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и подаръци за малчуганите.
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Бележка на редактора
Кога започна учебната година, кога стана октомври? Ако и при вас дните минават бързо
като вагончетата на виенско колело, досещате се за какво говоря. Само в сънищата остана
солената вода на Черно море и слънчевите дни с приятелски срещи. Дори и силният шум на
будилника сутрин трудно отваря малките очички на децата ни. Как се промени света за
петгодишните – трябва да ходят на училище по цял ден! Като си спомня колко различно беше
моето детство по улиците на Търговище!
Тази неделя от 4:30 следобед е участието на децата от училище “България” в
международния фестивал в Саутфилд, както и на фолклорен асамбъл “Извор”. Търсят се
доброволци, които да продават български сувенири и разказват за България на посетителите.
Билети ще се продават по време на училищните занятия в Трой и Плимут. На 20 и 21 октомври ще
има уроци по български народни танци в Troy Community Center с инстуктор Венци Сотиров от
Чикаго. Ако мислите, че си ги знаете, можете да посетите направо хоротеката (име за дискотека с
народни танци) на 20 октомври в църквата St. James, Ferndale. Отбележете в календара си и датата
23 ноември, когато в Детройт ще гостува певицата Деси Добрева.
През октомври да почерпят имениците Петко (на 14-ти) и Димитър на 26-ти.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
На добър час!
Изпълнен с екот многогласен
от септемврийското слънце
озарен...
колко радостен си
първи учебен ден.
Елисавета Багряна
Деца и родители на първия учебен ден в Плимут

Отново е Есен!
Листата на дърветата се обагриха с разноцветни краски, сякаш художник е минал с четката си.
Септемврийското слънце топло се усмихва и приканва отново всички любознателни и умни дечица
към учебните сгради.
Училище "България" отвори своите врати за усмихнатите и весели деца жадни за знания. И тази
година децата ще учат за славното минало и красивата природа на България и ще се учат на звучен
български език.
На добър час на всички деца и успешна година на всички колеги.
И за мен този ден е особен. След 36 години учителстване в България, аз изпращам с огромно
вълнение тук в училище "България" моя внук Георги Иванов.
С много обич му пожелавам здраве, жизнерадост, невероятни изживявания в "Страната на
знанията". Книгите да са негови любими другарчета и смело да осъществява своите мечти.
ВАЛЕНТИНА ЗАПРЯНОВА
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Международен фестивал в Саутфилд

Неделя, 7 октомври, 4:30 p.m.
•

детски танцов състав
«Китка»

•

Български фолклорен
ансамбъл «Извор»

