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Бележка на редактора 

 Най-после и моето семейство отиде на 

ваканция. Този година вместо солените води на 

Черно море, се потопихме в езерото Мичигън. И 

друг път сме ходили на плаж в Мичигън, но 

водата е била все студена. Сега бяхме в района на 

Muskegon и Holland, малки градчета, само на три 

часа шофиране от Детройт. Плажовете спокойни 

и чисти, водата с приемлива температура, 

мамеща малки и големи. Само гладни гларуси се 

навъртаха около нас за поредната хапка храна. 

Картината нямаше как да не ни напомни за 

морето в България и годините, когато ние бяхме 

деца, а родителите ни водиха на задължителната 

всяка година 15 дневна почивка. Шумът на 

вълните е еднакъв, но разликите са повече. Не 

случайно на тениските тук пише "Езерото 

Мичигън - няма сол и няма акули". Е, на Черно 

море няма акули, но моя син не забрави преди да влезе във водата да ме попита дали има медузи 

като в България.  

 Децата играеха на брега на езерото и гълтаха вода, но никой не се оплака от солен вкус. 
Може би затова току-що завърнали се вече правим планове за ново пътуване този път до St. 
Joseph и Saugatuck/Douglas. Не че не ни се ходи на плаж в България, но и Мичигън предлага 
хубави место за почивка—само на една ръка разстояние, с чудесни плажове и без такса за чадър.     
 Ако пък имате възможност да отидете в Родопите, материалът за “магията” на тази планина 
ще ви е от полза. 

 С пожелание за още слънчеви дни и приятни емоции през останалата част на лятото  

 

ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

 

 
Новата учебна година за училище "България" към Българския културен център в Детройт 
започва на 17 септември (събота) 2011.  Занятията ще са в Балканския център в Трой (1451 E. 
Big Beaver Rd, 48083). Ще има четири групи—подготвителна, предучилищна, първи и втори клас.   

На интернет страницата www.BulgariansinDetroit.com  е  публикуван отчет за изминалата 
2010-2011 учебна година,  а в най-скоро време очаквайте програмата по часове и предмети, както 
и форма за регистриране. 

 
 Български културен център— Детройт 

Съобщение 
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 Лято 2011 

АНКЕТА: ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Очакваме вашите разкази на info@BulgariansinDetroit.com с впечатления за 

посетени нови места през лятото, опитани нови ястия и напитки, изживяни 

чувства, разочарования и радости.  

Поредният участник в анкетата е семейство Барбов от Тroy , които ни изпратиха тази снимка.   

Малката русалка Кристина Барбов е 

намерила подходящи скали на 

плажа в Созопол и оглежда с 

любопитство земния свят и търси 

принца на мечтите си.  

Това, което не се вижда на снимката 

е човек, решил също да отиде на 

камъните и силното (разбирай 

плачене) неодобрение на Кристина. 

Отзив от българската вечер на 22 юли 

Със смесени чувства отидох на вечеринката в руския 
ресторант “The Fiddler”, организирана от Българския 
културен център в Детройт , но бях приятно 
изненадана от ентусиазма на организаторите и 
участниците в събитието. Впечатлена бях от 
настроението и удоволствието, с което трио "Веселба" 
изпълняваше българска народна музика. Тяхното 
настоение се предаде на всички и се завихриха хора и 
ръченици до среднощ.  

 Вечеринката беше посетена и от хора от други 
националности и не само даде възможност на 
българската общност да се наслади на родната песен и 

музика и да се почувства близо до родината, но и да се популяризира българската култура.  

 Поздравления и благодарност за чудесната вечер на организаторите Даниела Начева,  
Бистра Макнев и Велеслав Начев, представители на Българския културен център в Детройт.  

ВЕЛИЧКА АНДОНОВА, ANN ARBOR 
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От нашата поща 

       “Здравейте познати и непознати приятели от братска Америка. Също така ценители на 
изящното, духовното, материалното, добрия тон и етикета.  Поводът да напиша това писмо е 
подсказан от добрата ми (с нейно позволение) приятелка Емилия, за да изразя моята голяма 
благодарност, която освен емоционален има и своя финансов еквивалент, който обаче не може да 
бъде мярка за нейната стойност.  Аз се прекланям на доброто, което излиза от Вашите сърца. И 
искам и Вие, освен шума на думите, да усетите добрите чувства към Вас, идващи от дълбините на 
моята същност. С настоящото отдавам дължимото на етикета, обаче истинската благодарност е 
тази, която тръгва от сърцето, но не стига до ушите.  Дано и тя да достигне до вас и Ви даде 
удовлетворението, което заслужавате.    

