Multi - Lakes Conservation Assosiation
3860 Newton Road, Commerce Township, MI 48382
Ще се предлага вкусна българска скара:
Кебапче, кюфте, кърначе с гарнитура и салата $15
Торта "Гараш", карамелена торта и еклерова торта $3.50
Ако искате да си поръчате вечеря обадете се до 18 февруари! Тези, които си
поръчат вечеря и се обадят първи ще имат запасени места до сцената.
Очакваме вашите обаждания на телефон: (248) 802-6947 Нели

Реклама
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Концерт на Ангелина Пашмакова на 24 февруари
St Michaels Episcopal Church
20475 Sunningdale Park Drive
Grosse Pointe Woods, MI 48236
Presents
Music in the Woods
2012-2013
$10 Free Will Offering Accepted
February 24, Sunday, 4:00 PM
Angelina Pashmakova, piano
Yana Staples, flute
Pianist Angelina Pashmakova is going to premiere a Piano Sonata written for her
in the summer of 2012 by the leading Bulgarian composer Velislav Zaimov.
Flutist Yana Staples who frequently performs on Detroit Art Institute music series, will perform one of
the masterpieces in the flute repertoire, the profound B minor Sonata by J. S. Bach.
The two artists have also included some favorite solos from the piano and flute repertoire.

