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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 8, 2012 

 Бележка на редактора 

  С голямо закъснение, ето че излиза 

и августовския брой на вестника. 

След кратко посещение в България, 

семейството вече е у дома и всеки 

се опитва да влезе в крак. Родината 

не ми се видя променена за тези три 

години, когато не си бяхме ходили. 

Улиците и тротоарите във Варна 

продължават да са заети от 

автомобили. Където и да решиш да 

отидеш, непременно се предвиждат 

15-30 минути за паркиране , а след 

това си е цяло приключение да 

стигнеш чист и с високи обувки до 

Летния театър, например. Не 

случайно пет годишната ни дъщеря 

отказваше да носи белите сандали, 

защото краката й ставали мръсни. Наши познати, които имат частен бизнес казваха, че сега трябва 

да работят повече за по-малко. Пенсионерите  продължават да разчитат на помощта на децата, 

които са или в по-големите градове или в чужбина.  Морето беше все така примамливо, а 

плажната ивица (където не беше застроена) относително чиста. 

 С учудване установихме, че не може да имаме една банкова сметка с моя съпруг. 

Притежателят на сметката трябва да направи пълномощно на семейната си половинка, за да може 

и двамата да се разпореждат с финансовите средства. Може би затова в България мъжете все още 

говорят за “мъжки пари”, а жените трябва да им се молят за някой лев всеки път преди 

пазаруване. Ей това се казва демокрация! Само се питам, как ли се чувстват семействата, където 

жената изкарва повече?!  

 ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

 

Албена 1 август, 2012  

 
На лов за риба от река Тунджа 



 

 СТРАНИЦА 3 

 Брой 8, 2012 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

 В предишните два броя на вестника писахме за брой 17 “Looking at Bulgaria” на списание 

“Аbsinthe” (Абсент  - алкохолна напитка, подправена с анасон и други билки). В края на май 

редакторът му Dwayne D. Hayes посети България и участва в семинар в Созопол . Dwayne сподели 

впечатленията си от пътуването до България:  

 

- По чия покана отидохте в България?    
- Бях поканен от Фондация “Елизабет Костова”. Това 

е организация, основана от американски писател, 

който подкрепя и спонсорира българската 

литература. (Елизабет Костова е автор на 

популярната книга “Историкът”, омъжена е за 

българин). Всяка година фондацията е домакин на 

семинар в Созопол за автори на фантастични 

разкази. Канят се петима писатели, които пишат на 

английски език и петима на български език, 

преводачи и издатели. През няколкото дни на 

семинара се провеждат множество срещи и се 

правят дискусии на различни теми. Аз бях поканен в 

Созопол, тъй като фондация “Костова” спонсорира 

издание 17, посветено на България. Семинарът започна на 29 май в София с четения и 

представяне на участниците.         

  

- С кои български автори се срещнахте? 

- Имах чудесната възможност да се срещна с много 

български автори, които са публикували в 

“Absinthe”, включително Николай Бойков, 

Красимир Дамянов, Иван Димитров, Кристин 

Димитрова, Теодора Димова, Мария Донева, 

Здравка Евтимова, Яница Радева, Милен Русков, 

Виржиния Захариева, както и с преводачите: Борис 

Делирадев, Jonathan Dunne и Angela Rodel. Освен 

това се срещнах с писателя и сценариста Алек 

Попов, Антони Георгиев, който публикува 

“Вагабонд”, писателя Деян Енев, издателите Манол 

Пейков и Светослав Желев и филмовия директор 

Константин Боянов.  

         

- Какви сa впечатленията Ви от България? Имаше 
ли “културен шок”? 
- Учуден съм колко много българската природа прилича на пейзажа в западна Америка и по-

специално в Колорадо. Бях също изненадан от това, колко много хора там пушат. Още повече, че в 

Мичигън не може да се пуши на публично място, а там пушещите хора бяха навсякъде.  

 

- Как се стигна до издаването на брой 17 “Поглед към България”? 
- Преди няколко години, по време на обяд в Ан Арбор, Елизабет Костова предложи да спонсорира 

издание на “Absinthe”, посветено на България. По това време, ние не бяхме издавали брой само за 

един регион и аз не бях сигурен, че това е посока, която искам да следвам. По-късно направихме 

Списание за съвременни български автори 

 

Изглед от хотелската стая в Созопол  

 

Garrard Conley (от ляво), Dwayne  Hayes (от 

дясно) .  Снимка:  Jeremiah Chamberlin  
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 Списание за съвременни български автори 

  издание с румънски автори и продължихме разговорите с директора на фондацията Милена 

Делева. Фондацията избра няколко автора и изпрати техни творби до други автори за коментар и 

оценка. Редакторите на “Absinthe” също прегледаха текстовете и направиха своя избор от автори, 

книги и филми, които да се представят в списанието.  