•

маса с български сувенири
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До Европа и назад
Бих искала да споделя впечатленията си от пътуването до България, но още не мога да
избера стила и формата на писане – дали патетична, патриотична, драматична, комична,
реалистична или от всичко по малко. Тъкмо си мислех да издам пътеписа “До Чикаго, без назад” и
Таня (дъщеря ми) каза, че като награда за дипломирането й (Бел. Ред. Таня вече е доктор на
юридическите науки от DePaul University в Чикаго и успешно взе бар изпита да практикува право
в Илинойс) поиска пътуване до Родината. Нали скромността краси човека, та тя пожела да
включим и Италия.
Напълних дисагите и потеглих с мъжа ми
за Чикаго. В Чикаго Таня ме попита какъв багаж
да вземе за България. Казах й, че ще вземем
една голяма празна кошница и ще я напълним с
разочарования. Да, ама не. И така, дрогирана с
хапчета, мъчейки се да преодолявам фобията си
от летене със самолети, като зомби кацнах в
София след 22 годишно отсъствие. Милите
роднини и приятели, които ни посрещнаха на
летището, криеха потреса от променената ми
визия зад големи букети с цветя. Огледах се в
очите им и си помислих “каква гавра си прави
времето с нас”. Всичкото ни имане в България се беше превърнало в немане. Апартаментите бяха
без ток и вода, със завеси от паяжини, но с начислени неплатени сметки за хиляди лева (нали все
пак трябва да си отопляваме и паяците). И добрата ми шефка, бившата другарка Българенска, и
настояща “скъпа моя” си отвори сърцето, портмонето, апартамента и ми предостави всички
удобства за едномесечното ни гостуване. Даде ми и телефон, за който побързахме да си купим 100
минути от МТЕЛ. Изрично обяснихме, че сме само за кратко в България, но голобрадото тарикатче
от офиса така ни баламоса, че преди да се усетя, ми даде да подпиша някакви формуляри. Като се
прибрахме у дома и отворих фермана с документите се оказа, че имаме контракт с компанията за
две години. Веднага се опитах да анулирам договора, но кьорав карти не играе са казали хората.
Отидохме да пием по една студена вода из централните софийски улици. Веднага ни впечатли
факта, че повечето българки като че ли са тренирали еквилибристика. Тези жени сигурно карат
колело по таван. Как така ходеха с високите си токчета по изпотрошените плочки на тротоарите да им се чудиш. Хората по улиците бяха един очарователен конгломерат от странни същества под
многоцветния спектър на дъгата. Общото между повечето от тях обаче беше това, че се оплакваха
от липса на работа. А работа има колкото щеш - служба няма. Но от опит зная, че ние българите,
излезем ли в чужбина, разгръщаме целия си енергиен потенциал като почваме от “тръстиката”
без никакви притеснения и възражения. И успяваме. Защо в Родината нямаме тази мотивация да
се доказваме и развиваме, така и не ми стана ясно. Разглеждахме стоките в бутиковите магазини
по Витошка, похапвахме по ресторанти и сладкарници и установихме, че щом Таня си отвори
устата цените на стоките и услугите се увеличаваха в геометрична прогресия. Не минаваше
номера, че е от Мало Бучино като я питаха от къде е. Сменихме дестинацията, но и с Волуяк
нямахме успех.
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До Европа и назад
А сега май е време да приключа с негативизма и да разкажа за хубавите страни от ваканцията
ни. На първо място искам да се похваля, че се радвахме на вниманието и любовта на милите ни
роднини и приятели. Те се надпреварваха да ни водят по хубави ресторанти, за да имаме
удоволствието да сме заедно и да си похапваме от вкусните български специалитети. Бяхме
забравили вкуса на истинското месо, плодове и зеленчуци. Водиха ни до Рилския манастир,
красотата на който порази Таня. На морето
бяхме на хотел ол инклузив в Слънчев бряг и
имахме една чудесна седмица. Менюто беше
рогът на изобилието и в първите няколко дни
поглъщахме индустриални количества храна,
но бързо ни омръзна и започнахме да
прескачаме до Несебър на пържена цаца и
попчета. Старият Несебър е запазил
автентичността и чара си. Таня имаше голямо
желание да сравни нощния живот на
чикагските клубове и дискотеки с тези в
България. Но да се ходи с майка на такива
места е много позорно, така че това
мероприятие отпадна от програмата. След
морето по план трябваше да заминем в
Оряхово за презентацията на моя приятел и
съученик Асен Дипчев. Но по закона на
Мърфи книгата не излезе навреме от печат и
изненадата, която бях подготвила с другите
ни съученици пропадна. Но в Оряхово се
провеждаше годишния панаир и вместо
литературно-поетични изживявания имахме
малко панаирджийски емоции около маса
със стари мои приятели. Спомени, разкази,
съдби, наздравици, песни и танци до към първи петли. Следващата дестинация беше Рим и
срещата ни с част от роднините, които живееха там. Бих искала да кажа, че тази седмица беше
невероятна. А най-доброто беше, че си върнах предбрачната си фигура. Минах на фотосинтеза.
При 40 градосови температури ходихме пеша по 10-11 часа на ден, за да видим всички
забележителности, които Таня беше набелязала. При завръщането ни в София ни очакваше нова
изненада. Моята шефка организира парти в ресторант с бившите ми колеги. Предполагах, че поне
десетина от тях ще дойдат. Но когато видях всички до един бях много поласкана и развълнувана.
Беше една незабравима вечер. Единствената помрачаващата мисъл беше, че на другия ден пак
трябваше да се качвам на самолет. Преди полета Таня ми каза: “Имаме най-прекрасните роднини
и приятели, много си обичам Родината, но ви благодаря, че не живеем в този земен рай, а сте ме
довели да живея в Америка.”
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА
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Дарение на български книги
Таня Томпсон от Толидо, щата Охайо
дари български книги от личната си
библиотека на Българския културен център.
Сред тях са класическата “Под игото” на Вазов,
Бележника на Левски, “Хайдути” на Николай
Хайтов, “Илинденското въстание” от Георги
Георгиев, както и детски книжки за Райна
Княгиня, “Хайдути” от Ботев, Опълченците на
Шипка” от Вазов и други. Бащата на Таня е
избягал от Емборе, Македония едва 15
годишен, тъй като не искал да служи в
гръцката армия. Стига до Толидо и започва да
работи като чирак в ресторант. По-късно се
жени за Мара Иванова от Варна (семейството
е от Ресен, Македония). Раждат се Таня, Елена и Иван. През 1938 г. баща й Коста Ранчанов решава
да продаде всички имоти и заминават за България, където купуват наново имоти във Варна. С
идването на власт на комунистите, цялата собственост на семейството е отнета и през 1946 г. се
възползват от възможността да се върнат в Америка. Таня говори прекрасен български език и до
преди година е посещавала редовно България, но пътуването вече й става трудно заради
възрастта и болестите. Всеки път са се връщали от България с книги.
Таня дари тези книги на Българския културен център с пожеланието да се съхранят и
ползват от българите в района. Ако искате да вземете някоя от тези книги за четене моля, пишете
ми на info@BulgariansinDetroit.com.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