Шофьорски книжки за нелегалните имигранти
Щатите Мичигън, Айова и скоро Аризона ще издават шофьорски книжки на децата на
нелегални имигранти, в съответствие с директивите на DACA (Differed Action For Childhood
Arrival)), обявени през юни миналата година от Министерството на отбраната.
Кандидатите обаче трябва да отговарят на определени критерии (под 31-годишна възраст към 15
юни 2012 г., да са пристигнали в САЩ преди навършването на 16 години, да са завършили
гимназия или ходят на училище и да нямат криминално досие).
Райън Бейтс от Алианса за права на имиграцията в Мичиган, който миналата година помогна за
организиране на студентски протести пред сградата на Капитола в столицата на Мичигън
Лансинг, нарече новината голямо постижение и победа. Това е само началото според инициатори
на имиграционната реформа за Америка, които се борят за “гражданство" за 11-те милиона
нелегални имигранти.
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Отчет на Българския културен център за 2012 г.
Уважаеми сънародници,
Искам да споделя с вас какво се случи през третата година от историята на Българския
културен център в Детройт и училище “България”, както аз съм го видял и преживял, като
акцентът ми е върху това, в което моят екип е участвал.
Знам отсега, че такъв разказ направо си е скучен за вас като читатели, затова моля за
вашето търпение. Все пак зад всеки ред стои труда и емоциите на много хора. Който остане да
чете, надявам се да стигне до щастлив край и вярва повече в нашето бъдеще. Снимки и детайли за
всичко споменато можете да намерите в архива на вестника, съхраняван на сайта на българите в
Детройт www.BulgariansinDetroit.com.
Посрещнахме 2012 г. с постановление на МОН, уреждащо организацията на българските
неделни училища в чужбина. До този момент системата за неделните училища имаше доста
недостатъци, а критики по вестниците бяха разтревожили родителите на децата. За нас новото
постановление означаваше допълнителни изисквания и повече труд, за да запазим това, което
сме съградили. В труден момент за малко да се откажем, но не би. Идеята децата ни да учат на
родния български език оцеля. Като знам колко деца се родиха напоследък, вече очакваме нашите
заместници и новите ученици в
училището.
Първата ни задача беше да
проведем среща с родителите, на
която да обясним новото
постановление. След бурно
събрание, както ние си го можем,
беше избран родителски съвет с
председател Ралица Минчев,
според изискаванията на
постановление 334 на МОН от 8
декември 2011 г. До края на месец
март екип в състав Митра Енчева,
Елеонора Барбов и Велеслав
Начев изготвихме проект за
регистрация на училището за
Ученици от 2-ри клас във филиал Трой
2012/2013 учебна година и след
няколко месеца очакване бяхме одобрени като училище в чужбина към Министерството на
образованието, младежта и науката. За нас това е успех не само предвид кратките срокове, а и
поради самия факт, че българските училища в чужбина през 2011г. бяха 150, а през 2012 г.
останаха 100 на брой. За МОН това е първи опит и дано не последен за сътрудничество между
държавата и самостоятелни частни образователни институции, какъвто е и Българския културен
център в Детройт.
Проведената финансова ревизия от независим експерт в лицето на Иван Сарафов не
установи нарушения. В същото време приключи успешно и ревизията на училищните документи
от МОН. Резултатите от ревизията, всички материали от родителската среща и отчетите от 20112012 учебна година са публикувани на сайта на българите в Детройт.
По традиция на 3 февруари Българският културен център в Детройт участва с български
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Отчет на Българския културен център за 2012 г.
сувенири на международния фестивал в Sterling Heights. Ансамбъл “Извор” представи
българската общност с два танца: Лиляно Моме (вокал Митра Енчева ) и Трите пъти. За финал
поканихме публиката на право хоро и бързо утроихме състава си с танцьори от различни
държави, които за първи път чуваха българска фолклорна музика. Нашето участие беше
отбелязно от местните медии, а по-късно моята съпруга Даниела Начева беше поканена да
разкаже по местната телевизия за българската общност в Детройт.
През март в училище (филиал Плимут и Трой) отбелязахме Националния празник на
България с кратко тържество след учебните часове. Децата изпълниха български патриотични
песни, а после се почерпиха с пица. През месеца по инициатива на Севи Харлева се проведе и
кампания за продажба на пици, от която училището спечели над $1000. Специална награда
олучиха децата с най-много продажби Енес и Нина.
На 12 май малките танцьори от училище “България” с ръководител Елеонора Барбов
представиха България на 2-рия детски международен фестивал в Детройт, организиран от
Турската Асоциация в Мичигън (ТАКМ). Специално за празника бяха пристигнали от България
новите народни
носии, които децата
облякоха за първи
път. Радостно е, че
хора от други
националности ни
спират, за да
споделят
възхищението си, че
българите участват
отново и, че само за
две години сме
постигнали толкова
много. И както се
казваше в песента на
Част от танцьорите на фестивала на 12 май 2012 г.
децата ни: “Светът е
хубав, светът е чудесен,
светът има нужда от нашата песен”.
Приключихме учебната година в училище «България» на 26 май с тържествен концерт на
децата. За първи път наши ученици преминаха от 1-ви във 2-ри клас, а техните удостоверения,
официално признати в България, бяха заверени от посланник Поптодорова. Фокусникът Иван
Бимбелов направи магическо шоу за всички деца. Не мога да подмина и съкровената реч,
произнесена от директора на училището Митра Енчева:
.. ние бяхме тук и миналата, и тази учебна година, учениците и учителите от училище “България”,
за да научим децата и да им покажем, че българският език, култура и история е това, което е
важно за нас, да знаем и да пазим, за да сме заедно и да сме силни. Какъв по-добър повод от 24
май можем да намерим! На този ден ние всички сме българи, горди и силни с нашето минало,
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настояще и бъдеще.”
През юни Бистра Макнев и Даниела Начева подготвиха финалния отчет за 2011-2012
учебна година, който беше проверен от одиторите на МОН и приет без забележки и удръжки.
Стана традиция след учебната година заедно родители и деца да посещаваме зоологическата
градина в Детройт. Тази година не беше изключение и входа за всички деца беше заплатен от
Българския културен център. Инициатор този път беше Таня Алексиева. Радвахме се на
животните, хапнахме по американски, а по български поскачахме на въже. Накрая всички си
пожелахме весело лято.
На 16 юни танцов ансамбъл “Извор” имаше представяне на Canton Liberty Festival, а на 24
юни беше изявата му в Warren. Българи от тези райони подкрепиха изпълнителите със силни
ръкопляскания, а нашият приятел Брус Сейган запя заедно с Митра Енчева на площада в Warren.
В края на лятото се събрахме отново на годишния пикник, организиран от Българския
културен център на 25 август, за да споделим емоции от ваканцията, да “омешaмe” българска
скара с американска бира и започнем записването за новата учебна година в училището.
Започнахме учебната година 15 септември като успяхме да сформираме паралелки за 1-ви
и 2-ри учебни класове, както и подготвителна група в двата филиала на училището. Кадровите
изисквания на МОН бяха покрити с помощта на новия директор на училището Нина Трифонова и
новите членове на учителския ни екип: Ирена Миланова и Елисавета Пеева, а броя на учителите
достигна 9, обучаващи 49 деца. Записаха се нови ученици и класните стаи се напълниха с детски
смях за пореден път.
На международния фестивал в Southfield Българският център беше представен за първи
път с два танцови състава: «Китка»на децата и ансамбъл «Извор». Емоцията беше страхотна,
родители и деца заедно вдигнаха на крака публиката да танцува под магията на българския
фолклор. В октомври беше срокът за поредния отчет към МОН и нашият неуморим финансист
Бистра Макнев подготви необходимите документи.
По-късно през годината нови весели мигове ни донесоха нашите гости: известния
български хореограф Венци Сотиров и певицата Деси Добрева, с които отново заедно
танцувахме и се веселихме деца, родители, българи и американци.
Изпратихме учебната година с Коледен концерт по сценарий на Елеонора Краева, Митра

Деца от подготвителната група на Коледния концерт на 16 декември 2012 г.
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Енчева, Нина Колева, Калина Атанасова и Елисавета Пеева. Дядо Коледа този път донесе на децата
български книжки с Коледни стихове и диск с песни. Всички пяха, играха и се веселиха до късно, а
наградата на вечерта XBOX360, осигурена от зъболекарката д-р Невин Чаушева, беше спечелена
от Лея Минчев за радост на батко и татко.
Искам за финал да изразя благодарността си към всички доброволци, учители , дарители и
родители, работили и помогнали на Българския културен център и училище «България». Знам, че
няма да мога да изброя всички, които са допринесли за каузата с труд или дарения, а на много
трябва да благодаря по няколко пъти. Още веднъж сърдечно ви благодаря! Само заедно можем
да осигурим по-добро обучение за децата ни, за да знаят и помнят България.
Велеслав Начев
Председател на Българския културен център в Детройт
Отчет за приходите и разходите
на Българския културен център за 2012 година
Приходи
Училище "България"
Тържества и пикник
Дарения
Сувенири и тениски
Общо приходи