   

 - Разкажете на нашите читатели какво точно е списание “Absinthe”, какви други изяви 
имате?  
- Absinthe: New European Writing (Нова Европейска литература) е списание за литература и 

изкуство, което се публикува два пъти годишно в Мичигън от нестопанската организация Absinthe 

Arts 21. Нашата мисия е разбирателство между хората по света чрез литература и изкуство. Освен 

това правим различни събития за обществеността като месечни четения (Срещи в сряда вечер), 

които се провеждат в Mentobe Café във Фармингтон, Мичигън, както и годишен филмов фестивал 

в началото на юни.  

 

 

 

Интервюто взе: ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

 Последното издание №17 на списание Absinthe 17 e 

посветено на съвременни творби от България. Можете видите 

кратко представяне тук: http://absinthenew.blogspot.com. В 

продължение на няколко седмици на този блог ще се 

публикува нова информация.   

 В списанието са представени Георги Господинов, 

Виржиния Захариева, Емилия Дворянова, Милен Русков, 

Владислав Тодоров, Красимир Дамянов, Кристин Димитрова, 

Здравка Евтимова, Владимир Зарев, Яница Радева, Иван 

Димитров, Теодора Димова, Димитър Кенаров, Мария Донева, 

Ники Бойков, Стефан Иванов, а също и осем страници 

портфолио на Стела Василева и Правдолюб Иванов, есе от 

Христина Керанова и ревюта на най-новите български филми и 

книги.  

 Можете да поръчате списанието само за $7.50 (с 

25% отстъпка от цената на корицата $10) тук: http://www.absinthenew.com/pages/

Bulgaria.html.  

Ако имате въпроси, можете да се обърнете към Dwayne D. Hayes, Managing Editor, Absinthe: New 

European Writing 

www.absinthenew.com 

Follow Absinthe on facebook at facebook.com/absinthenew and twitter: @absintheNEW 
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 Книга за България 

 Специално за всички приятели на България, които 

четат на английски език, Българският културен център 

предлага книгата “Looking at Bulgaria”. Книгата е издадена 

от The Olivia Press, Inc, Minneapolis и е част от поредицата 

Looking at Europe. На 48 страници Bronia Prazdny 

представя България на достъпен език, с много снимки и 

карти. Застъпени са историята, градове, траспорт, 

култура, образование, кухня, икономика, туризъм и 

природа на България.  

 Книгата “Looking at Bulgaria” може да бъде 

чудесен подарък за вашите съседи и американски 

приятели. Стойност $20. Можете да направите 

поръчки на телефон 586-219-8710 или e-mail: 

info@BulgariansinDetroit.com.     

 

Време е за пикник 

Заповядайте на годишния пикник, организиран от 

Българския културен център в Детройт 

Кога: на 25 август (събота)  

Време: 4 – 10 следобед,  

Къде: Raintree Park, Troy  (17 mile and John R.)  

Паркът предлага две игрални площадки за децата.    

Спортни игри (футбол за възрастни и деца, плажен волейбол, народна топка),  

състезания (дърпане на въже, скачане с чували),  

томбола, награди, български сувенири, 

много музика и народни танци. 

Ще се предлагат бира, безалкохолни напитки и храна за закупуване.  

Не забравяйте българските тениски и шапки. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 
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  В тази поредица от статии се спирам подробно на франчайзинга по две причини: Първо, 

франчайзингът може да ви отвори вратите за легално пребиваване в САЩ и второ, защото 

франчайзингът може да осигури сигурен бизнес за Вас и Вашето семейство. В първите две 

статии  разгледахме въпроса за специфичните особености на франчайзинга, както и видовете 

визи, които един предприемач може да получи, ако закупи франчайз в САЩ. Тук ще прочетете 

малко повече за задължението на франчайзодателя (ФД) да разкрие определен обем от 

информация пред потенциалния франчайзополучател (ФП). 

 Франчайзингът е много добре законово регулиран в Съединените щати. В България, както 

и в повечето държави по света, няма закон за франчайзинга, който да регулира отношенията 

между франчайзодателите  и франчайзополучателите, както и между тях и държавната 

администрация.  Това не е особен проблем, понеже тази липса се запълва от Договора за 

франчайзинг.  