Книга за България
Специално за всички приятели на България, които четат
на английски език, Българският културен център
предлага книгата “Looking at Bulgaria”. Книгата е
издадена от The Olivia Press, Inc, Minneapolis и е част от
поредицата Looking at Europe. На 48 страници Bronia
Prazdny представя България на достъпен език, с много
снимки и карти. Застъпени са историята, градове,
траспорт, култура, образование, кухня, икономика,
туризъм и природа на България.
Книгата “Looking at Bulgaria” може да бъде чудесен
подарък за вашите американски съседи и приятели.
Цената е $20. Можете да направите поръчки на
телефон 586-219-8710 или e-mail:
info@BulgariansinDetroit.com.
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Хайде да танцуваме
Занятията се провеждат всеки
понеделник от 6:00—7:00 p.m. в
Troy Community Center (16 Mile and
Livernois). Таксата е $5 на занятие.
Приемат се момичета и момчета
от 4—7 годишна възраст.
За повече информация и записвания:
(248) 894-8299 Даниела Дончева.

След трудна работна седмица, пълна с шофиране, домашни, спортни срещи и
следучилищни занимания, е време за почивка и презареждане на семейството. Това може да
направите с представленията в неделя в Института по изкуства в
Детройт (DIA). Всяка седмица домакините подготвят интересна и
разнообразна програма, подходяща за цялото семейство: куклен
театър, изработване на сувенири, изложба или концерт. Тези
мероприятия за безплатни с платен вход за Института. Работното
време в неделя е от 10 до 5 следобед.

Повече информация и часовете на представленията можете да намерите на
интернет страницата: www.dia.org

