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Бележка на редактора
Август беше тъжен месец за българите в Метро Детройт. Загубихме внезапно 48 годишния
Петър Георгиев, треньор по спортна гимнастика. Заедно със съпругата си Таня те ръководят
спортната зала “Euro Stars” в Плимут и всяка година много техни възпитаници печелят медали на
състезания и стипендии за колеж. На 16 август над сто от тези деца и техните родители бяха
дошли пред залата, за да си вземат сбогом с любимия
треньор и пуснаха в небето балони и въздушни фенери.
Гимнастическата гилдия в Детройт тъжи и за Деян
Колев, когото загубихме през януари. Още дълго време няма
да спрат сълзите по лицата на много хора, които тези наши
сънародници са докоснали. Може да публикувате спомени и
снимки на страницата на фейсбук In loving Memоry of Peter
Gueorguiev, съдадена от дъщеря му Елена. На българския
пикник на 7 септември ще се проведат футболни игри и
други спортни състезания в памет на Петър Георгиев.
И нищо, че почти не видяхме лято, есента вече е тук.
Честит първи учебен ден на всички ученици и учители!
Даниела Начева

Заповядайте на годишния пикник,
организиран от Българския културен
център в Детройт
на 7 септември (събота)
от 10:00 a.m. – 10:00 p.m.
Raintree Park, Troy (17 mile and John R.)
Паркът предлага две детски площадки с катерушки.
Ще се продават бира, безалкохолни напитки и българска скара, приготвена от Нели.
Мъжете ще премерят сили във футболен турнир в памет на Петър Георгиев.
Начален час на турнира: 11:00 часа. За регистрация: Иван 248-705-9551
За най-малките ще има спортни игри и забавления, както и детско лятно кино на открито.
Ще се приемат заявки за регистрация на ученици в училище "България". Можете да подкрепите
училището като донесете домашно приготвени баници и сладкиши, които ще се продават.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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За Петър Георгиев чрез думите на съпругата му Таня
Скъпи приятели,
Благодаря ви много за това, че сте с нас по
време на този труден момент. Благодаря Ви за
всички прекрасни цветя, картички и дарения,
които аз и моето семейство оценяваме толкова
много. Благодаря ви за хиляди съобщения и
красиви думи на любов и насърчение. Аз съм
благословена да имам такива прекрасни хора в
живота си и аз никога няма да го забравя.
Благодаря на всички, които присъстваха на
опелото. Много от вас споделиха с нас своите
много лични спомени с Пепи. Те докоснаха
цялата ми душа и сърце да зная, че е бил
толкова любим човек за всички Вас. Аз ще пазя
тези спомени за останалата част от живота си.
Благодаря на всички, родители и треньори,
които помогнаха всичко да върви гладко,
докато аз не бях там. Без тяхната помощ, аз не съм сигурна какво щях да направя. Спортният комлекс,
който Пепи и аз основахме заедно във 2000 година завинаги ще остане силен и никога няма да се откажа,
защото за нас децата винаги са били на първо място. И има още много причини, за които искам да изкажа
благодарността си, но ще отнеме много време. Вместо това аз ще приключа със следното: Благодаря ви,
благодаря ви, благодаря ви, но най-вече, благодаря ви за Любовта към Пепи и начина, по който го държите
толкова близко до сърцата си.
Обичам ви всички!
Бог да благослови всеки един от вас.
Taня Георгиева
Когато звездите светят на небето ти ми липсваш. Когато
слънцето изгрява и новият ден е пред нас - ти ми липсваш.
Когато вали дъжд и всичко изглежда светло и красиво ти ми
липсваш. Всеки ден, всеки час, във всяка минута, във всяко едно
отношение, във всичко ти ми липсваш..

