Nordic Trails— Houghton , MI. Снимка: Мариана Тончева
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БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА
Щеше ми се да започна тази бележка с
нещо хубаво за любовта - все пак наближава
Денят на влюбените. В последните седмици се
наслушах на лоши думи и коментари и това ме
накара да се запитам аз ли съм последния
идеалист, който вярва в доброто. А може би са
ми повлияли приказките? Имам малки деца и
често гледам с тях филми за красиви принцеси
и безстрашни герои. В тях доброто и любовта
винаги побеждават. Би трябвало да е така и в
живота. Даже и куп народни поговорки имаме:
"Всяко зло за добро", "Който завижда - не
вижда", "Направи добро, па го хвърли на
боклука", "Езикът сече по-зле и от ножа" (вижте
и други мъдрости на www.pogoworki.com).
Някой беше казал, че любовта ще спаси
света. “Както и виното”, биха добавили
почитателите на българския празник Трифон
Зарезан. Дори и нито един от вариантите да не
ви харесват, вярвам ще се съгласите, че е подобре да има Ден на любовта, отколкото Ден
на безразличието. Честити празници!

На 26 февруари Българският културен
център в Детройт организира концерт вечеринка по случай националния празник на
България 3-ти март. Прочетете цялата покана и
побързайте да си поръчате вкусна вечеря.
За първи път Турската асоциация в
Мичигън (ТАCАМ) и Българския културен
център организираха съвместна среща-лекция.
Прочетете информазия за събитието по-долу в
броя.
Как Българският културен център в
Детройт представи българската общност на
международното изложение в Sterling Heights
на 4 февруари ще научите от материала на
Емилия Каназирева.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

ЛЮБОВТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА
Наближава 14 февруари - Свети
Валентин или Ден на влюбените. По този
повод ви предствяме няколко епиграми и
карикатури от Ангел Гецов-Гец, който е на
гости в Детройт. Вижте материал за него
на страница 7.
Съпругата на един депутат към мъжа си:
- Скъпи, трябва веднага да уволниш
шофьора си. Днес за втори път се опита
да ме убие.
- Не бързай мила. Нeка му дадем още една
възможност.
...........

****

- Ало, полицията ли е? Жена ми изчезна и
вече я няма три месеца!

    !" #$%& '($)"*
+ , ) ' -#).

- Три месеца! А защо се обаждате сега?
- Не можех да повярвам, че това е истина.
...........

****
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В кафенето младеж се доближава до масата на младо хубаво момиче и пита:
- Маце, столът свободен ли е?
- Столът да, но не и мацето...
...........

****

Стар ерген изпраща снимката си до клуб
за запознанства "Самотни сърца" с
намерение да намери сродна душа.
Връщат му я веднага с бележка: "Ние
наистина сме самотни, но не чак до там."

Първата любов на смеха е
шегата,
съдбовната—сатирата!

БЪЛГАРСКА ВЕЧЕРИНКА НА 12 ФЕВРУАРИ (СЪБОТА)
Българският културен център в Детройт започва да организира вечеринки с българска
народна и естрадна музика и много танци.
Ще звучат песни по желание на посетителите - народни, естрадни и съвременните
български хитове. Смелите и талантливите могат да пеят. Работливите българки могат да си
донесат плетката, а мъжете - картите.
Ще се предлага храна за закупуване, но може и вие да приготвите любимото си ястие. В
залата не се пуши и консумацията на алкохол не е разрешена.
Плануваме да каним лектори по различни теми, които ни интересуват, например
възпитание и обучение на децата, превенция на болести, видове застраховки, демонстрация на
народни танци. Ще гледаме и български филми като Мисия Лондон, танцов спектакъл на Лили
Игнатова “Легендата”, документален филм за Стефан Груев, Гео Милев и българският модернизъм
и други.
Първата вечеринка ще бъде на 12 февруари (събота) от 18.00 до 21.00 часа в
Балканския център на адрес 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 (16 миля и Rochester rd.)
Вход: свободен.
Моля регистрирайте се тук за да получавате информация за следващите вечеринки. или
позванете на 586-219-8710 за да потвърдите информацията за събитието.и да не пътувате
излишно при промени в часът или мястото на събитието.
Не я пропускайте! През месец февруари ще има само една вечеринка!
И понеже наближава 14 февруари, може да сте облечени в червено, а може да си носите
лозарските ножици, защото ще покажем как се зарязват лозите.
ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗАЕДНО ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ!

 3

ви кани на тържество
по случай
3 март - Националния Празник на България
на 26 февруари (събота) от 18.00 часа
в залата на църквата "St. James"
241 Pearson Ave, Ferndale, MI 48220
(9 Mile and Woodward).
За доброто настроение на всички гости ще свири
Оркестър "Веселба" в състав:
Chris Rietz - кавал, Bruce Sagan - гъдулка и Nan Nelson - тамбура.
Програмата започва в 18.30 часа с участието на деца от училище "България".
За вкусната вечеря ще се погрижи кулинарната майсторка Нели Асенова. Менюто
включва салата и мешана скара. Вечерята ще се предлага от 19 до 21 часа на цена
$10 с предварителна заявка чрез формата тук регистрация
или на е-мейл info@BulgariansinDetroit.com.
Молим всички дами да приготвят най-вкусните баници и десерти за
кулинарна изложба. Събраните средства ще се използват за финансово
подпомагане на училище "България".
Озвучаване, осветление и специално подбрана музика очаквайте
от DJ Emmo за партито след концерта.