В навечерието на Международния ден на
музиката- 1 октомври, бяхме на концерт с участието на
българската пианистка Ангелина Пашмакова, живееща в
Детройт. В хубавия неделен ден успяхме да съчетаем
разходката с два часа прекрасна музика. Ангелина свири
много вдъхновено и впечатляващо в Соната в си минор от
Бах за флейта и пиано, както и в Сонатината от Walter
Gieseking където й партнираше преподавателката по
флейта от Waine State University Лаура Ларсон. Концертът
беше с разнообразни ансамбли - две флейти и пиано,
арфа и флейта, както и трио от флейта, виола и
виолончело. Двете ни деца - Ана на 7 години и Гергана на 12, с интерес изслушаха всичко до края и даже тази
седмица се появиха съчинения, писани в училище на тема
- неделния концерт!
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА
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65 години от обесването на Никола Петков
На 23 септември 1947 г. е изпълнена смъртната присъда на
българския политик-земеделец Никола Петков. Гробът му не е
известен и до сега.
Никола Петков е роден на 21 юли 1893 в София. Син на
министър-председателя Димитър Петков, застрелян през 1907 г.
Брат му Петко Д. Петков е убит от наемен убиец през 1924 г.
Завършва класическия отдел на I софийска мъжка
гимназия (1910). Записва се да следва право и политически
науки в Сорбоната, Париж. Завръща се в България по време на
Балканската война - през 1912 г. е войник в гвардейския полк.
След Първата световна война продължава следването си
в Париж. Завършва го с отличие през 1922 г. Постъпва на работа
в българската легация в Париж. След преврата на 9 юни 1923 г.
си подава оставката и остава да живее във Франция, занимава се
с журналистика.
През 1929 г. се завръща в България - редактор е на вестник "Земя" (1931-1932), на вестник
"Земеделско знаме" - орган на БЗНС Александър Стамболийски (1932-1933). Подготвя и издава
книга за Александър Стамболийски, в която прави политически анализи и характеристики на
личността и делото на земеделския идеолог. Член е на Постоянното присъствие на БЗНС
„Александър Стамболийски” (1932-1933).
След Деветнадесетомайския преврат през 1934 г. заедно с Г. М. Димитров създава
радикалното крило на БЗНС "Ал. Стамболийски", известно като БЗНС "Пладне". Сътрудничи на
демократическите партии, включително и на Работническата партия, която е легална проява на
нелегалната БКП. Избран е за народен представител в XXIV Народно събрание (1938-1939).
Настояват за защита и възстановяване на Търновска конституция и се обявява против
едноличния режим на Борис III. По тази причина през декември 1938 г. изборът на Никола Петков
за народен представител е касиран и той е интерниран в Ивайловград.
След емигрирането на д-р Г.М.Димитров през 1941 поема ръководството на БЗНС
„Александър Стамболийски”. Броени дни преди немската армия да навлезе в България през 1941
г. полицията интернира Никола Петков в лагера "Гонда вода" край Асеновград. Там води
преговори с другите демократични партии за образуването на Отечествения фронт и е
представител на БЗНС в Националния съвет на ОФ. В края на 1943 г. е интерниран в Свищов,
където продължава да се занимава с политическа дейност, с организиране на Отечествения
фронт, среща се с Коста Лулчев и др. политически дейци. В София се завръща през лятото на 1944
г.
Никола Петков участва в образуването на Националния комитет на Отечествения фронт
през 1943 г. и в установяването на новата власт.
Като един от участниците в Деветосептемврийския преврат, Никола Петков е сред
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65 години от обесването на Никола Петков
възможните външни министри в първото правителство на Отечествения фронт, но остава министър
без портфейл до 26 август 1945 г. През този период привържениците на новата власт извършват
масови убийства и заседава т.нар. Народен съд, като самият Петков участва във вземането на
решение за създаване на концентрационни лагери.
От лятата на 1945 г. е лидер на Обединената опозиция (антикомунистическа опозиция). По това
време, до есента на 1946 г., в България все още съществува парламентарна демокрация,
политическите партии съществуват легално, излизат много опозиционни вестници, а в
правителството от 16 министри само 4 са представители на комунистическата партия.
От 26 октомври 1946 г. Н. Петков е народен представител в VI Велико Народно събрание (19461949). Борбата му за запазване на парламентарната демокрация е обявена от комунистите за
контрареволюционна дейност. На 24 април 1947 г. ревностният защитник на земеделската кауза
Мейнард Барнс (политически представител на САЩ у нас) е отзован от София, а след по-малко от
седмица е спрян в. “Народно земеделско знаме”.
На 5 юни 1947 г. американският сенат ратифицира подписания на 5 февруари същата година
компромисен мирен договор с България, чиято основна цел е извеждането на съветските войски от
България. Същият ден е снет депутатският имунитет на Никола Петков и още в сградата на Народното
събрание той е арестуван. Освен това са касирани 23 депутата от опозицията, с което на практика
представителството на опозицията в законодателната власт е разгромено.
На 5 август същата година започва режисиран съдебен процес с измислени обвинения срещу
него и на 16 август е осъден на смърт чрез обесване по обвинение в шпионаж. На 19 септември
Държавният департамент на САЩ информира София, че предстои дипломатическо признаване на
комунистическия режим. Въпреки протестите на западната общественост, на 23 септември 1947 г.
смъртната присъда на Н. Петков е изпълнена, гробът му не е известен.
Никола Петков е реабилитиран посмъртно на 15 януари 1990 г.
По материали от www.blitz.bg