Знам, че вие двамата сте на по-добро място.Толкова млади
да си отидете от този свят. Всяка нощ седя и плача и със
сигурност не съм само аз. Питам се и не мога да си
отговоря защо трябваше да бъде така...
И боли толкова много, защото нищо не можем да
направим. Но едно нещо зная, че един ден ще бъдем
всички заедно. И дотогава вие винаги ще си останете
нашите най-добри приятели. Липсвате ни много.
На снимката: Петър Георгиев е вдигнал Деян Колев
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Писмо до един отишъл си приятел
В памет на Пепи Георгиев
Научих за внезапната, нелепа, жестока смърт на Пепи Георгиев, докато бях в България.
Няма да описвам как се чувствах. Когато съпругът ми съобщи за случилото се започнах да викам,а
може би виех. Не зная. Не си спомням. Когато първият шок премина, се чух да изричам
богохулствени слова; Че не може да е истина, че не е честно...; че Бог е несправедлив, защото
прибира при себе си само добри и свестни хора...За съжаление смъртта на Пепи „отключи“ още
няколко новини за внезапната смърт на още наши приятели, отишли си нелепо през това лято.
До връщането ни в Америка криех от дъщеря си Дария- Бояна вестта за смъртта на Пепи. С
нея прекарвахме няколко дни в седмицата в спорния салон на Пепи и Таня. Аз водя там групи по
художествена гимнастика, а Дария неотлъчно бе до Пепи, Таня, другите деца и треньори. Пепи я
наричаше „дъщерята на джима“. Той обичаше да се шегува. И най-сериозното нещо обръщаше на
майтап и така на всички ни ставаше по-леко /на спортуващите деца, на треньорите, дори на найблизките му/.
Вече е време да се върнем в спортния салон. Новата учебна година започва.Трябва да й
кажа, защото като отидем в салона и ме попита: „Къде е Пепи?“, тогава ще е по-трудно да й
обясня.
По-добре да й кажа предварително. Но как да го направя? Как се съобщава за смъртта на
близък човек на едно 9 годишно дете? Тежкият жребий да й съобщи се падна на съпруга ми Боян.
Тя първо мълча. После зададе няколко смислени въпроса, а после чисто по детски попита: „Защо
Господ прибира при себе си хора като Пепи – добри, човечни и позитивни? Не е честно!!!“
Какво да й отговоря?.. Да, наистина не е честно! А дали Господ ни чува и дали иска да знае,
че нас ни боли?
После Дария-Бояна седна и написа този текст, с който поиска да се сбогува с Пепи.
„Аз много обичах Петър Георгиев. Той беше много добър човек. Шегуваше се постоянно и
ни разсмиваше. Правеше различни физиономии или номера с топките, с които играехме.
Вдъхваше увереност във всички, с които работеше. Той казваше, че невъзможното е
възможно и ние му вярвахме.
Първият път, когато имах състезание в неговия спортен салон, му подарих за благодарност
една картина. На нея бях нарисувала себе си / в бяло трико и бял воал/ и другата
гимнастичка /в черно/, с която правихме съчетание с воали по музика на „Фантомът от
Операта“. Пепи с радост прие картината и я държеше така, все едно му бях дала в ръцете
целия свят. Каза, че ще я запази, а когато стана известна художничка, ще се гордее, че
притежава моя картина. А може да стане и милионер с нея. Той винаги се шегуваше и ние
много се смеехме с него.
Пепи, наистина много ще ми липсваш! Бих искала да беше жив и да мога да си говоря още с
теб...и да ти благодаря за много неща.
С цялата си обич към теб: Дария Димитрова“
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Писмо до един отишъл си приятел
Не можах да изпратя Пепи по пътя му до
Отвъдното, но ще се опитам да му
„пратя“ няколко светли мисли и
спомени, които пазя от нашата
двугодишна съвместна работа в спортия
клуб „Европейски звезди“ в Плимут.
Още, когато се запознах с него ми
направи впечатление, че е от светлите
хора и почтените българи. Помагаше на
всеки с каквото може – с добра дума,
съвет, усмивка, дори с виц. Постоянно
ме „заливаше“ с вицове. А аз му казвах:
„Чакай, Пепи, повече от два вица не мога
Тренировка в спортната зала в Плимут
да запомня“. И се смеехме, а той бе
неуморен в разказите си. Независимо дали разказваше за рибарските си подвизи или за
правителството на предишния премиер Бойко Борисов, от него лъхаше смях и веселие. Пепи не
спираше да се интересува от събитията в България. Дори се шегувахме, че толкова много следи
новините по телевизията и радиото, че все едно живее в България.
Общуването с него бе леко, все едно се познавахме от сто години. Винаги се усмихваше и
се шегуваше. Никога за никого нищо лошо не съм го чула да казва, дори за бившия вътрешен
министър Цветан Цветанов, с който са били състуденти и когото обичаше да имитира. Дори,
когато иронизираше някого, го правеше фино, без злоба и с много чувство за хумор.
Сега, докато пиша това, се усмихвам и ми става по-леко. Зная, че и той се усмихва с онази
тънка, полу хитра и преценяваща те усмивчица, с която само той знае как да ти отнеме яда или да
ти притъпи напрежението.
Ей, Пепи, подготви ли последния си виц? Защо го измисли толкова тъжен? Не ми харесва.
Поне да беше тъп или мръсен, а той – трагично тъжен. От няколко дни се опитвам да си спомня
някой от хубавите ти вицове и почти успях. Знаеш колко ми е трудно да ги помня и да ги
разказвам после? Но специално за теб, този си го спомних и ще го разкажа.
Тодор Живков открива олимпийските игри и трябва да прочете приветствие. Започва да
чете:
О...о...о… - срича Живков.
Иван Славков го побутва:
- Давай по-нататък – това са олимпийските кръгове!
Е, Пепи, усмихна ли се? И ние ще се опитаме да се усмихнем през сълзи. Обичаме те и ще ни
липсваш страшно!... Всъщност, ти вече ни липсваш, приятелю!
Диана Чолакова
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Покана за концерт
Концертът на Малина в Детройт
е на 5 октомври, събота от 20:00 часа.
Певицата е подготвила специална програма и
обещава луд купон! Турнето включва над 15
града в САЩ и Канада.
Вход за възрастни: $35
За деца над 14 г.: $20
След 25 септември входът е $40.
Адрес: Holy Ghoust Orthodox Church
38500 Ryan Road, Sterling Heights, 48310
Ще се предлага вкусна българска скара на цена
$12 и торта "Гараш" за $4.00 с поръчка до
25 септември!
Тези, които си поръчат вечеря и се обадят първи ще имат запазени
места до сцената. Очакваме вашите обаждания на телефон: (248) 802-6947