 Искам да споделя с вас някои мисли, провокирани от рецензията, публикувана в брой 7 на 
вестника, за книгата ми "Здравей Е- mail -ия". Ще започна с благодарност към автора, г-жа Минка 
Христов-Корнелсон. Уважаема госпожо, от вибрацията на добрите чувства се раждат благите 
думи, за които всяко човешко същество копнее. Нежели творци от всякакъв род и калибър. Когато 
тези думи пък идват направо от сърцето, аз за себе си и пред вас признавам: това е най-голямата 
ми награда! Да накараш хората да отделят от времето си, за да те чуят, да им дадеш обич и те да ти 
отвърнат с обич - какво повече може да желае човек? Дори разстоянията, вижда се, не са проблем 
- разстояния за обич няма. Щастлив съм, че чувам добрите думи от българи, живеещи на хиляди 
километри от България. 
 Четейки вашия вестник, с радост установявам, че всеки от вас носи по една малка България 
в себе си. Възкресява я от историята и живее с нея в ежедневието. Това, за съжаление, за нас, тук, 
в България не важи. И се питам: трябва ли и ние да отидем на ..... сещате се къде, та да ни трепне, 
че сме българи? За сега отговор на този въпрос нямам. То се затрива вече човешкото като 
същност, аз търся патриотизъм?! Но заради вас, заради нас, заради децата и внуците ни сега е 
престъпно да се мълчи! И аз, доколкото ми позволяват силите и възможностите се мъча да 
провокирам доброто, закърняло в душите ни. Доколко успявам, ще го кажете вие. Това не е кауза 
за един човек и аз съм ви благодарен за разбирането и подкрепата. Морална, материална и 
емоционална. Благодаря и на хората, които списват вестника и им желая успех в благородната 
мисия. Благодаря на всички ви и ви желая много обич, вяра и любов във вас и около вас.  
 
От далечна и близка България: Асен Дипчев, раб Божи" 

 

Стихотворението “Шансът на лудите” е от поредицата “Цвете за лудите”, отпечатана през тази 
година. 

“Луд е животът - 
 полудяха  
  и хората. 
Луд е светът,  
 луда - 
  Земята. 
Мръсна водата,  
 ненормална 
  природата. 
Как да опазиш  
 чиста  
  душата?! 
Обезличи се родът.  
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 Един   
  е в безпътица, 
а нечия  
 майка  
  е полудяла. 
Мизерията стане ли  
 постоянната  
  спътница, 
животът е вече  
 само  
  раздяла. 
С всичко човешко  
 и всичко  
  нормално. 
Когато го предлагаш  
 интимно  
  на всички, 
дори съкровеното  
 става 
   скандално, 

а любовта  
 я слагат  
  в кавички. 
Когато се смее,  
 а душата му  
  плаче, 
и с трепереща ръка  
 си пие  
  кафето, 
тогава човек  
 съвсем  
  еднозначно 
приключва  
 и сметките си  
  с битието. 
Дните стават  
 равнодушни  
  чакални - 
никой  
 не чакат  
  и не изпращат. 

А шансът на лудите  
 е в лудостта на 
  нормалните, 
за която обаче  
 и невинни  
  ще плащат! 

 

Aко искате да си купите книгата на Асен Дипчев пишете на Емилия Димитрова на е-мейл 
mdimitrov3@aol.com или се обадете на телефон 313-729-7978. 

Асен Дипчев със съпругата си в Панагюрище  

пред паметника на Райна Княгиня , която е негова прабаба. 

 

Пластика от изложбата на Асен Дипчев в Полша 
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Български пикник на 27 август 

 Българският културен център в Детройт 

 

ви кани на летен пикник на 27 август  (събота)  

 

 в Raintree Park, Troy от обяд до късна вечер 
 

 

Елате да се забавлявате с приятели в един чудесен ден на открито, пълен с весели игри, спортни 

изяви и хубаво настроение.  

Да разкажем преживяванията си от лятната ваканция и да се 

настроим за новата учебна година. 

