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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 1, 2013 

 Бележка на редактора 

  

 

 

       

 Честита нова година!  

 Измина 2012 година, през която вестникът 

“Българите в Детройт” продължи да представя това, 

което се случва в нашия град и полезна информация 

за нашите читатели.  

 Писахме за концертите на децата от училище 

“България” към Българския културен център, 

издадени нови книги, за списание “Absinthe 17, 

посветено на България, за юбилеи на сънародници, 

абитуриенти, сватби и новородени бебета, изяви на 

таланливи български деца, участия на фолклорен 

ансамбъл “Извор”, благотворителната акция на 

фондация “Митра” през май. Вярвам, че всички 

присъствали ще си спомнят за невероятното 

изпълнение на национален фолклорен ансамбъл 

“Българе”, както и веселите партита, организирани 

от Нели и Васко Асенови, Валя и Емо Камберови и 

Българския културен център.  

 Застрахователният агент Деян Кожухаров 

продължи рубриката за различните видове 

застраховки, а д-р Невин Чаушева представи 

полезна информация за здравето на зъбите. През 

юни започнахме новата поредица “Франчайзингът - 

сигурен бизнес и път за легално пребиваване в 

САЩ” от Светлана Ирасек, която на достъпен език 

представя детайли по тази тема.        

 Благодарим на нашите постоянни 

рекламодатели туристическа фирма “Биляна” с 

лъчезарната Илияна Георгиева, застрахователна 

агенция “Кожухаров” с отзивчивия Деян Кожухаров, 

доставчиците на българска телевизия ТV River и 

Neterra, телефонната компания Blue Tone с изгодни 

цени за разговори до България, адвокатско 

дружество “Ensley & Associates” с представител 

Светлана Иресек. 

 За новата 2013 година си пожелавам сили, за 

да отразим още много събития, свързани с 

българите в Детройт. Благодаря на Росица 

Димитрова и Емилия Димитрова, които безплатно 

редактираха материалите за вестника през 2012 г. 

Пожелавам си и повече сътрудници, които да ни 

изпращат свои материали и снимки. 
 

 ДАНИЕЛА НАЧЕВА 

Три празника 
 

Нас позвали встречать Рождество, 

Мы – евреи, друзья – христиане, 

Но в Америке право одно –  

Жить всем дружно в реальности 

данной. 

Мы попали в “плавильный котӫл”, 

И все ныне мы  - граждане Штатов, 

Каждый миг нашей жизни остӫр, 

И мы празнуем разные даты. 

Празник Хануки уж пролетел, 

Зажигали минорные свечи, 

Но не значит, что мы не у дел – 

Отмечаем рождественский вечер. 

А потом ждет нас всех Новый год 

С Дед Морозом и пышною ӫлкой, 

Ощущение счатья прийдӫт 

Рядом с чудо – красавицей колкой. 

Будем дружно подарки вручать, 

От души поздравля застолье, 

Мирно, дружно, красиво, достойно 

Пусть все семьи счастливо живут, 

И без горестей будет наш путь –  

Всем здоровья и счастья желаю! 

 

Eва Мошкович, 22 декабря 2012  

 

Ева Мошкович е семейна приятелка 

и е написала това стихотворение по 

повод нашата покана да ни гостува. 

Бел. Ред.  
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 Коледа 2012 в Детройт 

 Коледното тъжество на децата от училище «България» събра близо 50 участника от 

филиалите в Плимут и Трой, както и много родители и приятели.   

     

 

 

Танцуват 

деца от 

първи клас в 

Трой. 

Хореография: 

Елеонора 

Барбов. 

След концерта Цвета Тончева показа на децата 

как се правят сурвакници. Тя подари много 

материали и пръчки, за да може децата да си 

направят сурвакници у дома.   

Децата от Трой бяха оцветили в часа по 

«Роден край» с учител Атанаска Бонева 

фигурки на момичета и момчета в народни 

носии и други зимни фигури за украса на   

залата.    

Малките танцьори в  

ролите на «снежни 

кончета» по хореография 

на Даниела Дончева 

спечелиха овациите на 

публиката.     