9,265.00
9,470.50
2,331.50
804.00
21,871.00

Разходи
Училище "България"
Наем на зали
Заплати
Учебници и помагала
Разходи за транспортиране

10,130.00
15,497.00
2,039.75
622.90

Народни носии
Оборудване
Материали
Тържества и пикник
Сувенири
Административни разходи и застраховка
Дарения, направени на трети лица
Общо разходи
Печалба (Загуба) преди финансирането от МОН
Финансиране от МОН за 2011/ 2012 година
Печалба (Загуба)

2,487.08
2,436.96
996.00
4,090.13
270.50
1,266.00
100.00
39,936.32
(18,065.32)
25,126.12
7,060.80

Изготвил: Бистра Макнев, счетоводител
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Автомобилно изложение Детройт 2013
Автосалон Детройт 2013 беше огромен
успех. За втора година подред посещавам шоуто
заедно със семейството си и както и миналата
година никак не останах разочарована. Колите
изглеждаха феноменално както винаги. Те имаха
способността, да те накарат да си мечтаеш за
подобни придобивки. Докато някои само си
мечтаеха, други събираха информция за
покупка на нов автомобил.
Като цяло шоуто беше много добре
организирано. Колите бяха разделени според
марката и модела им и това улесняваше
намирането на любимите ми автомобили. Една от колите които достойно заслужи моето
внимание беше BMW X6. Уникалният автомобил, със заслужен етикет ‘Sports Activity Vehicle” беше
както винаги на ниво. Персоналът също беше много елегантен и отзивчив. Те отговаряха на
всички въпроси които потенциалните клиенти имаха.
Единствено не ми хареса претъпканата зала. Беше много трудно да се направят снимки и
да се събере информация за колите, защото имаше хора, където и да се обърнеш. Въпреки това
шоуто беше прекрасно и аз препоръчвам хората да отидат да го видят догодина. Аз знам, че със
сигурност ще отида отново.
Александра Атанасова, Waterford

От тазгодишното автомобилно шоу в Детройт
ми направиха най-силно впечатление три коли. Две
са още в концепция Akura NSX със страхотен дизайн
Toyota Fun Vii. Oт моделите, които са на пазара ми
допадна Ford Fusion Hibrid, който е най-добрият в
този клас 47 mpg (мили за галон гориво), kakто и
по-добър модел 101 mpg, който още не е на пазара.
Симеон Бонев

Досега не бях ходил на автоизложение от такъв мащаб. И в България се организират в
различни градове, но липсват прототипите и разрезите на коли и двигатели. Да не говорим, че
фирмите, които участват са по-малко и затова изложението в Детройт ми хареса. Представени
бяха много нови идеи, нови дизайни и нови технологии. Имаше презентации на всеки модел и се
обясняваше как са го направили, какви са системите за сигурност, колко ускорява и колко гори, но
на английски, който не разбирам. От друга страна аз съм технически образован човек и като видя
спецификацията на даден модел ми става ясно за какво иде реч. Другото, което ми направи
впечатление е, че тук се карат големи коли с големи двигатели от рода на руския Зил. Явно тук
няма криза за разлика от Европа, където колите са по-малки и двигателите са по-малолитражни от
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Автомобилно изложение Детройт 2013
0.8 литра до 2 или максимално 3 литра като
колите, продадени с 3 л. двигател могат да се
броят на пръсти или трябва да имаш
бензиностанция, за да си купиш кола, каквато
всеки тук кара. Европейската тенденция, за която
чета в техническата литература от доста време, е
за намаляне на кубатурата на двигателите,
увеличаване на мощността и изцеждане на
двигателя максимално. Да не пропусна да
отбележа, че ми направиха голямо впечатление
типично американските модели Corvettes
Stringray, Dodge Challenger, Ford Mustang. Липсваха европейските производители Peugeot и
Renault, но пък присъстваше малкият италиански фиат с двигател 1.4 л. Дано да има успех на
американския пазар.
Цветан Начев, Варна

Обръщение на българския консул
Уважаеми Дами и Господа,
С най-добри пожелания за всички Вас и Вашите семейства за новата 2013 г. бих искал да Ви пожелая
много здраве, лични и професионални успехи!
Бих желал да Ви информирам, че Генерално консулство на Р България в Чикаго, съвместно с
Търговското аташе на Р България във Вашингтон, подготвя програма за съдействие на компании,
които искат да внасят български продукти и стоки в щатите от Средния Запад на САЩ.
Програмата ще се състои в съдействие в няколко направления:
•
Консултации и съдействие с преки контакти за връзка с браншови организации,
производители и доставчици на български стоки и услуги.
•
Консултации и съдействие с преки контакти за връзка в съответните администрации в
САЩ, отговорни за внос на стоки и продукти;
•
Консултации и съдействие с преки контакти за връзка в съответните инстанции и
институции в САЩ, във връзка с избор на места за складиране, производство, преработка
и др.;
•
Консултации и съдействие с преки контакти за връзка с дистрибуторски компании и
търговски вериги в САЩ за продажба на стоките.
Моля, да се чувствате свободни да информирате всеки, който прецените, че би проявил интерес по
програмата, като ще очакваме желаещите да изпращат своите запитвания на електронния адрес на
ГК Чикаго:Consulate.Chicago@mfa.bg
С уважение
Simeon S. Stoilov
Consul General
Consulate General of the Republic of Bulgaria
737 N. Michigan Ave, Suite 2105, Chicago, Il 60611
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ТЪЖНА ВЕСТ
Почина свещеник Панайот Памуков