 

Програмата на пикника включва: 

• занимателни игри за най-малките 

• спортни състезания за цялото семейство  

• турнир по футбол за мъже 

• турнир по народна топка 

• турнир по волейбол (на пясък) 

 

Пригответе кошниците с храна по ваш вкус и се заредете с много настроение. Ще можете да 

закупите на място бира, вода и безалкохолно.  

За тези, които не са опитвали български кебапчета - ще се предлага българска скара.  

Адрес на Raintree Park: 3775 John R Road, Troy, 48083 

 

Паркът предлага: 

• Детски площадки 

•  Навес с маси и пейки 

• Скара 

                                                                 Очакваме ви!   
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Родопите, където легенда и реалност се сливат в 

красива магия 

От няколко години с постоянно варираща група приятели-любители на планината, си 
правим излети из българските планини, но по стечение на обстоятелствата така и не бяхме 
стигали до Родопите. Бях чувала  възторжени отзиви за красотите на природата и по-широко 
скроените хора там, но нали знаете – друго си е око да види.   

И повече от месец след едноседмичното ми пребиваване в Родопите продължавам да съм 
в плен на магията на тази планина, понякога я сънувам и вече правя планове кога да отида 
отново. Защото, въпреки че по цял ден обикаляхме с колата и се прибирахме в приятното хотелче 
в Чепеларе почти само да нощуваме, останаха немалко чудесни кътчета, които не успяхме да 
видим. 

Ако тръгнете от Асеновград към Смолян, няма как да не се отбиете на 
Асеновата крепост – строена през IX-ти век, от която единствената 
запазена до днес постройка, носеща дъха и спомена за минало величие, е 
църквата “Св. Богородица Петричка”, строена през XII-ти век. Мен лично 
най-много ме впечатли т. нар. Асенoв надпис на входа на крепостта/Иван 
Асен II е направил редица подобрения по нея с цел укрепването й/, който 
гласи, че градът е изграден през лето 1231 от Асен – “цар на българи, 

гърци и други страни”. Неволно потръпваш и си спомняш за училищните 
уроци по история  за времето, когато границите на България са опирали 
на три морета.... Продължавайки по този път, ако имате време и не сте 
ходили, разбира се, си струва да се отбиете и в прочутия Бачковски 
манастир – втория по големина у нас след Рилския, един от най-старите 
на Балканите; да положите цвете пред прочутата чудотворна икона “Св. 

Богородица”, да се поразходите по изрядно поддържания манастирски двор с отглеждани в него 
редки дървесни видове. 

Но нали бързахме към Родопите! По пътя Асеновград-Смолян често ще минете край сергии 
с прочутия смилянски боб, но, ако ви е възможно, ви съветвам да послушате като нас съвета на 
собственика на кокетна гостилничка в центъра на смолянското село Широка Лъка, където опитах 
най-вкусната досега в живота си боб-чорба от два вида смилянски боб/едър и дребен/. А той е - 

ако имате път към село Смилян, откъдето идва и името на 
растението, купете си боб оттам или от съседните села, 
защото често този по пътищата дори не е произведен в 
България. 

 А самата Широка Лъка е част от вълшебството, 
наречено Родопи – красиви, кокетни къщички в стар 
родопски стил, с покрити със старинните тикли /сцепени и 
майсторски подредени големи каменни плочи, /с 
оригиналните/ с форма на малки къщички/ типични за 
Родопите комини, с яките и красиви каменни зидове, с 
паметника на Йоан Екзарх, сергиите с всякакви видове 

чанове, звънци и хлопатари – всичко това те потапя в една невероятна атмосфера на отминали, но 
предизвикващи някакъв тих възторг и стаена романтика времена...И тъй като вече тръгнахме из 
Родопите, искам да призная, че бях приятно изненадана колко благоустроена е тази планина, 
колко добре уредена е за различни видове туризъм – и автомобилен, и пешеходен. Навсякъде – 
актуални надписи,  табели, често и на английски, указват накъде има исторически или природни 
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Родопите, където легенда и реалност се сливат в 