 Тъй като отношенията по повод на франчайзинга са много обемни и сложни, то и 

договорът, който ги регулира също е дълъг и съчетава в себе си клаузите на различни договори. 

Един договор за франчайзинг може да съдържа Лицензионен договор, Договор за наем, Договор 

за доставка, Договор за покупко-продажба и много други. В интернет може да се намерят 

договори за франчайзинг по 1-2 страници.  Не Ви съветвам да се възползвате от тази  „безплатна 

възможност”. Тъй като този текст е предназначен за неюристи, няма да се впускам в детайлите на 

различните закони в САЩ и България. Ще се спра само на най-важното за франчайзинга 

преддоговорно задължение, а именно задължението  за разкриване на информация.  

 Това задължение се съдържа в законодателството на много държави. То включва 

задължението на ФД да информира потенциалния ФП по въпроси от своя бизнес, които са 

съществени за информираното взимане на решение от страна на ФП. Такива въпроси са 

например: 

Колко ФП има в  системата, имена, адреси, телефони? 

Колко ФП са напуснали системата и защо? 

Какъв е оборотът и каква е печалбата на ФД? 

Има ли съдебни искове срещу ФД?  и др. 

 Както се вижда, някои от тези въпроси са доста неудобни. В САЩ има специален формуляр, 

който всеки ФД е длъжен по закон да попълни и предостави на ФП. В някои щати има дори 

регистрационен режим, което означава, че всеки ФД и ФП подлежи на регистрация преди да 

започне работа. 

 В България няма такова законово задължение. Но аз винаги съм съветвала клиентите си ФД 

да предоставят такава информация, за да нямат по-късно проблеми със своите ФП. Ако пък при 

мен дойдат ФП, ги съветвам да не подписват договор за франчайзинг с ФД, който не желае да 

разкрие такава информация. 

 Ако сте решили да купувате франчайз, моля, първо се запознайте с ФД, после поискайте 

списък на неговите ФП (той знае, че трябва да Ви го даде). Влезте във връзка с тях. Питайте ги за 

всичко, което е важно за Вас. Посетете ги. Поискайте да се запознаете с проекта на договора. 

Покажете го на Вашия адвокат. Не се притеснявайте да искате промени.  

 Всеки договор за франчайзинг започва с описание на Търговската марка. 

Франчайзинг—сигурен бизнес и пребиваване в САЩ 
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Франчайзинг—сигурен бизнес и пребиваване в САЩ 

 Като кажем франчайзинг, разбираме задължително търговска марка. Не може да има 

франчайзинг без известна марка. Но известните марки се нуждаят от закрила. Затова ще 

разгледам въпросите, свързани със закрилата на 

търговската марка. 

 Марката е ключов елемент в политиката на една 

компания: повишаването на нейната стойност означава 

запазване на пазарните дялове и придобиване на нови. 

Марката е основен капитал. Тя може да се реализира 

търговски чрез лицензиране, франчайзинг, продаване и 

дарение. Като пазарен инструмент тя може да представлява 

най-важния актив на фирмата. 

 Марката представлява знак, който може да бъде 

представен графично и се използва за отличаване на 

стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на друго на пазара.  

 Национална регистрация 

 Марките са основно търговски марки и марки за услуги. Правото върху марка се 

придобива с регистрацията й, като на притежателя на марката се предоставя изключително право 

да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на всяко трето лице да я използва без негово 

съгласие. 

Националната регистрацията се извършва в съответното патентно ведомство. 

Регистрацията действа за определен период, считано от датата на подаване на заявката, и може 

да бъде подновявана многократно за следващи периоди чрез заплащане на такса. 

 Международна регистрация 

 Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора: 

Мадридска спогодба за международна регистрация на марките, датираща от 1891 година, и 

Протокол относно Мадридската спогодба. Международната регистрация има срок на действие от 

10 години. Той може да бъде подновяван за следващи периоди от по 10 години чрез заплащане на 

съответните такси. Международното бюро изпраща едно напомняне на притежателя и, според 

случая, на неговия представител по индустриална собственост, шест месеца преди датата, 

предвидена за подновяването. 

 Регистрация в ЕС 

 Всички физически и юридически лица от страни - членки на Европейския съюз могат да се 

обръщат директно към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и да подадат заявка за 

регистрация на марка на Общността. 