Таулант Кадиу е управителят на Балканския център в Трой, където се провеждат учебните
часове на учениците от училище «България». На 29 септември той ни уведоми, че е починал млад
мъж, родом от Босна. В последните няколко месеци мъжът е бил бeз работа и дом. Той има две
момчета на 11 и 15 години. Таулант го е приютил в Балканския център. Мъжът получава съдечен
удар и умира миналата седмица. Групата българи, които чуха за тази трагедия се отзоваха веднаха и
се събраха $250 в помощ на разходите по погребението. Българския културен център също направи
дарение. Бел. Ред.
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Съвети на зъболекаря
Връзката между сърдечно съдовите заболявания и заболяванията на устната кухина и зъбите
отдавна е установена. През последните няколко години обаче изследванията в областта на
медицината и стоматологията бяха насочени в намирането на нови и ранни тестове, които биха
предсказали и спомогнали за предотвратяването на сериозни заболявания. Някои от тези
заболявания изглеждат безобидно, преминават бързо и дори без специално лечение. Едно от тях
например е херпесът на устата и устните, които се появяват при стрес, отпадналост, намален
имунитет и висока температура. Обикновено, когато това се случи повечето хора не търсят
зъболекарска помощ, а чакат това да отмине по само себе си. Последните научни изследвания
установиха пряка връзка между Herpes Simplex вируса и болестта на Алцхаймер. Установено е, че
вируса на Herpes Simplex в организма увеличава количеството на амилоидния протеин, който е
първоначалния родителски протеин, отговорен за започването на болестта на Алцхаймер. Затова
едно от нещата, което всеки пациент с херпес на устните може да направи е да се опита да ограничи
престоя на вируса Herpes Simplex в организма си, тоест активно да лекува херпеса, а не да чака да
отмине от само себе си. Учените са установили, че колкото вируса е по-кратко време в устата,
толкова е по-малка вероятността от болестта на Алцхаймер.
В отговор на тези научни открития бяха създадени и съответни начини за бързо лечение. Един
от тези начини е лазерът. Ако херпесът се третира с лазер в първите 24 часа от появяването си,
обикновено изчезва веднага без да има време вируса да се размножи. Също така, ако се третира с
лазер, херпесът не се появява на същото място никога повече. Лечението с лазер е бързо (5 минути),
безболезнено (без да има нужда от упойка и пациента не усеща нищо) и ефективно. Лазер може да се
използва за третиране на афти при малки деца, които се появяват при различни вирусни
заболявания.
Друго научно откритие през последните години е връзката между човешкият папилома вирус
и ракът на устаната кухина, езика и гърлото. Както е известно този вид заболявания се увеличават с
всяка измината година. В отговор на това бяха разработени нови тестове. Такъв е слюнченият тест
OraRisk HPV salivary diagnostic test. Достатъчно е да се вземе малко слюнка и да се изпрати за
изследване в лаборатория и след две седмици ще знаете дали сте носители на вируса или не. Ако
вашият тест е положителен това може да означава, че рискът да развиете заболяване е по-голям. В
тези случаи при профилактичните прегледи използваме друг вид лазер със специална флуоресцетна
светлина, която показва по-добре всички съмнителни промени по лигавицата на устата и гърлото.
Повечето хора вече знаят за връзката между сърдечните заболявания и пародонтозата.
Колкото по-бързо и на време се лекува парондотозата, толкова вероятността от други системни
усложнения е по-малка. При лечението на пародонтозата обикновено се използват антибиотици, тъй
като то има бактериална основа. За да се подпомогне това лечение и да се ограничи приемането на
големи количества антибиотици беше разработен слюнчен тест OralDNA за установяване на
видовете бактерии виновни за вашето пародонтозно заболяване и съотвено за антибиоците за
лечението му. Достатъчно е да вземем малко слюнка, да изпратим в лабараторията и след 2 седмици
можете да научите точно кои бактерии преобладават във вашата слюнка – 10 от найпреобладаващите и точно кои антибиотици биха били най-ефективни за унищожаването им. Също
така бяха създадени антибиотици които се инжектират директно във венеца и коста. При алергични
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към антибиотици пациенти може да се използва друг вид лазер, който убива бактериите подобно на
антибиотиците. Лечението с лазер е напълно безболезнено и само в някои случаи се изисква
поставянето на упойка.
Лазерите навлизат все повече в стоматологията. В нашия офис освен при гореспоменатите
процедури ги използваме също при коренови лечения, лазерни операции (например, когато никне
мъдрец и венеца трябва да се отреже), лазерно избелване на зъби и други процедури.
Всички тези нови тестове и методи на лазерно лечение е възможно да бъдат направени в
нашия офис. Телефонът за повече информация е 248-449-4300.
Д-Р НЕВИН ЧАУШЕВА