красива магия 

забележителности. Резюмето на историята на почти всяка от тях върху големи обяснителни 
табели отново е на двата езика. Изобилстват указания за препоръчвани маршрути, за екопътеки, 
често придружени със знака на Европейската комисия – свидетелство, че много от тях са 
разработени и модернизирани чрез проекти по трансграничното сътрудничество с Гърция. 
Освен това, и да нямаш предварителна резервация, можеш да си сигурен, че винаги ще намериш 
къде да нощуваш. Семейният туризъм наред с дърводобива е основен поминък тук, къщи за гости 
ще намерите в почти всяко родопско село. Чисти, измазани, спретнати, с усмихнати с многото си 
цветя чaрдаци, предлагащи всичко необходимо за туриста, а стопаните често ще ви нахранят с 
домашно приготвени родопски специалитети. И задължително къщите са на поне два етажа. 
Може би тук е мястото да ви препоръчаме освен смилянския боб /в някои заведения можете да 
намерите и паниран – в едрия му вариант – нещо наистина много вкусно!/, също– родопският 
пататник/по принцип той е с кори за баница, но за по-бързо приготвяне обикновено го предлагат 
като омлет/, родопският клин, качамак върху пържени яйца, родопска пъстърва и мряна. Да, 
пътищата често са тесни, а завоите  - много, някои от тях – толкова остри, че в един момент 
виждаш само небето. Но е истинско удоволствие да пътуваш не само заради отличната 
маркировка,  не само заради чудните гледки, които се откриват от двете страни на пътя/в това 
отношение Триградското ждрело с почти отвесно надвесените от двете страни на пътя скалисти 
скатове е наистина несравнимо!/, а и заради прекрасните места за отдих, заслони и наистина 

многото чешми, построени от местните като дар за поколенията. 
И за спомен – за тях самите или за починал близък. 

 Никога не бях виждала толкова много чешми край пътищата. 
При това повечето от тях са не просто някакъв чучур, а са част 
от кокетни заслончета, красиви дървени беседки с пейки, често 
– и с барбекю, на някои места – дори и с чеверме. На места 
около тях бяха изградени цели ансамбли от много и различни 
цветя! Красиво! Зеленината е навсякъде и нежно гали погледа. И 
ти става хубаво на душата, че има толкова хора, помислили за 
това да оставят нещо, на което и себеподобните им да се 

наслаждават. А въпросите започват да дълбаят като червейче в старо дърво – абе тук не се ли 
краде, не се ли унищожава, защо няма одраскани с всякакви надписи стени, защо няма 
изхвърлени на открито отпадъци, кой ги полива тия цветя край пътя, че са така свежи, а тия 
прекрасни беседки как така изглеждат като вчера лакирани? Друга България ли е това, други хора 
ли живеят тук? 

Да не пропусна да спомена една друга туристическа атракция и богатство на Родопите – 
многото пещери. Успяхме да влезем в една от тях – Ягодинската, и наред с ниската температура в 
нея – около 6 градуса, ще запомня и твърде тесния път дотам, както и оригинално поднесената 
беседа на аниматора, включваща и шегата, че по желание вътре могат да замразят за определено 
време...тъщи. Тази закачка бе свързана с факта, че в приказното царство на сталактитите, 
сталакмитите и сталактоните в голямата триетажна пещера/достъпен за туристие е само единият 
етаж/ се сключват и граждански бракове – в зала, където видяхме и запазило се свежо 
благодарение на ниските температури коледно дърво, край което спелеолози посрещат Новата 
година. Наистина има някаква чудна тръпка в това да празнуваш големия ден в живота си в този 
нереално красив подземен свят, където по пътя ти току изникват скални образувания, 
наподобаващи дядо Коледа и Снежанка, Пижо и Пенда, Богородица и младенеца, и още, и 
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още...докъдето се простира въображението ви. 