Националната марка предлага закрила, която е ограничена на пазара само на една държава. 

Международната марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, 

посреща специфичните нужди на онези, които търсят закрила в държави извън Европейската 

общност. Марката на Общността предлага закрила на целия пазар на територията на Европейския 

съюз.  

Тези три вида марки не са взаимно изключващи се: различните връзки между тях позволяват на 

фирмите да си изработят система за закрила, която отговаря на нуждите им. 

 Когато франчазирате собствения си бизнес, преди всичко се погрижете за закрилата на 
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Вашите марки. Ако пък сте потенциален франчайзополучател, трябва много внимателно да 

проучите статута на марките, чието ползване Ви се продава. Убедете се, че марките имат 

регистрация за съответната територия. В противен случай, можете да имате много сериозни 

проблеми, защото както казах в началото няма франчайзинг без марка! 

 В следващата статия ще се спра на таксите, които ще трябва да плащате, както и на 

спецификата на отношенията между ФД и ФП. 

 Ще се радвам, ако ми пишете с предложения за теми или с въпроси, чиито отговори ще 

бъдат интересни за повече хора. 

Ваша Светлана Ирасек 

Консултант по международен франчайзинг 

Ensley & Associates, LLC 

Immigration and International Law Firm 

K Street NW Suite 300 

Washington DC 20006 

Франчайзинг—сигурен бизнес и пребиваване в САЩ 

100 години от балканските войни 

 През 2012 и 2013 г. България чества 100-годишнината от славните Балкански 

освободителни войни. В историята на Третата българска държава няма по-голям и по-

категоричен пример за всенароден национален подем и мобилизация в името на свободата и 

обединението на българите и величието на древната ни държава. Тези войни са естествено 

продължение на национално-освободителната борба на нашите възрожденци и апостоли. 

 За достойно отбелязване на този бележит юбилей, стотици инициативи в цялата страна ще 

бъдат посветени на годишнината. Кулминацията се очаква да бъде в областите, където са се 

водили реалните бойни действия и където Българската армия е влязла като освободителка. 

Създаден е специален уеб сайт, в който е поместен календар на всички събития по отбелязването 

на годишнината: www.100godini-balkanskivoini.bg. 

 В памет на героите, Националният инициативен комитет постави като свой приоритет 

ремонта и възстановяването на паметниците на тези, които загинаха за обединението на 

Родината в Балканската епопея. Над 50 знакови паметника, мавзолеи и костници ще бъдат 

основно ремонтирани със средства на държавата. Въпреки тежката икономическа криза, 

Министерски съвет със свое постановление отпусна над половин милион лева за ремонта на тези 

светини, но нуждите за ремонта на военни паметници в цялата страна далеч надминават тази 

сума. За да подпомогне подобаващото отбелязване на 100 години от Балканските 

войни, е открита дарителска сметка на името на фондация „Българска военна памет” –  

Юробанк IBAN BG41BPBI79401071996401. 
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 Съгласно последните изменения на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които влизат в 

сила от 01.януари.2012 година лицата, отговарящи на условията по чл. 40а от ЗЗО (български 

граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през 

една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на 

съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща 

календарна година след предварително подадено заявление до НАП), които са напуснали 

страната преди 31 декември 2011 г., но не са подали предварително заявление, могат да подадат 

заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по 

образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. 

 Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по 

електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя придобит от 

български лицензиран доставчик на електронни подписи. 

 В електронната поща на ИЦ на НАП не се приемат, подават и издават входящи номера на 

декларации , уведомителни писма, заявления и каквито и да е официални документи. Можете да 

подадете документите по гореописаният начин, но в електронната поща на компетентната ТД на 

НАП по постоянен адрес на физическото лице за България, използвайки квалифициран 

електронен подпис на подателя придобит от български лицензиран доставчик на електронни 

подписи. Предоставяме Ви линк към контакти за всички ТД на НАП http://www.nap.bg/page?id=24 . 

Заявлението и декларацията ще можете да намерите и изтеглите от сайта на НАП http://

www.nap.bg/, тук приложения линк http://www.nap.bg/news?id=1496  

 По този начин се дава право на всички български граждани, макар и неподали заявление 

преди напускането на страната да се освободят от задължение за внасяне на здравно 

осигурителни вноски от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна 

година ако са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през съответната календарна година. 

Лицата, които са подали заявление преди напускането на страната не следва да подават отново 

такова за следващи периоди. 