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), както и видовете визи, които един
предприемач може да получи, ако закупи франчайз в САЩ. В тази статия ще намерите повече
информация за
Гаранции за изпълнение на задълженията на страните по Договора за франчайзинг
Както обещах миналия път, в тази статия ще се опитам да Ви кажа нещо за това, как можете да
накарате другата страна да изпълнява своите задължения по един договор, и в частност по договора
за франчайзинг.
Бързам да Ви разочаровам, че универсална и съвършена гаранция няма. Всеки договор носи
своите рискове, но нашата задача е да ги сведем до минимум. Има, според мен, два вида гаранции за
изпълнение. Аз ги наричам „мъжка дума” и други гаранции.
Мъжката дума е най-добрата гаранция, но ....май времето й е безвъзвратно отминало. Сега
договорите не се сключват със стискане на ръцете. Сега изпращаме оферта, получаваме контра
оферта, най-често по имейл, чатим, в скайпа сме, проучваме се във Фейсбук, ползваме бланки за
договори по системата копи-пейст и забравихме за мъжката дума.
По тази причина договорите стават все по-дълги и в тях се включват все повече клаузи, касаещи
неизпълнението. Например почти няма вече договори, в които да не е предвидена неустойка.
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Франчайзингът - сигурен бизнес и пребиваване в САЩ
Неустойката представлява клауза, в която предварително се определя какво обезщетение
ще трябва да плати неизрядната страна – длъжник, ако не изпълнява задълженията си.
Неустойката има това предимство, че изрядната страна-кредитор може да си получи
обезщетението за вреди без да доказва пред съда техния размер.
Разбира се, всяко дело за изплащане на обезщетение се обезсмисля, ако длъжникът няма
средства, с които да плати. За тази цел в правото съществуват различни начини за предварително
обезпечаване на вземането на кредитора, например:
- Солидарност, поръчителство, банкова гаранция
Практично е да имаме повече от един длъжник, още повече, когато първият длъжникът е с
ограничена отговорност или със съмнителна платежоспособност.
Солидарността е ситуация, при която няколко длъжници имат едно и също задължение към един
кредитор и кредиторът може да иска изпълнението му от всеки съдлъжник. Точното изпълнение
на един съдлъжник освобождава всички.
Поръчителството е договор, по силата на който поръчителят става втори съдлъжник и отговаря,
ако първият длъжник не изпълни своето задължение.
Банковата гаранция е вид поръчителство. Банката поема задължението да плати определена
парична сума на даден кредитор, в случай, че неговият длъжник не изпълни задължението си.
- Залог, ипотека – това е обезпечаване на вземането с движима, съответно недвижима вещ.
- Запис на заповед – много разпространен инструмент.
Записът на заповед е ценна книга, която съдържа безусловно писмено обещание на едно лице издател (платец) да плати на друго лице фиксирана сума пари на определена дата (падеж) или на
негова заповед.
Разбирам, че последните термини са доста сложни, но все пак е работа на юристите да работят с
тях. Важното е да проверите, дали във Вашия договор за франчайзинг има такива клаузи, които
обезпечават правата и изпълнението на задълженията на двете страни.
Така стигнахме и до въпроса за правата и задълженията на страните по договора за франчайзинг
– франчайзодателя и франчайзополучателя.
Това ще е темата на следващата моя статия.
Ще се радвам, ако ми пишете с предложения за теми или с въпроси, чиито отговори ще бъдат
интересни за повече хора.
Ваша 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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Концертът на оркестър «Кабиле» в Детройт
Това е третото посещение на оркестъра в Детройт по покана на фолклорен клуб “Old World
Dance”. Aз съм присъствал на два от техните концерти, както и на концерта на Иван Милев, Донка
и Мария Колеви. И понеже познавам музиката и ентусиазма, с който създават настроение, тръгнах
готов за много песни и хора. За моя радост този път на концерта присъстваха много мои приятели
от танцов състав “Извор”, други българи и най-вече американци, любители на българската
народна музика.
След 13 години в Америка, все още ме учудва факта, че на концерт на български фолклорен
оркестър присъстват много повече американци отколкото българи. Защо, след като концерта е в
неделя, те нямат извинение като “утре съм на работа” или другото стандартно оправдание “не
знаех за концерта”. Точно обратното. Американците бяха дошли да се забавляват и го правиха
чудесно. С доста от тях вече се познаваме от други концерти. Някои бяха дошли от Толедо, Охайо,
а други от Лансинг, Анн Арбор и Кентон.
Фолклорен клуб “Old World Dance” в Детройт е част от верига клубове, които си помагат в
организирането на подобни събития и предават едни на други грижите по гостуващите състави и
учители по танци от цял свят. Организацията на тези събитя е много добра. Нямам обяснение на
причината, но българската музика и танци са основните продукти, предлагани от тази верига
клубове. Разбира се, като българин ме ласкае мисълта, че нашият фолклор е значим и ценен в
световен мащаб. Като видя че толкова хора са стигнали до сходни заключения, при това
американци, чувството е чудесно и придобива други измерения. Аз гордо се изпъчвам до една
засукана американка. Дали това не беше кметицата на Хамтрамик? Свивам корема още малко,
изпъчвам гърди – нали съм
сънародник на тези чудесни
музиканти. Пък и хората вече ги
знам и не се налага да си гледам в
краката, за да не се спъна. Пак
напомням на Николай Колев, че
дядо ми е бил гъдулар. Само дето
аз гъдулка не съм пипнал.
Американските гости на
концерта танцуваха по-добре от
някои българи. Ние май свикнахме
да се извиняваме с комунизма, та и
сега се намери кой да обвиним, че
не можем да танцуваме танците на
собствения си народ. А как да
обясня факта, че местните
любители на нашия фолклор не
Полина Макнев и Кристина Барбов зарадваха
само танцуваха хората, но и
присъстващите с песента «Боряно Борянке», която са
пригласяха на песните. Механично,
научили в българското училище.
без да разбират думите, но от сърце
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Концертът на «Кабиле» в Детройт
и винаги с усмивка. Музикантите на “Кабиле” умело поддържаха настроението с подбран
репертоар от вълшебни народни песни и хора, като изпълниха и желанията на публиката за песни и
хора. По традиция Донка Колева води чуесно хората, за да могат гостите по-лесно да се ориентират
какво следва и как се танцува. Все пак нагледно е по-добре, отколкото само обявяване на хорото.
Американските гости доста добре се ориентираха с трудните български имена като четворно и
шопско. Явно доста семинари за танци са посетили. Като казах семинар, да не пропусна да поканя
всички читатели на предстоящия семинар в Детройт на 20 и 21 октомври в Troy Community Center.
Семинарът ще се ръководи от Венци Сотиров, родом от Сандански, който американците познават
по-добре от мен. Надявам се този път обаче българите да са повече.
След коцерта разговарях с Николай Докторов, който свири на кавал. Той живее във Варна и
по негова инициатива в едно основно училище се изувачат народни инструменти. Това предизвика
у мен интерес и ме връща към идеята да се създаде детски оркестър в училище “България”. Според
г-н Доктовор това може да стане. Той има много материали, учебници, дискове и дори кавали. Дано
тази идея срешне подкрепата на родителите и дай боже тази идея да стане реалност. Българският
културен център има готовност да закупи всички материали и музикални инструменти, както и да
назначи учители. Самите уроци ще бъдат комбинация между уроци по Скайп и на място в
училището. Всичко, което се иска е подкрепата на родителите в продължение на 6-9 месеца докато
се чуят първите изсвирени мелодии и първите концерти. От там нататък, подкрепата и желанието
ще растат. Както се казва апетита идва с яденето.
Събуждам се от мечтите си и отново чувам музиката. Свирят песента “Имала Марияна” и аз се
включвам в пеенето. До нови срещи “Кабиле”. Знам, че много хора ви очакваме отново и дано
повече българи дойдат следващият път. Подкрепата за българската музика и традиции не означава,
че всички трябва да са на хорото. Една семейна вечеря при любезните домакини от ресторанта,
покрай веселящите се хороиграчи и талантливите музиканти от “Кабиле” е чудесен начин за отдих
далече от Родината ни. Аз отивам отивам на хорото… а Вие?
ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ
Не за първи път фолклорен танцов
ансамбъл “Извор” танцува пред публика. Този път
обаче изявата беше по-специална. Поводът беше
90 годишния юбилей на Walsh College. Четирима
танцьори са завършили този колеж. Това са Мая
Георгиева, Бистра Макнев и аз от специалност
“Световодство” и Велеслав Начев от специалност
“Бизнес информационни технологии”. В танцовата
група има още един икономист – Таня Недева, а
Георги Янев е финансов директор. С компютри се
занимават Нели Апостолова и Венелин Георгиев, а Атанаска Генчева и Калина Маринова работят в сферата
на услугите. Тази разнородна група обаче, забравя за трудните работни дни и всяка събота сутрин учи нови
стъпки на красивите и трудни български хора. Народните танци са доказали, че са добро средство за
повдигане на тонуса и физическо упражнение, което ти носи наслада. Заповядайте да опитате и вие – всяка
събота в Балканския център в Трой от 9:30 до 12:00 часа.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
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Концерт на Деси Добрева в Детройт
За първи път в
Детройт
kонцерт на
Деси Добрева
Дата: 23 ноември
(петък) от 7—11 p.m.
Място: St. Ghost
Orthodox Church
(38500 Ryan Rd,
Sterling Heights, 48310)
Организатор
Български културен
център—Детройт