Вход: $10 възрастни и безплатно за деца под 18 години
Заповядайте, заедно да празнуваме националния празник на
България!
Това събитие се осъществява с финансовата подкрепа на д-р Невин Чаушева.
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ОТЗВУК ОТ СРЕЩАТА НА 22 ЯНУАРИ
На 22 януари т.г. се състоя първата
съвместна проява, организирана от Българския
културен център в Детройт и TACAM - ТурскоАмериканската културна асоциация в Мичигън.
Срещата се осъществи благодарение на
гостоприемството на нашите приятели от
Турския център в Wixom.
Поводът беше общия ни интерес към
представената лекция на тема "Развитие на
детето: Влиянието на игрите, ограничения и
дисциплина". Лекцията беше изнесена от г-жа
Крис Касперски, специалист по ранно детско
развитие към Oakland Family Services.
Темата беше особено интересна за нас,
родителите, тъй като възпитанието на децата ни
не е никак лесна задача. Лекцията беше
изпълнена с идеи какви игри и забавления да
предлагаме на децата си и как те допринасят за
цялостното им развитие.
Лекторката направи паралел между
начина, по който ние сме си играли като деца и
как децата играят в наши дни. Ние сме играли
повече навън с приятели, с не много играчки.
Затова пък сме ползвали налични предмети и
въображението си. От една капачка ставаше
страхотна чинийка, а от пръчка - сабя. Игрите на
открито с приятели се препоръчват, защото
развиват социалните и комуникативните
качества на децата и са полезни за здравето на
децата.
Г-жа Касперски изтъкна важността на
занимания, свързани с изрязване и оцветяване,
рисуване с пръсти. Те помагат на малките
ръчички да се подготвят за писане, а също и за
уменията, които се изискват да вършат като
порастнат.
От книгите децата учат лексика и тъй като
обичат повторението, малчуганите искат една и
съща книга отново и отново. Ето какво посъветва
лекторката за четенето на книги: "Когато четете
на децата си, целта е не да стигнете до
последната страница, а да ги накарате да мислят.

Задавайте им въпроси и ги карайте да
предположат какво е станало".
По отношение на дисциплината за мен бяха
важни няколко съвета, които ще споделя с вас.
Давайте на децата си право на избор, когато е
възможно. Те са личности и е добре да показвате,
че уважавате тяхното мнение. Правото на избор
обаче не може да бъде неограничено. Сложете
лимит за избор между две възможности.
Например "Риба ли предпочиташ или пилешко? ",
а не " Какво искаш да обядваш днес?"
Ако се чуете, че казвате "Не, не може!"
постоянно значи има някакъв проблем. Аз самата
често казвам: "Не, не може да гледаш филм, не
може да играеш на компютъра, не може да скачаш
на леглото!" На никой няма да му е приятно да му
отказват да прави всичко. Нейният съвет е
преорганизирайте приоритетите си и отстъпете в
някои отношения – позволите им да скачат на
леглото, например.
Г-жа Касперски имаше отговор за всичките
ни въпроси от гледна точка на професионалиста.
Аз не бих могла да изброя всички съвети, но бих
ви препоръчала да посетите лекция като тази,
когато ви се отдаде възможност. Да не забравяме,
че какви личности ще израснат децата ни зависи
от нас. А ние искаме най-доброто за тях.

СЕВИ ХАРЛЕВА
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
На 4-ти февруари, 2011 посетих Sterling Heights Cultural Exchange с моята приятелка
Зорница. Научихме за това събитие от уеб страницата www.bulgariansindetroit.com. Инициативата
включваше музика, танци, традициони гозби, изложба на сувенири, книги и картини от различни
държави. Един от участниците беше Българският културен център в Детройт с изложба и танц
"Елено Моме". Преди да започне танца на сънародниците ни, ние успяхме да разгледаме
изложбите и да опитаме вкусни ястия от Гърция, Полша, Македония, Асирия, Филипините, Индия
и други. Но най-вкусна беше българска питка приготвена от една българска баба.
След представянето на нашата група спряхме да разгледаме и българската маса, която се
състоеше от сувенири и снимки от различни региони на България. Импровизираната изложба
беше обагрена от различните цветове на снимките, мартеничките, кърпичките, медените съдове
и усмивките на българите, които стояха зад масата и забавляваха любопитните. А миризмата на
българската роза ни напомни за родината. Един от най-незабравимите моменти от вечерта беше
изпълненото от българската група Еленино хоро и участието на публиката в хорото под звуците
на "Бяла роза".
Надяваме се да виждаме повече родни участници занапред на подобни събития с цел
популяризиране на прекрасните български традиции.
ЕМИЛИЯ КАНАЗИРЕВА

Българският културен център благодари на Стефан Чардаков и Тодор Гаджев за това, че
доброволно дойдоха и продаваха на българската маса, както и на танцьорите Таня и Георги
Яневи, Даниела и Велеслав Начеви, Калина Маринова, Елеонора Барбов, Нели Апостолова и
Атанаска Генчева. Всички те отделиха от личното си време и представиха достойно България.
Благодарим и на всички сънародници, които подкрепиха това събитие с присъствието си и
силните ръкопляскания.