 Периодите на влизане и излизане от страната преди 2007 година можете да видите от 

международният си паспорт. 

 Промените в нормативната уредба не се отнасят за лица, които се осигуряват за 

периодите след 01.01.2007 в страни членки на ЕС. Тези лица, съгласно правилата за 

координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в 

друга държава-членка. По тази причина те не са задължено осигурени в НЗОК лица и 

съответно нямат задължение от което да се освобождават по реда на чл. 40а от ЗЗО и. 

Лицата покриват периодите си без данни за здравно осигуряване в България след 

завръщането си в страната и представяне на документ издаден съгласно регламентите 

за координация на системите за социална сигурност от администрацията в страната 

членка в която са се осигурявали. 

Сроковете за подаване на заявлението и декларацията по §19п са 01.01.2012-

31.12.2012година. 

Изменения в Закона за здравното осигуряване 
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Българско бебе 
 
 На 22 юли в семейството на Маринела и Борис 

Згуров се роди малката Стелла Боряна Згуров  

(8 lbs 9 oz, 20 inches). 

 

Мама, татко и цялото семейство са много щастливи и 

горди и отправят следното пожелание към малката 

"звездичка" както гальовно я наричат: 

 

Добре дошло сред нас, скъпо дете! 

Нека животът ти бъде обсипан с усмивки и щастие! 

Нека крепко здраве те съпровожда през всеки твой 

ден! 

Нека късметът не те оставя и нека хиляди добри неща 

да топлят твоята душа! 

 

Расти умна и добра, красива, нежна и талантлива  

за радост на всички нас! 

 

Обичаме те безкрайно много! 

Маринела и Борис Згуров  

 Здравейте,  Лятото е към своя край, но не и отстъпките в Neterra TV съвместно с 

BulgariansinDetroit.com. Вземете абонаментен план за *2 години* и се заредете с още *2 месеца* 

безплатно.  С едногодишния ни план получавате 1 допълнителен месец.  

С кода за отстъпка *AUGUST**,* получавате *20% отстъпка*  допълнително от цената на 

 абонаментния план.  Допълнително с промо код  DETROIT  получавате 10% отстъпка от всички 

абонаментни планове на Neterra TV. Set-top box устройството продължава да 

бъде на изкусителната цена от *$ 49* 

*$ 49** С АБОНАМЕНТ ЗА 1 ИЛИ 2 ГОДИНИ »  

*$ 59 ** С ПЛАН ЗА 1 ИЛИ 6 МЕСЕЦА »  

*$ 69 ** БЕЗ ПЛАН » 

Българска телевизия в Америка—Neterra.tv  
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Застраховка за бизнес автомобили 

  В САЩ всички собственици на лични автомобили трябва да имат автомобилна застраховка. 

Ако обаче притежавате автомобили, които използвате за собствения си бизнес, ще имате нужда и 

от бизнес автомобилна застраховка. 

 Тази застраховка предлага същите покрития като личната – пътна гражданска отговорност, 

покритие за телесни вреди на шофьора и на всички пътници, покритие за сблъсък (collision), 

обстойно покритие (comprehensive) и всички други покрития, които могат да се закупят с 

автомобилна застраховка. В действителност много хора използват личния си автомобил за 

бизнеса си и имат лична застраховка на автомобила. В този случай, ако автомобилът е описан като 

собственост на фирмата, името на фирмата трябва да фигурира в автомобилната застраховка, 

която трябва да е бизнес, а не лична. По този начин се избягват обърквания, ако претърпите 

загуба или ако някои ви осъди след автомобилен инцидент. 

 Дали трябва да закупите бизнес автомобилна застраховка зависи от много фактори като: 

как точно използвате автомобилите си; кой шофира тези автомобили; дали вашите работници 

(ако имате такива) използват собствените си автомобили за вашия бизнес. Как обаче се определя 

дали даден автомобил се използва за бизнес дейности? Една от дефинициите е: транспортиране 

на стоки срещу компенсация -  това може да включва доставка на пица, вестници, консултации от 

врата на врата; градинарски или снегопочистителни услуги; църковен микробус и други. Хора, 

занимаващи се с подобни дейности трябва да закупят бизнес автомобилна застраховка. 

 И докато главните покрития са същите като тези в личната автомобилна застраховка, 

бизнес застраховката се различава от личната по много фактори. 

 Бизнес застраховката е важна поради няколко причини. Едната причина е покритията, 

които предлага и ще ги разгледаме по-долу. Другата причина е защита в случай на инцидент. 