Посетете България без да
напускате Щатите!
Насладете се на битова
атмосфера, вкусни гозби,
изискани алкохолни
напитки, бира, Grappa и
български вина!
Само на час и половина от
Детройт се намира
Бистро "Наслада".
Посетете страницата ни на
Фейсбук: Naslada Bistro in
Bowling Green, Оhio.
Адресът е: Naslada Bistro, 182
S. Main St., Downtown BG, OH

Специална оферта за читателите на вестника: Вечеря за двама само за $50!
Офертата включва 2 предястия, 2 основни ястия с гарнитури и бутилка българско вино.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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Заявки за консулски ден в Детройт
За услуга на българските граждани от Метро Детройт ще се приемат
заявления за подновяване на документи, както и за заверки. Заявлението може да
намерите на първа страница на сайта www.BulgariansinDetroit.com, както и
информация за цените на различните услуги, като се обърне внимание, че извън
консулството и извън приемно време цените се завишават със 100%, т.е. цените са
двойни. Консулството е в състояние да приема плащания само в брой или money
order.
За консулският ден (дни) са определени следните места:
Balkan American Community Center (4151 E. Big Beaver, Troy, 48083)
Coffee Time Café (1001 Welch Rd, Commerce Twp, MI 48390)
Консулството ще обслужва по предварително създаден график. За
ускоряване на процеса, всеки желаещ да поднови документите си трябва да
попълни заявление, а снимки и отпечатъци се вземат на място. Желаещите моля
да изпратят e-mail до: consulate.chicago@mfa.bg. За улеснение нека да
слагат subject: Detroit Consular Days , а в писмото да посочат трите имена и каква
услуга ги интересува.
Крайната дата на записване е 1 октомври. Ако се съберат достатъчно
заявки, консулският ден може да бъде още през октомври. Ако не се съберат
достатъчно заявки, записванията продължават и датата на посещение се
премества за по-късен период.
Simeon S. Stoilov
Consul General

Consulate General of the Republic of Bulgaria
737 N. Michigan Ave, Suite 2105,
Chicago, Il 60611
+ 1 312 867 1905
Simeon.Stoilov@mfa.bg
www.mfa.bg/embassies/usagc3
www.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicago
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Регистрация за новата учебна година
Уважаеми родители,
Започна записване на децата, желаещи да посещават училище "България" към Българския
културен център в Детройт през учебната 2013/2014 година. Регистрацията ще се извършва чрез
www.BulgariansinDetroit.com, както и по време на пикника на 7 септември. Заявления могат да се
попълнят и на първия учебен ден. Ще се приемат деца за предучилищна група (навършили 5
години), ученици за първи, втори и трети клас. Групите и паралелките ще бъдат сформирани след
като се обработят постъпилите заявления. За сформираните паралелки и групи ще бъде дадена
допълнителна информация.
Първият учебен ден ще бъде на
14 септември от 9:30 в Трой и
на 15 септември от 9:30 в Плимут.
За контакти пишете на info@bulgariansindetroit.com или се
обадате на 586-219-8710.
ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ, Председател на Българския културен център в Детройт

Интернет радио «Татковина»
Където и да сте по широкия свят имате интернет радио „Татковина” - връзката ви
с Родината и с хората, които обичате. Ние ви разказваме за хубавите, интересните,
забавните и актуалните неща от живота в нашата страна. Интернет радио”Татковина” е
най–краткият и приятен път до дома. Това е радиото на българите по света.
В програмата на „Татковина“ слушате само българска музика от всички жанрове.
Участвайте активно в предаванията ни. Пишете ни какво ви интересува, какво ви липсва,
кой ваш приятел искате да открием или
поздравим. Изпратете вашите поздрави на
Skype: tatkovina или на e-mail:
pozdravi@tatkovina.eu
Нашата фикс идея е да направим, така че
всеки един от вас да се чувства добре.
Слушайте ни всеки ден на
www.tatkovina.com и ще се уверите сами!