Българският културен център в Детройт предлага тениски всички размери с
българското знаме и надписи на цена $15 за възрастни и $10 за деца.
Можете да направите поръчка на е-мейл info@BulgariansinDetroit.com.
 6



  

     

Брой 2, 2011

НА ХУДОЖНИКА ЕДИН ЖИВОТ НЕ СТИГА
В една малка къща в Рочестър, осем
стъпала под основното ниво отвеждат
любопитните към царството на изкуството.
Ангел Гецов-Гец от Горна Оряховица е на гости
на дъщеря си Милена и съпруга й Георги
Георгиеви и за кратко време е успял да
превърне приземната стая в галерия. Тук има
всичко - живопис, дървопластика, картини.
Това е второто посещение на Ангел
Гецов в Америка. Той грижливо записва
впечатленията си в дневник, подарен от
внучката Андриана. Добавя графики на къщата,
а на корицата е изписано стихотворение,
написано специално за случая. Преживяното от
първото му посещение в Страната на
неограничените възможности е описано
грижливо за наследниците в дневник "180 дни в
Америка".
"Художник пенсионер няма", казва Ангел
Гецов и продължава да работи, вече на 73
години. Я картина за внука Мирослав или за
приятел, или пък събира корени за поредната
дървопластика (маниястика). Ангел започва
професионалния си път през 1961 г. като
кореспондент на вестник "Народен спорт".
Самият той не може да играе спорт, защото
когато е на шест години заболява от костна
туберколоза. Лекарите успяват да му помогнат,
но остава сакат с единия крак. Учи
изобразително изкуство във Велико Търново,
където е завладян от живопистта. Негови
преподаватели са професор Григор

Без думи.
карикатура от биеналето в гр. Ниш

Спиридонов (с когото правят пластики за
Бузлуджа), доц. Никола Гелов и Христо Иванов.
Друга страст на Ангел Гецов е хумора.
Пише епиграми, миниатюри, басни, рисува
карикатури и е търсен разказвач на вицове.
Първата си награда печели на
тринайсетгодишна възраст на конкурс за
карикатура под председателството на проф.
Илия Бешков. Негови творби са участвали в над
43 изложби из цялата страна. През 1972 г.
участва в бианале за карикатура на ловнорибарска тема в гр. Ниш, бивша Югославия,
като една от карикатурите му става плакат на
изложбата. През 2001 г. излиза книгата му "Виц
и карикатура" по случай 50 годишнината от
първата публикувана карикатура. С типичното
чувство за хумор авторът казва: "Завършва
тази първа книга и ако няма възражения,
книгата ще има продължение през 3001
година!" През тази година излиза и книгата му
"Наслука", събрала карикатури, фейлетони и
разкази, публикувани в печата на ловнорибарска тема. Сигурно трудно ще се открие
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язовир или река в България, където бай Ангел
да не е пробвал въдичарския си късмет.
Истинско удоволствие за него е риболова в
Америка, тъй като се хващат големи риби. Ето и
неговото определение за малка и голяма риба:
"Най-малката риба е тая, на която опашката е до
главата. Най-голямата риба е тая, на която
главата е най-далече от опашката."
В следващите броеве на вестника ще ви
представим още от карикатурите на майстора
на ловно-рибарска тема.
Няма по-щастлив човек от Гец, когато
през септември 2008 година прави изложба в
Градската художествена галерия в Горна
Оряховица по повод своята 70-та годишнина.
Експозицията включва над 50 карикатури,
маслени платна и дървени пластики. Внуците
Андриана (последна година студент по
архитектура и строителство в Lawrence Tech в
Детройт) и Божидар (на 13 г.) също представят
свои творби. Колегите на Ангел Гецов често се
възхищават от неговите платна и признават, че
"е майстор на небето", тъй като обича да рисува
птици и природа. Тази любов му помага да
открива в корените и клоните на дърветата
причудливите форми на птици и животни.

няма да ги вижда често, защото е разбрал, че
"Америка е наркотик. Видиш ли я веднъж оставаш завинаги". Скоро той ще се върне при
баба Донка и другата си дъщеря в България, а
тук ще остави късче от себе си - картините и
дървопластиките.
Аз лично вярвам в максимата на Ангел
Гецов, че "Колкото повече се усмихваш, толкова
повече ще живееш".
Опитайте и вие и направете своя избор.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