Отец Панайот Памуков почина на 18 януари 2013 и новината
за смъртта му предизвика сълзи у всички, които го познаваха по
време на свещеническия му мандат в православната църква "Св.
Климент Охридски” в Диърборн, Мичигън.
Предизвикателствата и изискванията пред него като
енорийски свещеник са били много, но неуморната му работа за
решаване на проблемите на църквата и неговото положителено
мислене винаги са му помагали.
Отец Памуков направи всички богомолци свои приятели. По
думите на един от неговите колеги свещеници: "Отец Памуков беше
свещеник на хората". Той знаеше проблемите на всяко семейство,
което посещаваше църквата. Той и попадия Силвия (починала през
2007 г.) винаги са били канени на семейни събирания на богомолците.
Църквата беше неговия живот! Неговите хобита и интереси извън
църквата бяха малко. Въпреки това, ние всички знаем, че той беше
запален хокеен фен на отбора в Детройт Ред Уингс и присъстваше на
повечето техни срещи.
По време на мандата му в "Свети Климент Охридски" се
създаде нов иконостас, епископски стол, стенописите на купола
(Pantocreator) и окачените колони (Четиримата евангелисти).
Той също беше привърженик на Съвета на православните
църкви в Детройт и често беше гост лектор. В църквата той
кръщава и жени повечето от днешните ни енориаши. За повечето от
нас, когато някой споменава православната църква “Св. Климент Охридски” в Диърборн,
Мичигън, името му идва на ум.
В понеделник, 21 януари, 2013 стотици хора дойдоха да засвидетелстват уважението
си в памет на отец Памуков. Във вторник, 22 януари беше погребението му.
Отец Памуков си отиде от земния свят, но паметта за него ще бъде вечна!

Бог да го прости!
Don Eliott, Church Committee President
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ПРАВНИ УСЛУГИ
Тони Вълчанов, JD, MBA
Attorney & Counselor at Law
Bankruptcy
Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate
Immigration & Naturalization
Taxation
Business Planning & Entity Formation
Landlord - Tenant Disputes
Loan Modifications & Real Estate Transactions
Тел.: (248) 462-1129
Тел.: (248) 690-LAW5 (5295)
toni.valchanov@gmail.com

Стенният календар Taste of Bulgaria 2013 на
издателство Unicart с цена $10 включва
красиви снимки от България и рецепти на
вкусни гозби на английски, руски и
български език. Поръчки се приемат на
info@BulgariansinDetroit.com.
Побързайте, количеството е ограничено!

Обаждайте се в България по-евтино!
Използвайте услугите на Blue Tone и спестявайте от сметката си за междуградски и
международни разговори.
България 1.9 ц/мин*
България мобилен телефон 19.9 ц/мин*
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Кондо под наем
Предлагам кондоминиум под наем в Warren.
Адресът е 4913 East 10 Мile Rd, Apt # 3, Warren, MI 48091.
Кондото се намира на първия етаж, току що боядисано, една спалня (803 Sq. Ft), миячна
мачина, централно отопление на газ (климатик на ток).
Коплексът има обновен басейн и е близо до магистралите I-75 и I-696, магазините Meijer's
(24 hours), CVS Pharmacy и Warren Community Center.
Кондоминиумът получава награда за красота от град Warren 10 поредни години.
Ще получите отстъпка от наема при подписване на 16 месечен договор и нанасяне през
януари ($500 януари, $350 февруари $100 за март)
Петър Захариев 248-635-6635 или Dominic DiCicco Re Max 810 397 7498

Deyan R. Kozhuharov, MBA, ARM, AAI, AIS, AINS Kozhuharov
Insurance Agency Allen-Harmon-Mason-Selinger Insurance Agency
Ph: (269) 441-5158 or (248) 266-6997
Direct: (269) 441-5171 for English
Direct: (269) 441-5173 for Bulgarian
Toll Free: (877) 205-0051, Fax: (269) 441-5163
deyan@kozhuharovagency.com, deyan@allenharmon.com
www.kozhuharovagency.com, www.allenharmon.com

ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES
Office Address: 113 East University, Suite 3, Rochester, MI 48307
Tel: (248)495-5494 · Fax: (248)218-1769 · email: krassy@rochesterbts.com

Предлагамe следните услуги:
Изготвяне на лични и бизнес данъчни декларации
Представителство на клиента пред данъчните власти
Счетоводство на бизнес организации
Безплатни данъчни консултации
Акредитации:
•
Certified Public Accountant/MI
•
Enrolled Agent/IRS
•
Authorized E-file Provider/IRS
•
Certified QuickBooks Pro-Advisor/Intuit