Цветна градина в Жеравна
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Летен семинар за деца в неравностойно положение
За малкото време в което съществува, само около 3 години, Международна фондация
“Митра” (създадена в Детройт по инициатива на Димитрина Колева) направи възможно едно
мероприятие, което е мечта за много млади хора. За него упорито работиха създатели, спонсoри,
поддръжници, организатори и самите млади таланти - участници в семинара.
От 15-ти до 21-ви юли 2013 г. Международна фондация "Митра" организира летен
творчески семинар за деца в неравностойно положение с таланти в изкуствата в гр. Банско. В
семинара участваха десет ученици на възраст между 12-16 години.
В рамките на пет дни децата имаха
възможност да изявят своята индивидуалност и
развият артистичните си умения под вещото
ръководство
на
художниците
Здравка
Костадинова, Боряна Стефанова СтанчеваКовачева, и Петър Петров. Под техните грижи и
вдъхновени от красотата на българската
природа, децата се отдадоха на творчество. За
техния
ентусиазъм
говорят
най-добре
резултатите от семинара – 25 картини в
различни медии, десетки поздравителни
картички, бижута.
В свободното си време участниците в семинара можеха да се насладят на красотата на
Пирин и автентичната атмосфера на гр. Банско. На връщане към София за тях беше подготвена и
специална изненада – посещение на с. Добърско и среща с Добърските баби. Потопени в това
уникално преживяване, децата се учиха да месят баници и хляб. Накрая с радост тропнаха и
хорце, пременени в български носии.
МФ “Митра” изказва искрената си благодарност на всички, чиито ентусиазъм, време и
усилия, направиха това събитие възможно:
Г-жа Таня Лаакман и г-н Иво Кирков – вдъхновители и организатори на семинара;
“Титан-Златна Панега” АД за щедрото спонсорство;
Г-жа Здравка Костадинова – ръководител на семинара;
Г-жа Боряна Стефанова Станчева-Ковачева – ръководител на семинара;
Г-н Петър Петров – ръководител на семинара;
Г-жа Минева и туристическа агенция 2М-KO TOURS за логистичната подкрепа;
Хотел “Анели”, гр. Банско – за топлото посрещане на участниците и предоставените
прекрасни условия за провеждането на семинара.
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Летен семинар за деца в неравностойно положение
Венецът на летния семинар беше
организирането на изложба на творбите
на участниците в него, която се състоя от
26.8.2013 до 31.8.2013 в Националния
природонаучен музей на БАН в София.
Една от изненадите при откриването на
изложбата беше изпълнението на
пирински песни от Александра Петрова,
ученичка в НМУ “Любомир Пипков”, гр.
София, със специалност “Народно пеене”
и стипендиантка на МФ “Митра”. Само на
14 години, Алекс вече е носител на много
награди на български и международни
подиуми, като само през тази година те
включват:
конкурса Орфеева дарба,
“Напеви от северозапада” и Международен фестивал “Пауталия”.
МФ “Митра” изказва своята признателност лично на проф. д-р Николай Спасов и г-жа
Ирина Герасимова за безвъзмездно предоставените изложбени зали и подкрепата на каузата на
МФ “Митра”.
МФ “Митра” вярва, че многобройните посетители, които споделиха чудесните моменти
на докосване до изкуството, са изпълнени с удовлетворение и обогатени от общуването с
прекрасните млади таланти.
Българите в Мичиган, както и приятелите и поддръжниците на МФ “Митра”
в Мичиган ще имат възможността да станат
съпричастни на събитията, организирани от МФ
“Митра” в България това лято. Изложбата на
творбите на участниците в летния семинар ще
гостува в рамките на Третата ежегодна акция за
набиране на средства в полза на талантливи
български деца в неравностойно положение. Акцията
ще се състои на 5 октомври 2013 г., събота, в
Steinway Piano Gallery of Detroit, Commerce Twp.
Творбите ще се предлагат на търг, като 100% от
постъпленията
ще
бъдат
използвани
за
осъществяване на мисията на МФ “Митра”:
“Окриляване чрез образование, култура и изкуство”.

Международна Фондация “Митра”
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Покана за благотворителна изложба
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Нотариални заверки
За читателите, които имат нужда от нотариална заверка
на документи на български, руски или англисйки език,
представяме информация на наши съграждани oт Метро
Детройт, които могат да правят такива.

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com
Waterford
Димитрия Начева
(248) 622-0774
dnatcheva@yahoo.com
Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-0619
maknev@sbcglobal.net

Вкусно
Майстор-готвачката Надя ви кани да опитате от
вкусните й супи, гозби и ястия, погачи, тутманици, баници,
палачинки, дребни сладки, козуначено и пандишпаново руло. За
празници, рожденни дни, годежи, сватби и различни партита – тя
ще ви отсрами пред всичките ви гости! Със заявка от
3-4 дни, като се обаждате на телефон (248) 979-8042.
Макар че рецептите са стотици, ето някои от тях: шкембе
чорба, боб чорба, супа топчета, пилешка супа, посен руски борш,
месен борш, мусака с кайма, вегетарианска мусака със
зеленчуци, дроб сърма, зелеви сърми с кисело и прясно зеле и с
лозови листа, печено пиле, пиле с ориз, винен кебаб, свински
пържоли с гъби, тракийско вретено, пържени кюфтета, руло
“Стефани”, пълнена кокошка, задушен заек по ловджийски, боб
яхния със салам.
Менюто може да бъде съставено и изцяло от клиента. Надя ще ви предложи гръцките ястия
пастицио с кайма (специалитетът на гръцката кухня), папусаки (патладжан, пълнен с кайма и гъби
на фурна), мушкарисио куканисто (телешко с доматен сос и канапе от ориз), телешка попска
яхния, шкурдаля (гарнитура за пържена риба) и много, много още други.
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Време е за зеленчуковата реколта
Най-големият домат в градината на
Венелин Георгиев от Новай тежи цели 565
грама! Това е по-малко от миналата година,
когато са били над 670 гр. Освен, че са
големи, доматите са месести, с тънка люспа
и много вкусни. Семето е от България и се
казва «Червен месец».
Най-хубавата лятна манджа става
точно с този вид домати—изварява се бързо
и остава почти целия. Рецептата по
италиански е с босилек, а по български с
магданоз и лук.
Ето още едно доказателство, че
българският домат вирее добре и на
американска земя, когато има добри
градинари.
Поздравления!
Въпрос с повишена трудност: Колко ракия
може да се изпие с доматена салата?