Бай Ангел се радва, че е на гости в
Детройт при внуците. Много добре знае, че
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ОТ НАШАТА ПОЩА
"Уважаеми родители,
Пиша като родител, който знае че всички искаме за децата си най-доброто. Може би всеки
има различно виждане кое е най-доброто за децата, но важното е искреното и чисто намерение.
Преди година нямаше училище „България”, нямаше място, където да се съберем и да си
поговорим, децата ни нямаха сегашните занимания, нито български език, нито музика, нито
танци. Като се връщам назад във времето, мога да оценя всичко положително, което ни е дало
училището. Знание, среща с приятели, начин за разтоварване и усмивки, начин да бъдем ние и
децата ни по-близо до родната ни среда и култура.
Всичко ли е идеално? Не. Но пък в живота рядко се постига съвършенство. Направено е
много за училището и то продължава да се развива. Нека не забравяме, че зад това развитие стои
екип от доброволци, които са на пълен работен ден на друго място и които имат семейства. Не
мислете, че някой от българското Министерство е дошъл и ни е предложил парите по програмата.
За да стане това реалност се изискваше много
обмисляне, писане и организационна работа, а
сега—постоянна отчетност.
Цената на класовете в българското
училище е доста ниска за трите пълни часа
занимания. Всички знаете, че ако запишете
детето си на танци или спорт, месечната такса е
много повече.
Аз съм имала възможност да видя колко
труд, лично време и напрежение е коствало на
организаторите, за да го има това училище. Това
не всеки го знае и го вижда и може би затова не
може да го оцени. Колко хора биха си оставили
деца и семейство, за да развиват Българско
училище без да получават нищо? Това за мен
Подготвителната група към училище “България”с
лично е голям дар, за който аз съм признателна
тяхната учителка Нина Колева
и благодарна!!! Благодаря на тези хора за
енергията, положителните идеи и огромния им безвъзмезден труд, за да имаме ние българите от
Детройт училище за нашите деца.
Ако вие лично влагахте толкова време в благотворителна дейност и насреща ви има вечно
недоволни хора без желание да те подкрепят и помагат, колко дълго бихте продължили с
обществената работа?
Нека всеки най-напред да помисли с какво той би могъл да помогне на тази организация да
се направят нещата по-добре, вместо да започва с това от какво не е доволен!!! Не е ли по-хубаво
заедно да съградим нещо, поддържаме и пазим, от колкото да търсим кусури и да сме вечно
недоволни от другите хора?
Моля ви, дайте шанс на тези, които работят, за да може училището да го има!"
ТАНЯ ЯНЕВ
 9



  

     

Брой 2, 2011

ОТ НАШАТА ПОЩА
"След като се изговориха много неща, кой какво
не харесвал и кой какво искал да има в
българското училище искам да кажа, че има и
такива родители, които оценяват всичко, което
правите за децата ни.
Благодаря на организаторите, че
направихте всичко възможно Българското
училище да го има, да има сграда, където да се
помещава и учители, които да преподават.
Благодаря за това, че отделихте от времето за
семействата си и подготвихте програма, по
която училището да работи. Сега таксата е още
по-достъпна, след като направихте всичко
възможно да получим финансова помощ от
Българското министерство на образованието.
Благодаря на учителката по български
език Митра Енчева, че научи сина ми Енес на
буквите и сега той чете и пише все по-добре.
Благодаря на учителката по география,

че го научи с кой граничи България от всички
посоки. И на учителката по история, че той знае
кой е Хан Аспарух.
Благодаря на учителите по танци за
положените усилия при подготовката на
Коледния концерт.
Благодаря на учителката по музика Нора
Барбов, че научи децата ми на песни, толкова
важни за тяхното детство.
Благодаря на учителката по традиции, че
ги учи за празниците и обичаите.
Благодаря на учителката на
подготвителната група Нина Колева, че зароди
такава любов към училището у дъщеря ми. Тя
иска да бъде там всеки ден!
Продължавайте да оставяте следа след
себе си и ние ще ви подкрепяме."
СЕВИ ХАРЛЕВА

ДАРЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
В края на януари училище “България” към Българския културен център в Детройт получи дарение
от Агенцията за българите в чужбина. В пратката са включени над 40 книги за деца, сред които са
популярни разкази от Емилиян Станев, приказки от Ангел Каралийчев, стихотворения от Дора Габе и Иван
Вазов, “Патиланско царство” на Ран Босилев, “Ян Бибиян” от Елин Пелин, както и‘дискове с филми за
забележителностите на България.
Пратката достигна до Детройт благодарение на Надя Петрова от Clarkston и координацията на
Илияна Георгиева, за което сърдечно им благодарим.

Велеслав Начев, Български културен център, Детойт
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КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА
Главният конструктор на първия в света
траспортен пътнически самолет Douglas
DC-3 (Дъглас ДС-3) е българина Асен
Йорданов.
Легендата за майстор Манол,
българския Дедал, който се опитва да
полети със саморъчно направени крила,
сигурно си я чувал, но знаеш ли за Асен
Йорданов? Историята му е много
интересна.
Световноизвестният летец и
авиоконструктор е роден през 1896 в София.
Като дете летенето го завладява. Сам си намира
книги и започва да конструира първите си
самолети.
През 1912, когато Асен Йорданов е само
на 16 години, извършва първия полет с планер в
България - безмоторен самолет, който
изработва сам. Още същата година заминава да
учи в пилотското училище в Етан, Франция.
Балканската война обаче променя плановете му
и той се връща в България. Заминава за фронта
като доброволец и постъпва като аеромеханик.
По това време(1912) Българската армия
притежава следните самолети:
3 Албатрос (Albatros), 4 Фарман (Farman), 1
Воазен (Voisin), 1 Сомер (Somer),
1 Сикорски (Sikorsky), 1 Бристъл (Bristol), 2
Нюпор (Nieuport) и около 10 Блерио (Bleriot). В
това отношение България се нарежда до страни
като Великобритания и изпреварва Италия,
САЩ и Япония.
Малко преди включването на България
във военните действия, Асен Йорданов изпитва
пред публика първият български моторен
самолет. Датата е 10 август 1915. В този самолет,
той въвежда третото крило за първи път в света.
То служи за стабилизиране на самолета при поголеми наклони от 45 градуса.
Аеропланът е признат за изобретение от
специална комисия на Министерството на
войната и е бил изложен в Царския манеж.
Оттогава 10 август 1915 се смята за
начало на българското самолетостроене.
Поощрен от блестящите отзиви за
изобретението си, Асен Йорданов искал да
започне негово серийно производство, но