Не пропускайте и Агушевите конаци в с. Могилица /след с.Смилян в посока към извора на 
р. Арда/ - единствен по рода си български феодален замък, най-голям на Балканите за времето си, 
строен преди повече от век и половина. Собственикът е бил богат мюсюлмански владетел в 
Родопите, имал е над 16 000 глави добитък, а в Пирин имал и друг конак – летен. Мисля, че този 
ансамбъл от три сгради с три отделни вътрешни двора/за семействата на всеки от синовете му/, с 
красивата кула в югоизточната част с изрисувани морски пейзажи и фрески по нея/единият син е 
бил морски офицер, но поради болест трябвало да напусне, а кулата му напомняла за морето/ е 
истински шедьовър на тогавашната архитектура. Същото важи и за въздействащото съчетание на 
бели стени с топлината на дървото - под формата на чудесни гардероби, долапи, еркери, сводове, 
парапети. Впечатляващи са ръчно тъканите халища с ярките си и умело съчетани цветове, 
прекрасните дърворезби по таваните. Ако не вярвате, че някъде още в ония времена е имало 
дървени щори с механизъм и вътрешни тоалетни – тук ги има. Наред с вградените в зида въртящи 
се долапи, които позволявали домакинята от едната стая да подреди яденето и чрез завъртане на 
дъската то да се озове при гостите в другата, без тя самата да се появява пред тях! Сигурно няма 
да устоите на изкушението да се снимате пред ансамбъла в центъра на селото, включващ най-
големия черпак в България, отново от дърво. Тук, в Родопите, то е в изобилие. А ако искате да 
зарадвате познати с автентични сувенири – домашно плетени пъстри терлици, шалове, домашно 
тъкани престилки, торбички, ризи, с ръчно изработени гайтани – всичко това можете да купите от 
етнографската изложба в читалището на Могилица. 
 Не бих искала да отделям време за Кръстова гора, защото, предполагам, това свято място е 
добре познато на повечето ни сънародници. Пътят дотам и обратно, с многото му остри завои, е 
сериозен тест за майсторство зад волана.  Всяка година там се стичат хиляди хора – да се 
поклонят пред чудодейния Христов кръст, да запалят свещ в новата църква ”Покров на Пресвета 
Богородица” или старата “Св. Троица”, да си налеят целебна вода от аязмото. И най-вече по 
възможност да преспят на открито – нали тогава настъпвало чудото. Беше предиобед и вече се 
събираха хора в очакване на пълната със загадъчност нощ на тайнството. Според поверието 
завързахме и ние своето парцалче на огромен корен на едно от т.нар. целебни дървета по пътя 
към аязмото. А имаше още толкова много парцалчета. Възрастна жена, продаваща свещи пред 
старата църква, уверяваше, че е свидетел на това как идвали тук хора са получили изцеление от 
тежки болести, което им спестило хирургическата намеса. Но непременно трябвало да дойдеш с 
много вяра. Като се поливате с целебната вода, тя не трябва да се отича в канали, а на чисти места 
– върху тревичка, над саксия - съветваше още жената. Не знам колко е истината и колко-
легендата, но атмосферата на Кръстов връх според мен наистина е пропита с някаква загадъчна 
тайнственост и особена енергия, които чувстваш пречупени и в ярките икони на модерната нова 

църква, и по стъпалата към параклисите на 12-те апостоли, и в 
онзи чуден ансамбъл със седемте чучура и ликовете на 
седемте светци.  

 Ако имате възможност, на връщане оттам непременно се 
отбийте на Чудните мостове – един трудно подлежащ на 
описание скален феномен /аз лично предпочитам вместо 
думи да ви предложа снимка/, пред който не ти остава друго 
освен да потръпнеш от великата и непонятна за нас 
способност на природата да твори толкова много красота! 
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Двата мраморни моста се се формирали  с години вследствие ерозионната дейност на 
реката...Наблизо има прекрасни места за пикник, а и две хижи, 
където можете и да хапнете, и да пренощувате. А като 
споменахме за мостове, ако продължите на юг от Смолян към 
Кърджали, то на всяка цена  опитайте да стигнете до 
Дяволския мост. Намира се на около 10 км от гр. Ардино, 
дотам може да се стигне по черен път с високопроходима 
кола, но за по-сигурно можете да оставите автомобила и да 
повървите. Гледката наистина си заслужава! За разлика от 
Чудните мостове той е дело на човешката ръка – според 
преданието бил построен в началото на XVI-ти век само за 
няколко месеца от местния майстор Уста Димитър и двамата 

му братя. Мостът е бил връзката на Тракийската низина с Беломорието – по него минавали 
каруци, кервани, войска – всичко. Изпълваш се с респект пред таланта и моженето на 
строителите, като гледаш и снимаш изящно извитите над пенещата се под него р. Арда три свода 
на моста, като слушаш колко пъти е прииждала реката, но никога не е успяла да го разруши. 
Можеш да му се полюбуваш и да чуеш легендите, свързани с името му, в красивото кътче за 
отмора край него с неизменните беседка с чешма, пейки и барбекю. 