Български хранителни продукти и в Детройт
Първия опит на
младия кулинар
(застрахователен
агент в работно
време) Деян
Кожухаров да
направи домашна
лютеница се оказва
повече от успешен.
Резултатът е 30
средни и 10 малки
буркана! Използват
изпитана българска
семейна рецепта с печени чушки, домати, патладжан и магданоз. В трудоемката задача се включва
и американската му съпруга Кейтлън, която вижда процедурата за първи път. Отнема им цял ден.
Деян признава, че е можело още малко да я поварят, но и така е много вкусна. Младото семейство
смята да сподели ценната зимнина с приятели и да продължи опитите догодина.
Успех!
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От 1-ви септември «Вие» се пише само с главна буква
От 1-ви септември т. г. влизат нови правила за правописа в българския език. Промените са
най-различни - от опростяване на стари правила до въвеждане на още по-сложни. Те са дело на
езиковедите от Института по български език на БАН, които са оторизирани от държавата да
следят и контролират развитието на родната реч. Промените са описани в увода на правописния
речник. Той ще излезе сега, а самият речник догодина. Какви са промените, които трябва да
спазват всички, и да се учат в училищата? - В официалната
кореспонденция учтивото обръщение “вие” ще се пише
само с главно “В”, когато се отнася и до едно лице, и до
много. Или ако се пише до началника на дадена
институция, вече ще е “Пиша Ви, г-н Х”. И ако се пише до
цяла група хора: “...Вие, уважаеми колеги...” Досега “вие”
към много лица беше с малка буква. Въвежда се цяла нова
глава за малките букви. Тук е другата голяма промяна при
изписването на институциите в различни видове
изречения. Например Съюзът на филмовите дейци ще се
пише, както и досега с главно “С” и останалите букви
малки. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също
трябва да е с главно “С”. Или друг пример - Българска
академия на науките, спомената веднъж в текста, в
следващите изречения тя вече е Академията. По този
начин ще се изписват имената на министерства например,
когато не са съществителни нарицателни, обясни Милен
Томов от института. Например: Министерството на
вътрешните работи съобщава... В следващото изречение се пише Министерство. Ако обаче
служител на МВР напише “Отидох до министерството”, то вече се възприема като място, сграда и
“м” е малко. Това правило не е ново, а е старо, винаги е било такова, но го припомняме, защото
има много грешки в тази посока, обясни проф. Владко Мурдаров, шеф на Секцията по съвременен
български език. Реално обаче старото-ново правило ще усложни писането и ще предизвика доста
грешки, тъй като от години този тип думи се пишат с малки букви.
Изрично се уточнява писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на
институции като БНБ и БАН. При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна
буква, а всички останали - с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината езиковедите се опитват да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, а и не само, има
правило - всичко с главни букви. В резултат у нас се появило и изписване на месеците с главни
букви. - Изписани са правила за текстовете на снимки, таблици, графики и диаграми. Изискването
е текстът да е горе, долу, в центъра и вляво. Но не и вдясно. Причината - наложена практика.
Текстовете в тях ще изглеждат като малки заглавия - започват с главна буква, но без точка. Опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се
поставят, но са изчистени обяснителните текстове, които сега се разбират само специалистите,
каза проф. Мурдаров. - Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания
като питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н. - Въвежда се нова норма за
писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.
Източник: www.infobulgaria.info
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Реклама
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