Krassy Popova, CPA, MBA, EA, RBTS, CPA
113 East University, Suite 3, Rochester, MI 48307
Tel: 248.495.5494, Fax: 248.218.1769
www.rochesterbts.com
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Трагедията в Нютаун
Представяме ви гледната точка на проф. Спас Райкин, дългогодишен емигрант в САЩ, по
повод трагедията в Нютаун през декември м.г. Повече за проф. Райкин можете да
прочетете в бр. 12, 2012 г.
- Защо, според Вас, трагедии като тази в Нютаун се случват толкова често в САЩ?
Правят ли те страната на неограничените взможности опасно място за живеене?
- Нека направо да отговоря с това, че тази страна не е опасно място за живеене. Тя е много голяма
страна в сравнение с България, 9,666,532 на 110,912 кв. км. В нея ще се поберат 87 Българии;
нейното население от 320 милиона надминава българското 46 пъти. Разстоянието от Ню Йорк до
Лос Анжелос е 4,830 км., а това от Калотина до Бургас през Казанлък е 450 км. Жертвите на
убийството в Нютаун не са така много за тази голяма страна, но това че те са част от серия такива
убийства, че то бе извършено в училище, че от 26 убити бяха 20 деца – шест-седем годишни смразява ума на човека и хвърля черна сянка върху лицето на Америка.
Защо това се случва в Америка, а не по други части на света? В публичните дебати,
последвали трагедията в Нютаун се обръща най-голямо внимание на широкото разпространение
на огнестрелни оръжия, най-вече на тези с многострелни заряди, като пушката на убиеца –
Бушмастър. По-малко внимание се обръща на това, че убиецът е бил душевно болен. И в двата
случая обясненията не съответстват на числото на случаите от този характер. В Америка се
изчислява да има около 300 милиона огнестрелни оръжия и душевно болни с милиони. В дадения
случай се касае за не повече от две дузини такива масови убийства. Погрешно ще бъде да се прави
заключение, че Америка “по природа” е страна на масовите убийства макар всички убийства в
страната далече да надминават, пропорционално всички държави в света. В същото време трябва
да се добави, че широкото разпространение на огнестрелни оръжия е причина за далече по-чести
единични убийства в страната в сравнение с други страни. Ако за дузина-две масови убийства в
училища, в университети, в театри и пр. трябва да се търси обяснение, то е в това, че те се
извършват повече като подражание на първото такова в училището Колумбайн – не като вродена
черта на американския характер и на американското общество. Но и в двата случая – масовите и
единични убийства - огнестрелното оръжие и неговото разпространение вън от обществен
контрол - е главен фактор в тази трагична разправа в конфликтни положения. В последна сметка, и
в единия и в другия случай убиецът, с изключение на самозащита, изпада в душевно неравновесие
и загубва контрол върху действията си. Разрешението на тази дилема в душевното състояние на
убиеца лежи в дълбоките корени на американската култура. Като изключим всички други фактори
които допринасят за така честото прибягване към огнестрелното оръжие, ще обърнем внимание
на това, че Конституцията на САЩ, добавка №2, гласи: “Една добре уредена милиция, бидейки
нужна за сигурността на една свободна държава, правото на гражданите да притежават и носят
оръжие, няма да бъде нарушено.” Върховният съд на САЩ в 2008 г. реши, че това право не се
свързва със служба в милицията, че то е право за индивидуално притежаване и носене на оръжие.
С това може да се обясни широкото разпространение в наши дни на тези оръжия. То се поддържа
и защитава с всички средства от оръжейната индустрия в САЩ и нейната дясна ръка – NRA
(National Rifle Association). Тази организация обединява широката маса притежатели на
огнестрелно оръжие, под предлог за защита на лова и спорта, и за самозащита. Зад тази
организация стои мощната оръжейна индустрия в Америка. И понеже правото за носене на
оръжие, може да бъде ограничено със закони, прокарани от Конгреса, то американските политици
и държавници, избирани от народа, преди още да влязат в длъжност застават в редовете на НРА и
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оръжейната индустрия, решени да се борят в законодателните тела срещу приемането на закони за
ограничаване на огнестрелните оръжия. Оръжейната индустрия прави колосални печалби с
продажбата на оръжия от всякакъв позволен вид и е в неин интерес да поддържа политици в
изборите, които са в полза на свободното притежание на нейните продукти.
Всичко това подхранва и широката реклама на огнестрелните оръжия от холивудската
филмова индустрия, а в най-ново време и интернетните игри, където насилието се изразява в
употреба на огнестрелни оръжия. В тези филми и игри оръжието разрешава всички конфликтни
сблъсъци и убийството на театралната сцена е обилна храна за въображението на публиката.
Ценността на човешката личност се снизява до нивото на бездушни предмети и моралното чувство
на зрителя на театралните убийства против убийството се претъпява. Трагичните сцени от какъвто и
да било характер му стават безразлични. Това особено става характерна черта на душевно болни
хора.
Друг водещ фактор за любовта към огнестрелното оръжие и неговата употреба в
разрешаването на конфликтни сблъсъци е официалното деградиране на религиозни институции и
религиозно възпитание на подрастващите поколения в духа на техните морални системи. Каквото и
да се мисли за религията, за всяка религия, тя внася в характера на подрастващото поколение
морални ценности, които, дори и когато религиозните доктрини загубят влиянието си, остават като
положително наследство през целия живот – ако не за всички изложени на религиозно влияние, то
за голяма част от гражданското население.
Тук пак стигаме до едно конституционно положение, което внася проблем в американската