За всички гости 

имаше снопче 

слама с  текст, 

обясняващ 

традициите за 

коледните 

празници. 



 

 

Ах, какъв коледар е  

7 годишния Сашко от Трой! 

Хайде на хорото! 

Малки и големи 

играха кръшни 

български хора. 

Голямата 

награда от 

томболата  

Xbox 360, 

дарена от  

д-р Невена 

Чаушева 

отиде у 

малката Леа. 

Всички деца от училище 

«България» получиха 

книжка и диск с популярни 

български зимни песни и 

стихове, закупени от 

Българския културен 

център.  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 1, 2013 

СТРАНИЦА 4 

Деца от филиала в Трой представиха пиеса за традиционната трапеза на Бъдни вечер и посрещането 

на коледарите.  

На сцената са деца от 

подготвителната група в 

Плимут с учител Елисавета 

Пеева и подготвителната 

група в Трой с учител Нина 

Трифонова 
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 Брой 1, 2013 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

В миналия брой обявихме въпросите на новогодишната анкета за 2013 г. Представяме 

ви отговорите на няколко наши сънародници.   

 1. Каква беше 2012 година за вас и семейството ви? 

 2. Желанията и надеждите ви за 2013 година? 

            3. Вашето новогодишно пожелание към българите в Детройт? 

 

1. Годината ни беше напрегната, трудова, преплетена с приятни и някои неприятни 

събития и моменти. Като цяло успешна. Много нови идеи и мероприятия. 

2. Пожелаваме си здраве и Бог да ни закриля и напътства. 

3. На всички българи в Детройт пожелавам здраве и късмет. Успехи в тази чужда 

държава за всички нас и нека не забравят, че сме българи. Да си помагаме и 

уважаваме. Да се веселим по български и да работим по американски. 

Даниела Дончева, Rochester Hills 
 

1. 2012 беше изпълнена с много емоции и щастливи моменти за нашето семейство. Нашето 

малко момиче стана на една годинка, проходи, проговори и стана кака на едно малко братче.  
 

2. През 2013 си пожелаваме здраве и време, за да може да се радваме на децата. Другото само 

ще  си дойде.  

3. Нека да е честита новата година на всички българи в Детройт. Да им донесе много здраве, 

любов, късмет, успехи и щастливи мигове и нека бъдем по-задружни тази година!  

                       Ивелина Господинов, Novi 

 

1. 2012 година за нашето семейство бе много благополучна. Брат ми направи сватба. 

Родителите ни дойдоха на гости за около два месеца. Кейтлън завърши магистратура и започна 

нова работа. Като цяло сме благословени от Господ с хубави спомени. 

2. Надеждите ни за 2013 са да завършим с изплащането на магистратурата на Кейтлън и най-

вече да сме живи и здрави. 

3. На българите в Детройт желаем 2013 да 

бъде изпълнена с много лични и бизнес 

успехи, радостни моменти и здраве. И 

най-вече да се разбираме един с друг и 

да си помагаме. 

      
  Деян Кожухаров, Rochester Hills 
 
 

 Новогодишна анкета 

На снимката: Георги и Мариян 

Георгиеви от Novi   
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 Новогодишна анкета 

1. За мен 2012 беше като всички предишни години. 

Като едно море с приливи и отливи, но без цунамита /

за наша радост/. С ежедневните битовизми, с 

жонглирането за плащане на биловете, с 

увеличаване на икономическата гробница в 

семейния бюджет, с разочарованието от некоректни 

удари под кръста от близки и далечни хора, с 

умората от трудовия ден на тръстиката, с 

неудовлетворението от проиграните възможности, 

но и с оптимизма при пускане на печелившата 

комбинация Вяра, Надежда и Любов в Мега милион. 

Приключвам с негативизма и обръщам другата 

страница. И на корицата е семейната ни снимка от 

дипломирането на дъщеря ни Таня като доктор на 

юридическите науки. Нашата най-голяма инвестиция. 