Neterra TV съвместно с BulgariansinDetroit.com имат специално предложение за Вас: с
промо код DETROIT получавате 10% отстъпка от всички абонаментни планове на Neterra TV.
Кодът за отстъпка е валиден за период от една година и може да се ползва няколко пъти.
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Политическата система в България след 10.XI.1989 г.
В редакцията се получи писмо от проф. Спас Райкин, наричан живата история
на българската емиграция в САЩ. Виж повече за проф. Райкин в бр.3 и бр.12, 2012 г.
Писмото е адресирано до Г-н Георги Спасов, Заместник-Председател на БНФ. Целият
текст можете да прочетете на сайта www.BulgariansinDetroit.com.
Вашите аргументи против много-партийната демокрация - така както
се практикува в България в наши дни, се потвърждават от резултатите от
неотдавнашните избори - 12 май 2013 и общата регистрация на партиите.
Тя се изроди в многодетна майка на 193 или 293 политически партии не си спомням числото им - но то е или eдното или другото. Иван Дочев
ги преброи да са 347. (Вж. Иван Дочев, "Моят Завет," стр. 84). Това е
достатъчно в подкрепа на аргумента ви, че партийната система
разделяла народа. Как и защо България достигна до това положение? То
показва, че в България има 193 или 293 кандидати да възглавят
управлението на страната, че в България се състезават за власт 193, 293
или 347 политически партийни доктрини и водачи на партии. Това също
показва, че на българския политически хоризонт няма всепризнати Проф. Спас Райкин
политически партии и политически личности.
За да елиминират това стадо от самопровъзгласили се водачи, няколко управленски групи се
съгласиха да изключат от управлението на страната всички партии които не получат наймалко 4% в изборите. В последните избори са участвали само 40 партии и коалиции. Стотината и
повече регистрирани партии не са поставили кандидатури. Само четири партии минаха 4% от
електората. ГЕРБ (Какъв безсмислен акроним! "Граждани за европейско развитие на България"!),
БСП (Превъплъщение на комунистическата партия), Турската партия в България и групата
националисти около Волен Сидеров. Колко богоизбрани спасители на България останаха зад
затворената с 4% мярка! С тази формула се изключиха от управлението на България близо един
милион "граждани."
Един анализ на електоралните резултати говори много за режимите в страната след 1989 г.
Тези резултати показват, че бившата комунистическа партия, БКП, преименувала се в Българска
социалистическа партия (БСП) след 1989 г. се е установила твърдо като постоянна лява
политическа партия. Както и да се развиват политическите процеси от сега нататък, тя ще се
задържи като втора алтернатива за управлението на България - кога сама, кога в коалиция с
турците. Тя трябваше да бъде поставена вън от законите след 11/10/89 г., но освободителите ни
изглежда се погодиха с Андрей Луканов във Вашингтон през месец Август 1989 и я оставиха да
води политическото хоро в София. Нейната днешна програма и идеология е програмата и
идеологията на старата БРСДП - от която се отцепи като Тесни социалисти в 1903 г. - с тази само
разлика, че тя не се освободи от наследството на Тесните социалисти, преродили се като
комунисти в 1919 г. и, исторически, пое отговорност за човешките злодеяния и икономическия
преврат довел до днешната агония на умираща България. Тя до сега отказва да се дистанцира от
БКП като осъди политиката и от 1923 г. до 1989 г. - като политика на тесните социалисти - и не
се обяви за наследница на старата БРСДП. Тя погълна останките от другото крило на БРСДП широките социалисти. Ако беше осъдила тесняческата БКП, тя би се освободила от непростимите
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грехове на поколението на Георги Димитров и Васил Коларов и би се наредила в строя на
българските демократически партии.
Второ заключение от анализа на изборните резултати е провала на антикомунистическите
среди да се обединят в една дясна политическа сила и се противопоставят на БСП. В тези среди
цари анархия, егоцентризъм, идеологическа и политическа безпътица и подчинение на
българските интереси на чуждестранни фактори които традиционно са били против
българската национална кауза. Това се вижда от резултатите на изборите от 12 май тази, 2013 г.
Регистрирани гласоподаватели за тези избори са 6,919,280. От тях само 3,541,745 са гласували;
3,377,535 не са отишли до урните. Гласувалите са надвишили негласувалите само със 164,210.
Това показва, че половината избиратели в България са бойкотирали изборите, или пък са
отказали от апатия да си направят труда да гласуват, загубили доверие в системата. Както и да се
обяснява това, заключението може да бъде само едно: половината от българските избиратели
са загубили вяра в демокрацията в България. Във вашето Манифесто "Национално единство"
думата демокрация - без да са употребени други деривативни форми - е употребена само
веднъж: "Ние отхвърляме сегашната многопартийна парламентарна демокрация."
Трите партии които създадоха правителството - БСП, ДПС, и АТАКА, получиха общо 1,661,488
гласа. Опозицията получи - (ГЕРБ) - 1,081,605 гласа. Така, от 6,919,280, само 1,661,488 подкрепят
правителството на Орешарски - 942,561 комунисти и 400,466 турци. Да не говорим за 258,481
атакисти. Правителството стана възможно само защото АТАКА им даде един глас, за да създадат
кворум. Това може би изяде главата им за следващите избори. Но какво стана, и защо ГЕРБ не
можа да бие съюза между комунисти и турци? Най-лесното обяснение е това, че освен четирите
партии, в изборите се разпиляха гласовете на пропадналите да надхвърлят 4% гласоподаватели
- общо 859,102. Първо, изборната система е така нагласена, че 859,102 избиратели да не бъдат
представени в парламента. Второ, партийни кандидати на малки партии наивно са очаквали да
получат необходимите гласове вместо да застанат като един блок с очевидното вишегласие на
ГЕРБ и предотвратят връщането на комунистите на власт. Къде бяхте вие да издигнете глас против
тази възможност? Трето, големите партии не са се представили във форма да привлекат помалките партии. Между загубилите представление в Народното Събрание са партии със
внушителен брой гласове, но все са останали под фамозните 4%: "Национален Фронт за спасение
на България" - 131,169; "Демократи за силна България" - 103,638; "Движение България на