култура. Държавниците, основатели на САЩ, вживяли се с наследството на ранните емигранти в
Европа, бежанци от режими, преследващи свободата на религията, внесоха в конституцията
специален член – първото допълнение - с което забраниха на конгреса да гласува закони, с които се
предписва държавна религия, но не забранява изповядването на каквато и да било религия. Но
бидейки религиозни, преимуществено християни, американските граждани продължиха
безпрепятствено да поддържат църквите си и да празнуват християнските празници без държавни
ограничения. Това положение продължи до около средата на 20-я век. Междувременно
демографския характер на страната след 1950 г. започна да се променя и до края на века, англосаксонския характер на Америка загуби доминантното си положение и новите етнически и
религиозни организации придобиха национален характер. И тъй като измежду новите емигрантски
групи, придобили влияние по високите кръгове на американското общество, имаше и такива, които
исторически бяха във враждебни отношения с християнството, те оспориха традициите на
християнските групи да практикуват религиозните си прояви на обществени места на основание на
Първото допълнение на конституцията и успяха да наложат това ограничение на религията. Така, в
продължение на последните петдесет години, на основание на Първото допълнение към
конституцията, се започна широка кампания за прогонване на всякакви християнски, и всякакви
нехристиянски религиозни прояви в училищата и на обществени места. Най-важното,
образователната система прогони от училищата всякакви религиозни прояви и така сложи край на
моралното въздействие всред подрастващото поколение. С това се прекрати и въздействието на
християнските, но също така и на всички религии в културата на американския народ. Всичко това
внася в американската култура дух на обезценяване на човешката личност като абсолютна стойност
и отваря широко полето на масови убийци – душевно болни или морално безразлични.
С този дух на обезценяване на човешката личност, внесен в американската култура, може да
се обясни и узаконяването на аборта, убиване на достатъчно развили се деца в утробата на майките
си, убиването дори в момента на раждането. В Нютаун бяха убити двадесет деца. От узаконяването на
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аборта от Върховния Съд на САЩ (“Roe Vs Wade”) в 1973, до сега така са убити над 50 милиона живи
деца в утробата на майките си. Тук може само да добавим, че в България се имитира всичко, което
идва от Америка и се насажда същият дух на обезценяване на човешката личност, а с това и всички
морални ценности, които са държали българския народ да оцелее в 13-вековната си история.
Така, по силата на тези исторически процеси, страната на “неограничените възможности” се
вижда отвън като да е станала страна на неограничените убийства. Но това не я прави опасна
страна за живеене. Нейната големина и нейният брой на населението правят епидемията от
убийства само неприятно впечатление, което не отива по-далече от медиите, което те
експлоатират за правене на печалби. За масите, освен за пострадалите, то остава мимолетна
новина.
- Вие самите чувствали ли сте застрашени някога в САЩ?
- От момента, когато стъпих на американска земя – 30 юни 1954 г.- до ден днешен - нито за момент
не съм се чувствал застрашен от каквото и да било и от когото и да било. Аз напуснах България –
избягах през границата в Гърция - седем години след 9 септември 1944 г. Това бяха седем години,
преживяни в непрекъснат страх, че всеки момент можеха да почукат на вратата и да ме отвлекат
Господ знае къде. Това бяха години на ходене по яйчени черупки, да не се изпусне някоя дума или
да не се направи някаква уйдурма, за да изчезна от този свят. Преди да тръгна да бягам от
трудовашкия лагер край Балчик, от постройката на военно летище, пеша до Варна с двама
приятели, и с влака до Пловдив, от там в Родопите, аз бях дошел до заключение, че от тази служба
аз жив нямаше да изляза, та опита за бягство си струваше риска. Вече запознат с принципите на
американската конституция и нейните гаранции за свобода на словото и печата, аз се впуснах в
българския емигрантски политически живот. В продължение на 40 години аз бях редакторосновател на три списания и в стотици резолюции, статии, есета и коментари, както и дълги писма
до видни наши общественици, аз често критикувах остро американската политика по въпроси,
които засягаха България. Нито веднъж, аз не бях повикан да давам обяснения за изказаните от мен
мнения и критики от американските служби – ФБР и СІА - нито пък дискретно съветван да не
показвам такава смелост при изнасяне на мненията ми. Аз бях заплашван с убийство от една
българска политическа организация в Торонто заради статии, с които критикувах остро един техен
идол, аз бях заплашван със съд от един от видните български чиновници в Радио “Свободна
Европа” – от адвоката на Радиото - за критика на изявленията му пред американски вестник, аз бях
дори заплашван със съд от двора на Цар Симеон, но никога не трепна окото ми от страх, че от това
ще излезе нещо. Имах си аз! Да избягам от България, за да дойда в Америка, където официалната
американска агенция за пропаганда против комунизма да ме дава под съд, защото съм обидил
един от чиновниците им, бивш български дипломат на комунистическото правителство! Силата на
моите убеждения ми даваше кураж да остана верен на принципите ми. Моята вяра в защитата от
американската конституция беше безпределна. С тази вяра аз се втурнах да постигна житейския си
идеал в Америка... И го постигнах без нито за минута да почувствам страх, че Америка ще ме спре
по пътя ми за постигане на идеала ми и за устройване на семейния ми живот.