войната пак се намесва и препречва плановете
му.
През Първата световна война Асен е
приет в Школата за запасни офицери и
заминава отново на фронта. Този път му
поверяват и боен самолет, с който взема
участие в десетки въздушни боеве. За проявена
изключителна смелост е награден с Орден за
храброст.
Войната свърша, а Ньойският договор
забранява на България да има авиация,
самолетите ни са унищожени и пилотите уволнени. Лишен от възможността да прави
самолети в България, той намира шанс за нова
изява в обявения от Американския аероклуб
през 1921 международен конкурс за обиколка
на Земята с аероплан.
Наградата е 1 милион долара за пилота,
който пръв измине разстоянието от 33 546 км за
не повече от 100 дни. Въодушевен от
перспективата, Асен Йорданов веднага решава
да замине. В състезанието се включва и неговия
приятел и летец Александър Стоянов. Оказало
се обаче, че паричната сума за пътуването била
непосилна за тях. За набиране на необходимите
средства те се обръщат към правителството. Ето
какво пишат двамата пилоти:
”...Светът ще види, понеже този конкурс е
велико дело и на човешката култура, че
българският народ чрез своя мощен дух с
достойнство ще се бори в тази област с
всички, признати за цивилизовани, народи. Ще се
явим пред всички краища на света и там ще
разнесем българското име и ще станем причина
веднъж завинаги да изчезне нашата
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непопулярност и обидно за нас питане: "Нали
столицата на България е Букурещ?...”
Молбата им е удовлетворена лично от
Александър Стамболийски - министър
председател на България по това време. Не след
дълго двамата патриоти заминават за Америка,
за да защитят достойно името на България, но
се оказва, че те са единствените кандидати,
дръзнали да се явят на конкурса и той се отлага.
Александър Стоянов се завръща в родината,
докато Асен Йорданов иска разрешение да
удължи престоя си в САЩ и го получава. И учи,
отново. Започва работа като чертожник в
концерна Къртис където впоследствие се
издига до главен конструктор. Работи и в
конструкторските екипи на водещите в
световното самолетостроене Боинг, Локхийд и
Дъглас.
Така се стига до транспортният самолет
Дъглас ДС-3, а по-късно известните от Втората
Световна война летящи крепости Боинг Б-17
Фортрес, Боинг 29 Суперфортрес, тежкия
изтребител Лайтинг П-38, на който главен
конструктор е Асен Йорданов.
Талантливият българин открива и
специална съставка, която предпазва
авиационното гориво от ниски температури,
особено необходима за самолетите,
извършващи полети на големи височини.
Известният физик Томас Едисон се допитва до
него, когато работи върху поредното си
изобретение - радара.
По-късно Асен Йорданов открива

Брой 2, 2011
авиационно училище, което се превръща в найавторитетната школа, подготвяща пилоти за
гражданската авиация на САЩ. Междувременно
българина започва да пише книги, които
излизат в милионен тираж. Ето и техните
заглавия:
Flying and How to Do It (Летенето и как то да се
извърши)
Your Wings (Вашите криле)
Through the Overcast (През облаците)
Safety in Flight (Сигурност при летенето)
The Man behind the Flight (Човекът в сянката на
самолетите)
Power and Flight (Мощност и полет)
Dials and Flight (Уредите при полет)
Men and Wings (Хора и криле)
Jordanoff's Illustrated Aviation Dictionary
Нийл Армстронг, първият човек стъпил
на Луната, признава "От него както аз, така и
всички американски пилоти сме се учили на
авиация".
Името на Асен Йорданов е вписано в
Книгата за почетни граждани на Ню Йорк,
портрета му е изложен в Залата на славните на
Нюйоркското летище Ла Гуардия, а в музея Ер
спейс са изложени негови лични вещи.
Нещо интересно: Асен Йорданов е
държал на табелката в дома му в САЩ да пише:
Асен Йорданов - български пилот - авиатор.
(Още информация за изобретенията на Асен
Йорданов очаквайте в следващите броеве)
АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.niejenite.net

ПОКАНА
Танцов състав "Нова Нада" ви кани на ХЪРВАТСКИ ФЕСТИВАЛ НА 5 МАРТ 2011 (СЪБОТА)
в църквата "St. Lucy Croation Catholic Church" (200 East Wattles Road, Troy, 48085).
Вратите отварят в 18.00, а концертът започва в 19.00 часа.
Участват: Croation Folklore Ensemble Nova Nada, Detroit Star
Junior Tamburitzans, Selo from Columbus, Ohio. Gemist from
Selton, Pennsylvania и други.
Танци и хора за всички ще свири оркестър "Zadnia Stanica".
Билети (само предварителна разпродажба): $15 възрастни, $5
деца на 12 г. и по-малки
Позвънете на 586-677-3949 или пишете на
novanada1@yahoo.com. Cash bar and kitchen.
В програмата има български участници.
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100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ
71. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ (1919-2002) - белетрист, драматург, публицист и
патриот, известен с превърналия се в класика за българската литература
сборник „Диви разкази”, както и с изследванията си за гроба на Васил
Левски. Избран е за председател на Съюза на българските писатели (199399). Носител е на Димитровска награда за проза, на литературната награда
„Йордан Йовков” и на Вазовата награда за литература. Получава орден
„Стара планина” през 2000 г. Общия тираж на книгите му, които са издадени
и преиздадени в България, е над 4 млн. екземпляра.
72. ПАИСИИ ХИЛЕНДАРСКИ (1722-1773) – пръв български народен
будител, автор на „История славянобългарска”. Изразените в труда му идеи
за национално възраждане и освобождение на българския народ карат
някои от нашите ранни изследователи да го сочат за основоположник на
българското национално Възраждане. През 1745 г. се установява в
Хилендарския манастир и приема монашеството. Днес са известни над 60
преписа на неговата История. Канонизиран е за светец от Православната
църква. От 2000 г. е учредена държавна награда „Свети Паисий
Хилендарски”, която се присъжда ежегодно за стимулиране на български
творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и
традиции.