гражданите" - 115,190; "Център Свобода и Достойнство" - 57,619; "Съюз на демократичните сили" 48,681; "Ред, законност и справедливост" - 59,145; ВМРО - Българско национално движение 66,803; "Лидер" - 61,482; "Глас народен" - 47,419. Няма да споменаване останалите 25 партии,
получили по-малко гласове. Ако тези 859,102 гласа бяха отишли към най-силно представената
партия на ГЕРБ, то нито комунисти, нито турци или атакисти биха дори се доближили до властта.
Но какво представлява ГЕРБ, за да привлече толкова много гласове извън своята орбита?
Неговото единствено преимущество беше, че създаде единствената надеждна опозиция на
комунистическата партия. Избирателите които съзнаха политическата граматика на изборите,
предпочетоха ГЕРБ пред всички самовлюбени стотици дребни политици. Иначе ГЕРБ нямаше
никаква идеология с която да привлече електората. Прочети този акроним: "Граждани за
европейско развитие на България" и му предай каквото и да било тълкувание, и тогава виж до
колко той отразява специфичните политически очаквания на българина. Да се маймунски
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подражава на Европа, да се прави партия под лозунг за "европейско развитие" не е идеология за
държавна политика. която да стопли сърцето на българина и го повика на барикадите да се бори
за собствените си интереси. Този акроним е бягство от отговор на тежките предизвикателства
които стоят пред българския народ. В Америка на това се казва pie in the sky - баница в
облаците. Когато българският избирател се изправи пред урната и се видя принуден да гласува
или за комунистическата партия или за баницата в облаците - като не искаше да потъне в
небитието с дребосъците разпилени по политическото поле - той пусна бюлетината си за
баницата в облаците. Така погина българската демокрация на 12 май. Волен Сидеров избра да
бъде един от гробокопачите на тази демокрация.
Нека погледнем пак към ГЕРБ. Това е акроним за "Граждани за Европейско Разитие на
България," - на английски "Citizens for European Development of Bulgaria." Това име не ни дава
никаква идея за политическата, икономическата, социалната или културната програма на тази
партия, специално как тя засяга физическите, икономическите, политическите, социалните и
историческите интереси на българския гражданин и селянин. Гласувалите за ГЕРБ над един
милион граждани изглежда като са нямали друг избор, за да не допуснат победа на
комунистическата партия, са предпочели да гласуват за партията на Бойко Борисов - лоша или
добра. Но 859,100 не са се разтревожили от това, че като не гласуват за ГЕРБ, те фактически
подпомагат БСП и турците да дойдат на власт, както и стана. Така, косвено, те са гласували за
Комунистическо-турската коалиция. Комунистите и турците образуваха правителството с
липсата на един глас, който им бе даден от Атака. Правителството на Орешарски така има
подкрепата на 1,608,461 срещу 5,310,819. Та такава е демокрацията на днешното правителство.
Сега научаваме, че ГЕРБ предлагал да се намали бариерата на 3%. Защо българските
политици все така лесно оставят вратичката отворена за лишаване на български граждани от
представителство в Н.С.? Защо не възприемат една всецяла пропорционална система където
след като се преброят всички действителни гласове, тоталното число се раздели на 240 числото на народните представители - и така, като се получи един национален делител, всеки
кандидат в една избирателна колегия получил гласове равни на тоз делител да отиде в
парламента? Сумата от всички неупотребени гласове, от всички избирателни околии, да се
подложи на същия национален делител и доколкото пъти този делител се нанася във финалния
сбор на неизползвани гласове, толкова мандата да се дадат на партията за която се правят тези
изчисления. Една компютърна програма, съответно заредена, ще даде финалните резултати за
секунди. Само така ще намери приложение всяка значителна отсенка на общественото мнение и
се осъществи основната идея на демокрацията. С такава една система може лесно да се понижи
апатията и засили интереса към изборите. Иначе, все ще бъдат изключени от представяне в
парламента значително число граждани.
За имената на останалите политически партии - събрали 859,100 гласа е безполезно да се
говори. Те може да се сведат до дузини еднородни фракции, други дузини до политически
безсмислия, трета група дузини от партии на амбициозни със самолюбието си "призвани"
водачи. Най-после трябва да се спомене и неизброимото число на имитации на стари български
партии. Най-голямо разочарование иде от това, че днешните партийни лидери си нямат
представа за политическите си предшественици в стара, пре-комунистическа България, когато на
политическото поле израснаха държавни мъже с исторически незаличими имена - Стефан
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Стамболов, Д-р Константин Стоилов, Драган Цанков,
Васил Радославов, Александър
Стамболийски, Никола Мушанов, Александър Малинов, Александър Цанков, Богдан Филов,
Иван Багрянов, Кръстю Пастухов, Георги Кьосеиванов. Нека прибавя тук Никола Петков и
Димитър Гичев. Ние не виждаме нито един от държавниците ни от 1989 г. до сега да се мери по
величина от тези великани строители на третата българска държава.. Нашите стари
политически партии имаха здрави идеологически подставки и политически имена изразяващи
политически идеологии. Днешните политически ръководители на България - от 1989 г. до днес представляват едно бягство от историята на третата българска държава и, въобще, от историята
на хилядолетната българска държава. В тези хилядолетия, тя е имала да постигне апогея на
българския творчески дух, и времена на национален упадък. Днешното положение на България е
на дъното на подобни упадъци.
Прочети имената на днешните 347 партии и си прави
заключение за кризата на българската политическа сцена. От
нямане къде да гласуват, за да предотвратят масово гласуване
за комунистите, един милион и нещо гласуваха за Бойко
Борисов. Другият избор беше да гласуват за комунистите и
турците. Сравни това със старите БЗНС, Демократическа
Партия, Радикална Партия, Либерална партия, Народна Партия
или Безпартиен режим. Или пък с 347-те партии. Аз имам
имената само на 46 от новите партии. Измежду тях: "Българска
пролет," - 4,097 гласа, "Национално патриотично движение" 3,239 гласа, "Християн социален съюз" - 1,697 гласа, "Средна
Европейска класа" - 3,532 гласа, "Християн-социален съюз" 1,687 гласа. Ще излезе, че всяка от тези партии има кандидати за
Президент и за М-р Председател.