Интервюто направи Хенриета Георгиева, в-к «Марица», Пловдив
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Първото бебе за 2013 г.
Първото бебе за новата година е малката принцеса
Емили Христова, която се роди на 14 януари в
11:51 сутринта с размери 52 cm и тегло 4 кг 420 гр.
Щастливите родители са Александра и Христо Христови от
Sterling Heights. Това е първо внуче за майката на Сашка
Таня Богданова, която много помага за бебето.
Ч Е С Т И Т О!

На 21 декември 2012 семейство Чолеви от
Уиксъм отпразнува първия рожден ден на
дъщеричката Сияна. Тя е много музикална и обича
да танцува. Баткото Стоян е на 12 г. и е отличен
ученик. За уроците му помага мама, която била
учителката по математика и физика в България.
Въпреки голямата възрастова разлика, двете деца
се разбират чудесно и непрекъснато се търсят.
Сияна иска да е при “бате” и когато той си пише
домашните.
Семейство Чолеви са двойно по-щастливи
сега, защото домът им е по-шумен, животът повесел и динамичен, а децата са тези, които им дават
сили и енергия да продължават напред.
П О З Д Р А В Л Е Н И Я!

Има хора, които естествено са в центъра на весели
компании и са устроени така, че да не остаряват. Ето
защо никой от гостите на Емилия Димитрова от
Диърборн не можа да повярва, че тя става на 60-години!
Като сътрудник на вестника й пожелаваме още много
изписани редове с талантливото и умно перо. Да бъде все
така красива, усмихната и да смайва със своите вкусни
гозби!
БЕЛ. РЕД.
Благодаря за прекрасното поздравление и чудесните
пожелания. Радвам се, че на 60 изглеждам като на 59.
Опитам се да остарея, но все не се получава. Навярно
така съм програмирана и не се оплаквам от това.
Емилия Димитрова
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Франчайзингът– сигурен бизнес и пребиваване в САЩ
В тази поредица от статии се спирам подробно на франчайзинга по две причини: Първо,
франчайзингът може да ви отвори вратите за легално пребиваване в САЩ и второ, защото
франчайзингът може да осигури сигурен бизнес за Вас и Вашето семейство. В предишните статии
разгледахме въпросите за специфичните особености на франчайзинга, защитата на търговската марка,
таксите, които се плащат от Франчайзополучателя (ФП), гаранциите за изпълнение на задълженията на
франчайзодателя (ФД) и ФП, както и видовете визи, които един предприемач може да получи, ако
закупи франчайз в САЩ.
Последният път бях писала как можете да разширите собствения си бизнес чрез създаване на
верига от обекти идентични на Вашия, което се нарича Франчазиране на бизнеса. Разбира се
франчазирането може да стане само в една страна, но много често то се разпростира към други
държави, защо не и към България. Затова днес ще Ви запозная с условията за развитие на франчайзинга
в България.
Правни аспекти на Франчайзинга в България
В България няма специален закон за франчайзинга. Франчайзингът като търговска дейност е
споменат само в данъчните закони. Там е дадена следната дефиниция:
"Франчайз" е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до
търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайн, авторско право, ноухау или патенти, за да се използват за препродажба на стоки и/или за предоставяне на услуги за
крайни потребители.”
"Франчайз-договор" е договор, при който едно предприятие - франчайзодател, дава на друго франчайзополучател, в замяна на пряко или непряко финансово възнаграждение правото да използва
франчайз за определени видове стоки или услуги.”
Както вече добре знаете, франчайзингът се базира на договорни отношения между
франчайзодател и франчайзополучател, където франчайзодателят дава определена власт и права на
франчайзополучателя. Тези уникални взаимоотношения изискват правна закрила, която се осигурява
не само от Конституцията, но и от редица закони в областта на търговското, данъчното право,
патентното право, както и от фундаментални правила на етиката.
Франчайзингът е форма на търговска дейност, която се докосва до множество области на
правото, повечето от които са регулирани от местното законодателство, а понякога и от международни
спогодби. Ще разгледаме някои от най-важните български закони, които се отнасят до франчайзинга:
1. Конституционални принципи
Има два конституционални принципа, които ще разгледаме тук във връзка с франчайзинга:
- принцип на равно третиране на чуждите и местните инвеститори и
- принцип на приоритет на международните договори пред местното законодателство.
Тези два принципа осигуряват достатъчно гаранции, че правната среда в България не е
дискриминационна спрямо чуждите инвестиции.
2. Търговски закон - Там са уредени всички въпроси, свързани с
- видовете търговски дружества
- предприятията и сделките с тях
- представителството
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- търговските сделки – обща уредба и по- важните сделки като: Договорът за покупко-продажба на
стоки, договора за лизинг, комисионен договор, договор за превоз на стоки, банковите транзакции,
лицензионен договор и др.
3. Закон за задълженията и договорите - Заглавието подсказва съдържанието:
Общи правила за сключване, действие и прекратяване на договорите и задълженията;
Общи правила за някои договори, като договора за наем, който би могъл да бъде част от договора за
франчайзинг. Трябва да знаем, че договорът за наем не може да се сключва за повече от 10 години.
Освен това е важно да се знае, че не всеки представител на фирма има право да сключва договор за
наем за повече от 3 години. Това трябва да се проверява.