Българска Телевизия Neterra TV
Здравейте приятели,
Искаме, не искаме, зимата си идва лека полека. Но това не е чак толкова лошо, защото сега пък идва време за
топли и уютни вечери вкъщи с любимите хора. А защо не пред пред телевизора заедно с толкова обичаните
български сериали, вечерни шоута, спортни предавания или филми?! Те вече са над 400, които записваме
неуморно за вас! Уникалното ни предложение е да грабнете супер изгодно абонаментен план + set-top box
устройство до края на месец октомври и да спестите до USD 30 от цената му! Гледайте на телевизора с
дистанционно в ръка. Така например 2-годишен абонамент за Нетера ТВ би излязъл средно по USD 9,89 на
месец за целия период! Пожелаваме ви приятни мигове пред екрана!
Не забравяйте! С промо код DETROIT получавате подарък от www.Bulgariansindetroit.com - 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на Neterra TV.

СТРАНИЦА 16

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 10, 2012

Как да възстановя здравноосигурителните си права?
В брой 8 писахме за измененията в Закона за здравното осигуряване. Продължаваме темата с
обяснение как да се възстановят здравноосигурителни права.
Дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати може да проверите:
•

чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус”

•

чрез обаждане на телефон 0700 18 700 – колцентъра на НАП, на цената на един разговор.

•

на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната.