73. ПАНАЙОТ ВОЛОВ (1851-1875) – известен революционер, герой от
освободителното движение. Учителства в родния си град Шумен и ръководи
местния революционен комитет. Участва в Общото събрание на БРЦК в
Букурещ (1874). Съдейства за подготовката на Старозагорското въстание
(1875). Определен е за главен апостол на IV-ти революционен окръг по
време на Априлското въстание. След разгрома му се удавя в р. Янтра, близо
до гр. Бяла на път към Румъния.

74. ПАНАЙОТ ХИТОВ (1830-1918) – прочут хайдутин и войвода от Сливен,
знаменосец в четата на Христо Ботев. Мнгогократно прекосявал
българските земи начело на бумтовнически отряди. Помощник на Раковски
в революционната му дейност (1866), участник във Втората българска легия
(1868), член на БРЦК. Включва се като доброволец в щаба на ген. Гурко по
време на Руско-турската освободителна война (1877-78). Охранява с четата
си прохода Хаинбоаз и участва в боевете при Шипка и Шейново. След
освобождението е депутат и околийски управител на Русе.
75. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ (1899-1978) – изтъкнат композитор, един от найярките представители на българската национална музикална школа,
изпълнител и педагог. От 1942 г. е професор в Държавната музикална
академия. Създава сюити, рапсодии и балети, превърнали се в част от
българската музикална класика. Най-прочутите след които са Българска
рапсодия „Вардар”, операта „Цар Калоян” и Симфониите №1 и №2. Носител е
на редица престижни международни и национални награди.
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КОНКУРС
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от
българскитe общности по света
“България в моите мечти”
Млади приятели,
През 2011 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за единадесети
път Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”. По
регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности по света на
възраст от 6 до 18 навършени години.
Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да
се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо
следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес
- учебен клас и навършени години
- учебно заведение
- телефон на родителите /задължително/, на българското училище,
както и e-mail за контакт
Крайният срок за получаване на рисунките е 30 април 2011 г.
Изпращайте творбите на следния адрес:
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
/за конкурса за детска рисунка/
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11
до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2011 г. на сайта
на ДАБЧ (www.aba.government.bg). Както всяка година, отличените рисунки ще бъдат
представени на специално организирана изложба в края на м. юли. Допълнително ще бъдат
съобщени точната дата и мястото на проявата.
За допълнителна информация: тел.: ++359 2 935 06 62; факс: ++359 2 935 06 51
e-mail: k.dimitrova@aba.government.bg
Коянка Димитрова, координатор на конкурса
Пожелаваме ви успех! Очакваме с нетърпение и радост отново вашите рисунки!
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ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Гарантиран професионализъм и пълна дискретност!
Професионални услуги:
•

Оформяне на лични и бизнес данъчни
декларации

•

Данъчен съвет

•

Данъчно планиране

•

Защита при данъчен одит

•

Консултации при бизнес стартиране
Иван Сарафов – дипломиран счетовoдител.

Завършил Walsh College специалност „Счетоводство”. Работил за Liberty Tax Service и
спечелил доверието на много клиенти. Успешно защитил четирите части на щатския изпит
за лицензиран счетоводител – CPA (Certified Public Accountant). Понастоящем защитава
магистратура по специалност „Данъчно право” (Masters in Taxation) в Walsh College.
Гарантира максимална възвращаемост на вашите данъчни вземания и оптимизиране на
вашите задължения!
За повече информация:Cell: 248-787-0036, Fax: 248-926-3812,
e-mail: ivansarafov@yahoo.com, 47934 Fernwood, Wixom MI 48393

•

Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит

•

Безплатна консултация

•

Офисът работи в събота и в неделя

•

Ниски цени и отстъпки при големи поръчки

•

Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак

•

Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.