Върнахме се през една друга българска светиня – Перперикон, но ви съветвам непременно 
да си осигурите екскурзовод за там. Ние имахме този шанс и чрез думите на служител от музея в 
гр. Кърджали, работил няколко години по разкопките на крепостта заедно с проф. Николай 
Овчаров, всеки камък, таящ хилядолетни тайни, сякаш проговаряше. Но без това идващият за 
пръв път би се ориентирал трудно в многото скални масиви и композиции от камък.  

Оттогава почти не минава ден, в който да не си мисля за тази чудна планина, в която 
легенда и реалност се сливат по един наистина неповторим начин и те карат да се чувстваш някак 
особено, извисено. Със сигурност своята дан за това имат и сърдечните и много истински хора на 

Родопите. Като Вальо - служителя в информациония туристически 
център в смолянското село Баните, който бе готов денем и нощем 
да ни води по всеки един от многото му познати маршрути, за който 
ни хрумнеше. Без и да се замисли, че работното му време май беше 
до 17:30. Или брат му, който бе превърнал една от стаите в къщата 
си в своеобразен музей от малки родопски къщички – макети. 
Изработва ги с много любов и ги е подредил като истинско малко 
селце с присъщата му флора и фауна – наред с планински кристали, 
клони, мъх, хербаризирани пеперуди, сухи цветя  и изобщо всичко, 
което може да се намери по тези обвеяни от митове и легенди 

места. Ако искате – може да ви продаде на символична цена макетче на стара родопска къща. 
Едва ли пък и му е хрумвало, че би могъл да взема и някакъв вход за този толкова оригинален и 
самобитен “музей”. Напротив – предлага да ни почерпи. И още много като тях... 

Бих искала да предложа на всички сънародници, които имат възможност, да посетят това 
райско кътче – Родопите. Ако са със свои американски роднини и приятели, могат да бъдат 
сигурни, че ги водят на достатъчно цивилизовано и подготвено за туризъм място.                                                  
              
               А. ЦАНКОВА    
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Покана 

Реклама 

 
Църквата „Свети Климент Охридски” в Dearborn ви кани на фестивал на:  

20 август (събота) от 11:00 докато се стъмни  
21 август (неделя) от 12:00 до 20:00 часа   
 

На 21 август в 1 следобед е представянето на танцовата група към Българския културен 
център в Детройт.  
 Ще има томбола с много награди, оркестър "The Beats" ще изпълни всяко музикално 
желание, традиционна храна от Балканите, македонска бира, игри за децата.    
Адресът е: 19600 Ford Rd, Deaborn, MI 48128.  
 
Безплатен вход и паркинг. Телефон за повече информация 313-271-3110 

 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com  

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• 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).  

Българско бебе 

Бебе David с размери 3.940 кг.  и  19.5 inches се роди на 14 юли и е второто 
дете в семейството на Деана и Александър Николови от Sterling Heights. 
Първа помощничка на мама е каката Никол.  

С пожелания да е хубав като мама и сръчен като тате! 
 
ЧЕСТИТО! 

http://www.smilesbystutman.com/
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 Когато застрахователните компании 
правят автомобилни застраховки, те вземат под 
внимание различна информация, за да оценят 
шофьорите и да ги поставят в съответната 
рискова група. За съжаление, някои шофьори се 
смятат за по-високо рискови поради причини, 
които могат да не са под контрола на самия 
шофьор. Вследствие на по-високия риск, които 
представляват тези шофьори, те плащат повече 
за автомобилна застраховка. В тези случаи 
застрахователните компании таксуват по-
висока цена, за да се предпазят от по-високата 
вероятност от потенциални загуби и за да 
балансират платените за загуби пари с 
таксуваната премия. 

 Всеки шофьор е различен и докато някои 
се вписват в групата на “предпочитаните” или в 
тази на “стандартните”, други се вписват в 
групата на “рисковите”. Младите шофьори се 
смятат за рискови и плащат солидни суми за 
автомобилна застраховка. Това се дължи не 
само на факта, че младите шофьори нямат опит 
зад волана, но и поради това, че статистически 
те са свързани с повече пътно-транспортни 
произшествия отколкото техните по-възрастни 
колеги в шофирането. 