Кога губя здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка /упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици
или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани
дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица,
лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване/ се прекъсват ако не са
внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се
брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ,
платена от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна
медицинска помощ през февруари 2012 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни
здравноосигурителни вноски от януари 2009 г. до декември 2011 г. /включително/.
Възстановяването на здравноосигурителните права става…
…при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца
– правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски .
През 2012 г. месечно се дължат по 16.80 лева.
Здравноосигурителните вноски се плащат:
.....по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по сметките за
набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП. Вижте банковите
сметки и кодовете за вид плащане и Примери за преводно нареждане/ вносна бележка за 2012 г.
.....с пощенски запис. Вижте примери за пощенски записи и как да попълните преводното нареждане/
вносна бележка за плащане от/ към бюджета
….по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по
интернет
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да
направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен
калкулатор”
Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още не е отразено в системата, а
трябва да постъпите спешно в болнично заведение….
…. Тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение,
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Как да възстановя здравноосигурителните си права?
че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да
ви бъде издаден този документ трябва да представите вносните бележки, с които да докажете
направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да
ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца,
считано от месеца на възстановяване на правата.
Ако работодателят ми не е внасял здравноосигурителните вноски, аз трябва ли да ги платя, за
да не изгубя здравноосигурителни права?
Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице,
невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.
ВАЖНО!
Дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните
периоди, за които се дължат.
Например: Ако не сте внесли здравноосигурителната си вноска за май 2008 г., Вие следва да я
внесете в съответния размер за този месец – 7.20 лв. /6% върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008
г./ и съответната лихва към датата на внасяне на вноската.
Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за своя сметка се правят до
10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Информацията е от сайта www.nap.bg на Националната Агенция за приходите към българското
Министерство на финансите. Материалът изпрати Деян Кожухаров.
ДЕЯН КОЖУХАРОВ
Kozhuharov Insurance Agency
Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301
Toll Free: (877) 205-0051
deyan@kozhuharovagency.com
www.kozhuharovagency.com

КОНКУРС ЗА МУЗИКАЛНО-СЛОВЕСНО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „С БЪЛГАРИЯ В
СЪРЦЕТО” или „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ”
- Индивидуални изпълнения –вокални, инстументални
Словесен фолклор – гатанки, предания , легенди
КОНКУРС ЗА РИСУНКА
НА ТЕМА „ МОЙ ГРАД, МОЙ СВЯТ” или „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ”

Подробности на следващата страница.
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Начало на лотарията "Зелена карта"
Американското посолство в София обяви, че тази година кандидат-емигрантите за САЩ ще
попълват само електронни формуляри в интернет. Няма да се приемат заявки за участие, изпратени
по пощата.
Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2014 година започва в 19 часа на 2
октомври. Кампанията ще продължи един месец - до 19 часа на 3 ноември, предаде бТВ.
През този период за регистрация кандидатите трябва да попълнят електронния формуляр,
публикуван на адреса: www.dvlottery.state.gov
Няма такса за участие в ежегодната лотария.
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Поздрав

На 09.09.2012 отпразнувахме 5-тия рожден ден на Георги Иванов.
С много детски усмивки, весели игри и смях отбелязахме този
празник.
От сърце ти желаем все така да си слънчево дете, да имаш
истински приятел до себе си, да радваш всички с твоите успехи!
С много фантазия и детски мечти да гледаш на света.
С пожелания да притежаваш на майка си усмивката, на татко
ти парите, на бабите мъдростта и на дядовците щедростта.

От Мими, тати, Мони, баби и дядовци

Изява на DJ Emmo
Излезе в продажба ремикс на песента на DJ Emmo "Club Therapy", която е включена в
два сборни албума за клубна и електронна музика, издадени от престижни звукозаписни
компании. Албумите се предлагат от Amazon.com, Beatport, Juno и други водещи музикални
дистрибутори.
http://www.beatport.com/release/enjoy-!-techno-vol13/960962
http://www.amazon.com/dp/B009B0GJ8M/
ref=cm_sw_r_fa_dp_1b1yqb1EABS2R
В момента Емо работи над 13-тото си EP (EP stands
for Еxtended Play, който включва от 2 до 4 песни).
Можете да видите чуете излезлите 12-сет ЕP на
интернет страницата на Betport http://
www.beatport.com/artist/dj-emmo/83444.
Поздравления!
Бел. Ред.
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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.

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

Интернет страницата www.BulgariansinDetroit.com навърши шест години!
Едноименният вестник се изпраща безплатно до нашите абонати веднъж месечно.
Ако искате да подкрепите това, което правим, можете да направите дарение чрез
Pay Pal, кредитна карта или да изпратите чек на адрес:
3542 Marc Dr, Sterling Heights, MI 48310.
Благодарим на своите читатели, сътрудници и рекламодатели, с които сме
заедно през изминалите години.
Даниела и Велеслав 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