•

Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове

•

Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния ъгъл на 13 миля и
Southfield). Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски).
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КОНКУРС
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Детско-юношески литературен конкурс "Стефан Гечев", 2011 г.
(петнадесето издание)
Млади приятели,
През 2011 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе петнадесетото издание на
международния Детско-юношески литературен конкурс „Стефан Гечев”. По регламент, право на
участие в него имат деца и юноши от всички български общности по света на възраст от 6 до 18
навършени години. За 2011 година на Вашето внимание предлагаме следните две теми по избор:
„България – каквато я обичам” и „Силата на българския дух през вековете”
Краен срок за получаване на творбите: 30.4.2011 г. Резултатите ще бъдат обявени след 15.5.2011
г. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от
11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.
Няма жанрови и видови ограничения - всеки участник може да напише върху избраната от
него тема есе, съчинение или стихотворение.
Темите предлагат възможност децата да дадат воля на своята емоционалност, обич и
отношение към българското и Родината, предизвикваща творческото въображение на известни и
недотам известни творци от различни сфери на изкуството с красотата и величието на природата
си, със силата на българския дух, устоял на времето и катаклизмите спохождащи го през
годините, на гордостта от това да наричаш себе си българин. България е навсякъде по света,
където бие българско сърце. Надяваме се децата да споделят своите мисли върху листа не само
за България, в която не живеят поради някаква причина, но и за онази България, която носят
скътана дълбоко в душата си, благодарение на разказите от своите баби и дядовци, майки и бащи,
на своите спомени или мечти за нея.
Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора: лично и
фамилно име, точен адрес, учебен клас и навършени години, учебно заведение, телефон и
електронна поща за контакт.
Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща.
За допълнителна информация:
Лили Спасова, координатор на конкурса, Телефон: 359 2 935 06 50,
Е-mail: l.spasova@aba.government.bg

СЪОБЩЕНИЕ
Вие питате: Може ли да получавам вестника на хартия на домашния си адрес?
Ние отговаряме: С удоволствие бихме ви изпращали вестник "Българите в Детройт" у дома. За
целта ще ни трябва вашия точен адрес и двете ви имена. Абонаментът е $25 на година, за да
покрием разходите по печат и изпращане.
Пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com или се обадете на 586-219-8710.
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БИЗНЕС И ПЕНСИОННА УПОТРЕБА НА
ЗАСТРАХОВКА“ЖИВОТ”
(Продължение от миналия брой)
Досега разгледахме бизнес употребата на застраховката "Живот" и на “Аnnuity” или поспецифично планове, използвани от големите корпорации. Също така разгледахме употребата на
застраховка "Живот" и на “Аnnuity” за бизнес и лични пенсионни планове.
Ще завършим нашия оглед на бизнес употребата за застраховка "Живот" като разгледаме
няколко различни планове, предлагани на работниците на малките фирми. Все пак пенсионен план
или бонус план, който е подходящ за компания като IBM няма да е подходящ за местен ресторант с пет
работника. Една от основните причини е, че малките фирми нямат паричната възможност да си
позволят обсъдените досега сложни планове. В следствие, нови планове от типа на “KEOGH” План,
Опростен Пенсионен План и “SIMPLE” План са на разположение на малките фирми.
“KEOGH” ПЛАН
Този план позволява на собствениците на малки фирми да установят необлагани с данъци
пенсионни планове за себе си при условие, че работниците им са задължително включени в този план.
Хората, които имат право да използват “KEOGH” план включват индивидуални собственици, бизнес
партньори, фермери или професионалисти като доктори и адвокати. Както виждате, този план
наистина е за малките фирми.
“KEOGH” планът може да бъде установен като план с определено спонсориране или като план с
определена печалба:
План с определено спонсориране – Този план изисква от компанията да влага определена сума
всяка година. Пенсионните доходи на работниците ще зависят изцяло от влаганата сума, лихвата
спечелена от плана и продължителността на служенето на работника за компанията. С този план
винаги знаете колко пари са вложени всяка година, но никога не знаете колко ще получите като се
пенсионирате.
План с определена печалба – Този план е противоположен на плана с определено спонсориране – с
него винаги знаете каква сума ще получите след пенсиониране, но трябва да изчислявате колко
трябва да влагате всяка година, за да го постигнете.
Ако “KEOGH” е установен като план с определено спонсориране, собственикът или
собствениците на фирмата имат право да влагат в плана по-малката сума от следните две: $44,000
годишно или 100% от годишните им доходи. Вложените в плана пари не се облагат с данъци, което
означава, че когато собствениците се пенсионират, техните тегления ще се таксуват като обикновени
доходи.
Ако “KEOGH” е установен като план с определена печалба, собственикът или собствениците на
фирмата трябва да влагат достатъчно пари всяка година, за да поддържат нивото на определената от
плана печалба, но те не могат да влагат повече от необходимото (максималната годишна сума в
момента е определена от правителството на $175,000).
Работници на фирми с установен “KEOGH” план, които са на или над 21 годишна възраст
задължително трябва да са включени в плана, ако са били с тази фирма за една или повече години и
ако са работили повече от 1,000 часа годишно.

Например, Иван е собственик на ресторант. Неговият главен готвач Петър е на 55 години и
е работил за Иван на пълно работно време за последните пет години. Иван има “KEOGH” план, в
 17



  

     