 Шофьори с по няколко пътни нарушения 
и предишни инциденти също могат да се смятат 
като “рискови” за застраховане понеже 
застрахователните компании вярват, че 
шофьори с нарушения и предишни инциденти 
най-вероятно ще продължат да правят такива. 
Шофьори с нарушение за шофиране под 
влиянието на алкохол и/или наркотични 
вещества автоматично попадат в групата на 
рисковите и в много случаи трябва да подават 
молба за документ “SR 22”, с който показват 
пред властите, че имат застраховка. Този 
документ се изисква понеже много от тези 
нарушители шофират без автомобилна 
застраховка заради покачването на цените. 

 Каквито и да са причините даден шофьор 
да е попаднал в групата на рисковите, той няма 
никаква причина да плаща неразумни цени за 

автомобилна застраховка и трябва да отдели 
време за търсене на добра оферта. 

 

СЪВЕТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛНА 
ЗАСТРАХОВКА ЗА ВИСОКО РИСКОВИ 
ШОФЬОРИ 

 Въпреки че повечето шофьори с 
нарушения плащат солидни суми за 
автомобилна застраховка, тези суми няма нужда 
да са неразумни. Противно на това, което 
повечето хора мислят не всички 
застрахователни компании предпочитат само 
стандартни шофьори или приемат рискови, но 
ги таксуват прекалено много пари. Някои 
компании специализират и дори предпочитат 
рискови шофьори. Най-добрият начин за 
рисков шофьор да намери застрахователна 
компания, която ще предложи ниска цена е чрез 
запитване на колкото се може повече компании. 
Това може да се направи чрез свързване с 
различни застрахователни агенти и дори по 
Интернет. Сравняването на цените от различни 
компании може да отнеме малко повече време, 
но може да си заслужава ако се спести добра 
сума пари. 

 Когато шофьор попадне в групата на 
рисковите шофьори, това не трябва да е 
завинаги. Има много начини, чрез които 
рисковите шофьори могат да излязат от тази 
група и да намалят цената на автомобилната си 
застраховка. Най-важният начин е чрез 
практикуване на безопасно шофиране. 
Шофирането под влияние на алкохол и/или 
наркотични вещества може лесно да се избегне, 
ако се вложи здрав разум и се намери 
алтернативен начин за превозване в моментите, 
когато шофьорът иска да се забавлява – може 
да се наеме такси, да се хване автобус или 
метро, или просто да се намери приятел 
шофьор, които няма да пие за момента. Никoй 
не трябва да шофира под влиянието на алкохол 
и/или наркотични вещества, защото това може 
да им cтрува не само трудно спечелени пари, но 
и човешки живот. 

Брой 8, 2011 

Автомобилна застраховка за високо рискови шофьори 
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Също така, повечето от застрахователните компании спират да таксуват за пътни нарушения и 
инциденти след определен период от време - обикновено този период е между 3 и 5 години. 
Рисковите шофьори могат намалят цената на автомобилната си застраховка чрез следване на 
пътните правила. 

 За съжаление, някои шофьори са толкова рискови, че не могат да си намерят автомобилна 
застраховка в никоя компания. Добрата новина е, че повечето щати в Америка имат програма, 
чрез която най-високо рисковите шофьори могат да си закупят автомобилна застраховка, ако 
всички компании са им отказали. Illinois няма такъв официален план, но високо рискови шофьори 
могат да бъдат свързани с компании, които ще могат да им помогнат чрез Интернет страница 
www.illinoisautoinsurance.com/high-risk/ . 

 

 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301 

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

 

РЕКЛАМА 

FIDDLER RESTAURANT  

кани българските си приятели  

да празнуват семейни поводи и национални празници  

в обновения ресторант с адрес:  

6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322 

Предлагаме изобилие от вкусна храна, както и меню по поръчка.  

Жива музика всеки петък и събота вечер: 

19.00 - 21.00 - джас квартет "Fantastic Four"  

21.00 -   1.00 - група "Fiddler"     

Новите собственици са готови да направят вашето тържество незабравимо! 

Всяка неделя от 13.00 до 16.00 часа има бюфет на цена $15.95 с разнообразни салати, топли и 

студени предястия, различни видове месо, десерти и плодове.  

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!    

Тел. 248-851-8782 Ирина 

http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
http://www.fiddlerrestaurant.com/welcome.html


 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха: Даниела и Велеслав Начеви.  

Авторите носят отговорност за съдържанието 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 
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http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/longJohn.html
mailto:ilianadtw@hotmail.com
http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
http://www.photo.bulgariansindetroit.com/tinc?key=cQF8JOMU&RegistrationFormID=40882