Бойко Борисов
Министър-председател
27.07.2009-13.03.2013

Нека направим една обща рекапитулация на електоралните
статистики. и какво това говори за българската пост-комунистическа демокрация в 2013 г.
Регистрирани гласоподаватели .... 6,919,280
Гласували на 12 май ........................

3,541,745

Не гласували на 12 май................... 3,377,535

Представени в Парламента
БСП (Коалиция) ........................ 942,541
ГЕРБ ........................................... 1,081,605
ДПС............................................

400,466

АТАКА......................................

258,481

ОБЩО 2,683,093
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Не представени в парламента
Регистрирани ........................... 6,919,280
Представени.........................

2,683,093

НЕПРЕДСТАВЕНИ

4,236, 187

ОБЩО

6,919,280

Такава е изборната система в България и такава е и нейната демокрация. Аз не обвинявам
вашия БНФ. Виновници за това са политическите групи и партии които дойдоха на власт в 1989 г.
и влязоха в съюз с БКП. Тяхното първо решение беше да изключат от членство в СДС всякакви
политически партии които бяха вън от тази коалиция. Втората им задача беше да изключат
политическата емиграция с конституцията от 1991 г., да узаконят това изключване като
предвидиха, че за участие в политическите процеси беше необходимо гражданите да са живели в
България най-малко пет последователни години. Те станаха коалиционни партньори на БСП, но
отказаха на българската политическа емиграция да участва в тези процеси. Тази емиграция,
която води открита борба за освобождението на България, се лиши от правото да се включи в
изграждането на демократична България. Тези решения на наследниците на Живков от БКП и
СДС изключиха политическата емиграция - а това значи и вашия БНФ - от участие в нейния
политически живот.
Обективно погледнато, българската общественост в 1989 г. беше
комунизирана. Комунизирани бяха и всички общественици които
водят България днес - правителства и партии. Те израснаха като такива
(пораснаха от люлката до днешните им кресла) в едно всестранно
комунистическо обкръжение. Онези които бяха преживели
комунистическия терор от 1944 до 1954 г., в 1989 г. бяха повечето в
гробищата или немощни пенсионери. На първия анти-комунистически
митинг след 11/10 се събраха едва 50,000 - вероятно числото беше
преувеличено - когато София трябваше да излъчи поне 300,000. Аз не
зная колко излязоха на такива митинги в провинцията. На един митинг
пред "Ал. Невски," Желю Желев завърши речта си като призова
присъстващите да се разотидат по домовете си "За да не загубим това
което сме постигнали." Е ли за чудене, че сега, 23 години след онези
събития, БСП събира де близо милион, де повече от милион гласове?

Желю Желев,
Президент, 1990-1997

Това което мога да кажа за вас е, че вие не се появихте никъде като политическа сила. Сега му
беше времето вие да излезете на политическото поле и да работите за единен фронт против
комунистическата партия. Вас ви нямаше никъде. Вие се интересувахте как да превърнете БНФ в
някаква фондация.
Проф. Спас Райкин
17 август 2013 г.
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Поздрави
Семейството на Румяна и Ангел Дюлгерови се
увеличи с още едно момче.
Александър се роди на 9 август (3,340 кг, 51
см.). Семейството се премести в Детройт през
май и се адаптира добре. Най-много на бебето
се радва батко Атанас.
Честито!

Мама Маргарита, сестрата Палмира, братът
Самуил и татко Чавдар посрещнаха
най-новото допълнение на семейството –
бебе Никол Стоянова. Тя се роди на 26 август
в 11:20 сутринта с размери 3.950 кг и 51 см.
Мама и бебето са добре и всички са много
щастливи.
Честито!

Честит 50 годишен юбилей мила мамо!
Пожелаваме ти блестящи спомени за всеки един
вчерашен ден и щастие с всеки нов изгрев на слънцето!
Бъди здрава и винаги обградена с много любов и
положителни емоции! Пожелаваме ти прекрасната
усмивка винаги да е на лицето ти. Твоите мили дъщери и
малката ти прекрасна внучка всеки ден да те правят
горда майка и баба. Нека твоята любяща майка и найдобра приятелка продължава да те подкрепя във всяко
ново начинание още 50 години. А тате да бъде до теб и
да те обича така сякаш си единствената жена на света!
Обичаме те!
Митко, Креми, Живко, Габи, Веси, Ники, Веска, Юлка,
Георги и Росен
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Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Даниела и Велеслав
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