4. Закон за марките и географските означения
България постигна много за създаването на силни закони за закрила на интелектуалната собственост
и ефективното им прилагане. Българските закони в областта на закрила на интелектуалната
собственост се промениха драстично и вече покриват европейските стандарти.
Този закон установява правилата и процедурите за регистрация на марки и географски означения,
правата които поражда тази регистрация и защитата на тези права.
Този закон засяга както български физически и юридически лица, така и чуждестранни физически и
юридически лица от страни – членки на международните спогодби в тази област, на които България
също е членка. Много ясно са регулирани и лицензионните договори.
Собственикът на марката може да разреши употребата и за всички или за част от стоките и услугите,
за които е регистрирана, за цялата територия на България или за част от нея. За тази цел се сключва
лицензионен договор. Лицензията може да бъде изключителна и неизключителна.
България е член на Мадридската спогодба и Споразумението от Ница, касаещи международната
класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на марки. Класификацията от Ница е в
сила за България от 27.февруари 2001г.
5. Закон за авторските и средните му права
Този закон урежда създаването и разпространението на произведения на литературата, изкуството
науката. По отношение на франчайзинга той засяга наръчника, търговските материали, украси и др.
6. Закон за патентите
Българският закон за патентите е напълно хармонизиран с европейското патентно право. България се
присъедини към европейската конвенция за патентите на 01. юли 2002г.
България дава право за ползване на изобретения и полезни модели за 20, съответно 10 години,
считано от датата на заявката в Патентното ведомство.
7. Закон за защита на конкуренцията - Законът осигурява закрила срещу:
- Съглашения и координирани практики
- Злоупотреба с монополно положение на пазара
- Концентрация на стопанската дейност и нелоялна конкуренция
- Други практики, които могат да навредят на конкуренцията
8. Етичен кодекс
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Поради липсата на закон за франчайзинга в България един етичен кодекс се явява алтернатива на
официалното законодателство.
Българската асоциация по франчайзинг има приет етичен кодекс и той създава рамка за прилагането на
най-добрите практики във франчайзинга. Разбира се той не е част от българското законодателство и
може да изпълнява само регулираща функция.
Етичният кодекс на БФА ни дава съвкупност от ключови ценности, които са основата за посрещане на
предизвикателствата, които можем да срещнем при франчайзинга. Кодексът определя договора за
франчайзинг като споразумение което допълва националното право и правото на Европейската
общност
Какво е положението в Европа?
В Европа също няма кодифицирано франчайзингово право.
И там при оценка на договора за франчайзинг се прилагат общите разпоредби на гражданското,
търговското, конкурентното право, както и правото за защита на потребителите.
Европейски етичен кодекс - Той определя абсолютния минимум условия, на които трябва да отговаря
един договор за Франчайзинг, а именно:
- правата на франчайзодателя и франчайзополучателя
- стоките и услугите, които трябва да се предоставят на франчайзополучателя
- задълженията на франчайзодателя и франчайзополучателя
- задълженията за плащане на франчайзополучателя
- срок на договора и възможности за амортизация на инвестициите
- условия за продължаване на договора
- условия и възможности за прехвърляне на предприятието на франчайзополучателя
- условия за използване на типични за франчайзодателя означения, марки, табели и други
идентификационни признаци
- право на франчайзодателя да променя системата
- условия за прекратяване на договора и др.
С тази статия ще приключим темата за франчайзинга като път към легално пребиваване в САЩ и
сигурен начин за развитие на бизнеса.
Очаквайте поредицата от статии свързани с възможностите за имиграция в САЩ. Тя ще се води
от адвокат Доряна Ензли, собственик и старши партньор в Ensley and Associates, LLC.
Очаквам Вашите въпроси свързани с Франчайзинга, както и всякакви въпроси, свързани с българското
право. Пожелавам Ви успех!
Ако имате конкретни въпроси, ще се радвам да Ви отговоря.
Светлана Ирасек
Консултант по международен франчайзинг
Ensley & Associates, LLC, Immigration and International Law Firm
K Street NW Suite 300, Washington DC 20006
202-600-7843
irasek@ensleylaw.com
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

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

Броя подготвиха: Росица Димитрова, Емилия Димитрова,
Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят отговорност
за съдържанието и верността на материалите. Изказаните
мнения е възможно да се различават от становището на
редакционната колегия. Авторските материали подлежат
на редактиране. Хонорари не се изплащат.

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук
Застрахователна Агенция «КОЖУХАРОВ»

Тел : (269) 441-5158 или (248) 266-6997
Надеждна застраховка за вашето бъдеще!

Честит юбилей
Митра Начева или както всички я наричат
баба Митра стана на 70 години!
Хубавият юбилей беше отбелязан с
приятели и специално пристигналите гости
от България.
Да си жива и здрава, да се радваш на децата,
внуците и приятелите!
Сем. Начеви

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$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