Например, Иван има фирма и само един автомобил, който той използва за лични и бизнес 

дейности. Този автомобил е застрахован с лична застраховка. Иван е в автомобилен инцидент, 

когато шофира по бизнес дейности и трябва да докладва загубата на застрахователната компания. 

Има много голяма вероятност покритие да му бъде отказано, понеже той е шофирал по бизнес, 

когато е станал инцидента. За това, Иван трябва да има бизнес застраховка. 

 Личната автомобилна застраховка покрива само описани в полицата автомобили, които са 

собственост на застрахования човек. Бизнес застраховката от друга страна може да покрива 

описани в полицата автомобили, автомобили под наем или автомобили взети на заем от приятел 

за употреба в бизнеса. Това е възможно чрез избирането на различни опции, с които се добавя 

покритието. Опциите са следните: 

 

#1 – Всички автомобили 

#2 – Само притежавани автомобили 

#3 – Само притежавани автомобили от типа “Private Passenger” 

#4 – Притежавани автомобили от други категории 

#5 – Притежавани автомобили, подлежащи на системата “No-fault” (това е системата, която е в 

сила в Michigan) 

#6 – Притежавани автомобили, подлежащи на Закона за незастраховани шофьори 

#7 – Специфично описани в полицата автомобили 
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Застраховка за бизнес автомобили 

#8 – Наети под наем автомобили 

#9 – Само непритежавани автомобили 

 

 Тези опции могат да се добавят отделно според нуждите на бизнеса. Може да се избере 

най-стриктното покритие само за описани автомобили или най-обстойното за всички автомобили, 

или всяко едно покритие от останалите. 

 Предложените от бизнес застраховката покрития са същите като тези от личната 

застраховка с няколко изключения. Бизнес застраховката може да включва няколко 

допълнителни покрития според желанието на клиента. Тези покрития са: 

 Покритие за пътна гражданска отговорност за непритежавани от работодателя 
автомобили. Това покритие предлага покритие за бизнес собственици, чиито работници 

използват собствените си автомобили за бизнес дейности. 

 Покритие за шофиране на друг автомобил.  Това покритие е нужно в следният случаи. 

Иван е бизнес собственик и е закупил автомобил под името на компанията си. Той обаче използва 

този автомобил и за лични потребности. Той няма друг автомобил и следователно няма лична 

автомобилна застраховка. С това покритие, той ще е застрахован ако вземе на заем автомобила на 

съседа си. Тази опция включва покритие за пътна гражданска отговорност както и за автомобила 

на съседа. 

 Покритие за описани шофьори. Това е покритие за семейни бизнеси. С тази опция 

собственикът на бизнеса може да включи в застраховката всички членове на семейството, за да 

могат да шофират автомобилите под името на бизнеса. Иван например може да включи жена си в 

застраховката и жена му дори не трябва да работи в неговата компания, за да може да бъде 

добавена като шофьор. 

 Покритие за подвижно оборудване.  С това покритие могат да се включат камиони 

снабдени с оборудване като кран. 

 Бизнес автомобилната застраховка наподобява личната автомобилна застраховка по 

всички други фактори. Главните разлики са покритията, предложени от бизнес застраховката, 

които са устроени да задоволят нуждите на всеки бизнес. Ако не сте сигурни дали имате нужда от 

бизнес автомобилна застраховка, консултирайте се със застрахователен агент. 

 

 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

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

Toll Free: (877) 205-0051 

deyan@kozhuharovagency.com 

www.kozhuharovagency.com 



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Росица Димитрова, Даниела и Велеслав 

Начеви.  Авторите носят отговорност за съдържанието и 

верността на материалите. Изказаните мнения е възможно 

да се различават от становището на редакционната 

колегия. Авторските материали подлежат на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 8, 2012 

  

Интернет страницата www.BulgariansinDetroit.com навърши шест години!

Едноименният вестник се изпраща безплатно до нашите абонати веднъж месечно. 

Ако искате да подкрепите това, което правим, можете да направите дарение чрез 

Pay Pal, кредитна карта или да изпратите чек на адрес:  

3542 Marc Dr, Sterling Heights, MI 48310.   

 Благодарим на своите читатели, сътрудници и рекламодатели, с които сме 

заедно през изминалите години.    

Даниела и Велеслав Начеви  

 

$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING TV - RT, 

 bTV Action - RT 
16 Български Тв канала 27 Български тв канала и още нещо  