Брой 2, 2011

който влага 15% от годишната си заплата. Понеже Петър също трябва да е включен в плана, Иван
трябва да влага допълнителни 15% от годишната заплата на Петър. Парите вложени за Петър не се
удържат от неговата заплата, а от доходите на ресторанта.
Обстоятелствата, при които Иван и Петър могат да теглят спестяванията от пенсионния план са
следните:
Смърт – хората, вписани в сметката на Иван като получатели на парите в случай на смърт ще
получат всяко едно пени. Същото се отнася и за Петър, както и за всеки работник, който трябва да е
включен в плана.
Инвалидност – Ако Иван стане инвалид и има нужда от спестяванията си, той може да ги
изтегли незабавно. Парите също могат да бъдат оставени в сметката за по-дълго. Същото се отнася и
за всички работници, включени в плана.
Пенсиониране – При нормални обстоятелства, Иван може да тегли спестяванията си не порано от навършване на 59 1/2 години и не по-късно от навършване на 70 1/2 години. Ако Иван изтегли
парите в рамките на тези години, изтеглените пари ще са таксувани като нормални доходи понеже
никога не са таксувани до този момент. Ако Иван изтегли пари от спестовната си сметка преди да
навърши 59 1/2, парите му ще са таксувани с наказателни 10% допълнителни данъци. Иван също може
да спре да влага пари в пенсионната си сметка, като парите натрупани до момента ще печелят лихва,
докато той реши да ги изтегли. Същото се отнася и за всички работници, включени в плана.
ОПРОСТЕН ПЕНСИОНЕН ПЛАН
Този план е кръстоска между Корпоративен План за Споделяне на Доходите на Компанията и Лична
Пенсионна Спестовна Сметка (IRA) – тези планове бяха обсъдени в предишните броеве на вестника.
Максималната сума, която собственикът или собствениците на компанията могат да влагат за човек е
25% от годишната заплата на този човек. Всички работници на фирмата с установен Опростен
Пенсионен план, които са на или над 21 годишна възраст задължително трябва да са включени в
плана, ако са спечелили доходи от тази фирма равни най-малко на $450 за три от последните пет
години.
“SIMPLE” ПЛАН
Този план е още една алтернатива за фирми с по-малко от 100 работника. Вложените в плана пари
отново не се облагат с данъци, докато не са изтеглени от работниците при допустимите
обстоятелства.
Този план може да бъде структуриран като Лична Пенсионна Спестовна Сметка (IRA) или като
401(к). Работници, които участват в плана могат да влагат максимум $10,000 годишно. Собственикът на
фирмата трябва да вложи в плана сума равна на вложената от работника, но не може да влага повече
от 3% от годишната заплата на работника. Това важи за всички, участващи в плана работници. Ако
работник реши да не участва в плана, собственикът на фирмата може да вложи в плана до 2% от
годишната заплата на този работник. Например, Петър работи за Иван. Петър печели $40,000
годишно. Петър не иска да участва в “SIMPLE” плана установен от Иван. Иван в този случай има право
да влага $800 годишно, за да включи Иван в плана. Парите вложени за Петър не се удържат от
неговата заплата, а от доходите на ресторанта. Това не е задължително, така че Иван може и да не
включи Петър в плана.
ДЕЯН КОЖУХАРОВ
Kozhuharov Insurance Agency
Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301
Toll Free: (877) 205-0051
Fax: (269) 441-5163
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ПОЗДРАВИ
Cell: (269) 274-8076

Честито бебе казваме на Мирослава и Alin Pusta. Тяхната
първа рожба се роди на 23 септември 2010 г. и и се казва
Nickolas Alin Pusta (7lbs 12 oz and 21.5).
На 29 януари т.г. бебето беше кръстено от техните
приятели Жана Иванова и Стелиян Петков.

Борислав Атанасов и Мария Кирова започнаха новата
2011 година като семейство Атанасови. Венчавката беше в
църквата "Свети Климент" в Dearborn на 8 януари,
последвана от весело тържество в залата на Burton Manor
в Livonia с близки и приятели.
Щастливите родители на младоженците са Диана и
Димитър Атанасови от Westland и Петя и Антон Кирови от
Midland, а кръстниците са Зоя Пиринлиева и Иван
Алексиев.

КОЛЕТИ ДО БЪЛГАРИЯ
DOOR TO DOOR SHIPP INC
отваря офис за щата Мичигън
Пратки до всяко населено място в България.
В цената са включени следните услуги:
- кашон с размер 30Х20Х12 инча
- освобождаване от митница
- доставка на адрес в България
- основна застраховка
За контакти: Валентина Маринова
(734)331-9305 Офис
(313)522-1846 Мобилен
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ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES
Office address: 1700 W. Hamlin Road, Suite 200, Rochester Hills, MI 48309
Tel: (248)495-5494 • Fax: (248)601-1773 • 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

Не чакайте да Ви се обадят данъчните власти,
обадете се ВИЕ сега на КРАСИ ПОПОВА.
Акредитации:
•

Enrolled Agent with IRS

•

Authorized IRS E-file Provider

•

Certified QuickBooks Pro-Advisor

•

Notary Public

СТИХОТВОРЕНИЕ - ЗАГАДКА
Импресия
Протягам ръцете към теб
и чувствам студената ласка.
Навеждам главата си силно напред
За какво или за кого се разказва в
стихотворението-загадка?
Очакваме вашите отговори до 28 февруари на
е-мейл info@BulgariansinDetroit.com.

и поривът страшен към тебе ме тласка.
Подавам ти своите устни.

Ти с нежни целувки ги покриваш.
Краят на стихоторението и верните отговори ще
И влага потича по моите пръсти,
бъдат публикувани в следващия брой на
вестника.
но чувствам се почти щастлива.
Вземи ме в себе си и цялата ме погълни.
Местенце не оставяй без да го докоснеш.
Но от играта с тебе вече ми студи.
Не те желая. Стига. Спри!
Иди си. С тебе веч се наиграх.
......
Емилия Димитрова
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com

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

Aбонирайте се за вестника
на българите в Детройт тук