И май ще спра да играя вече на лотария. На втората 

страница са красивите спомени от посещението ни в 

България и Италия и срещите с нашите близки 

роднини и приятели. Рекапитулацията приключва с 

редките, но качествени по характер срещи с близки 

наши приятели по партита, по парковете край 

езерата на излет или в къщи, дегустирайки кулинарните ми умения. 
 

2. Най-напред да сме живи и здрави, а после и имотни. Кантората на Таня в Чикаго да заработи 

успешно и да завоюва име на добър адвокат, а после пак да се върне и да работи в 

Американския Сенат и да продължи и успее да създаде лоби за България. Много се надявам да 

се увеличи числеността на семейството ни и съм дала заявка за мечтания зет като мед. Ама 

нещо много високо е вдигната летвата, та не зная дали вече се е родил такъв избранник. В 

питката с късметите бих си пожелала и внуче, за да му дам цялата си обич и нежност. 

Пожелавам си повече контакти по приятни поводи с красиви и весели хора, защото не обичам 

такива с вегетариански физиономии и ампутирано чувство за хумор. 

 

3. Иманяри от всички страни съединявайте се! Извинете драги сънародници за това 

обръщение, което току що ми хрумна, но като изключим дълбоко идеалистичните, нравствено 

морални подбуди за нашето емигриране си остава голият меркантилизъм.  

  

 Да е на хаерлия и на мангизлия Новата 2013 година.! 

Емилия Димитрова, Inkster  
 
 

Макси Жечев, 7 год. oт  Rochester 
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 1, 2013 

Новогодишна анкета 

1. За мен и моето семейство 2012 беше една много емоционална и пълна с хубави събития 

година. Имахме много поводи за празнуване: внучката Изабелла навърши 1 годинка на 17 

октомври, роди се и вторият ни внук – Питър на 28 ноември, Билянка имаше своя първи 

юбилей – направи 10 години на 18 февруари, ние с Митко дочакахме 30 годишнината от 

сватбата ни на 24 октомври. Изкарахме едно незабравимо лято в България, посетихме много 

места, с много приятели и близки се видяхме. Децата ни радваха със своите успехи, най-вече 

Билянка с  отличното си  представяне в училище и извън него. Работа имаше, веселба също, но 

най-важното е, че бяхме здрави и оцеляхме още една година! 
 

2. Надявам се да бъде мирна и спокойна година! И макар да носи цифрата 13 в себе си, силно 

вярвам, че ще ни донесе много здраве и добър късмет! Нека да има повече работа, повече деца 

да се раждат, повече хубави поводи да празнуваме! Желая Българското общество в Детройт да 

става все по-голямо и силно!  
 

3. Да са здрави и винаги оптимисти! Да пазят вярата в сърцето си и  Българското в душата си! 

Илияна Георгиева, Farmington Hills 

 

1. За моето семейство 2012 беше весела, изпълнена с много семейни задължения, емоции, 

радости и игри, ваканция в България и много срещи с 

приятели и роднини. 
 

2. Да сме живи и здрави всички в къщи. Да отгледаме и 

възпитаме децата си с добра ценностна система и дано 

вземат най-доброто и от американската и от българската 

култура.  
 

3. Да построим (или закупим) сграда за наш собствен, 

български културен център с учебни стаи и зала за 

тържества.  

 Велеслав Начев, Sterling Heights 

 

 

 Габриела Тянкова от Waterford е 

само на седем месеца и това е 

нейното първо пързаляне с 

шейна! 

 

Очакваме вашите зимни 

снимки на е-мейл: 
info@BulgariansinDetroit.com. Анжелина Бонева  от Clinton Twp 
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 Зимни запаси 

 И в Детройт започна подготовката 

за зимните месеци, през които с 

червеното вино най-върви домашно 

приготвена луканка. Ето какво установи 

нашата «проверка». Очакваме и други 

снимки на домашно приготвено вино и 

луканки.   

 

Това не е картичка от календар, а снимка на 

трапезата в дома на семейство Наси и Данчо 

Генчеви от Hazel Park.  

Червеното вино е домашна реколта с грозде 

от лозниците около къщата.     

  

НАЗДРАВЕ! 

 

 

 Тези луканки са подредени в мазето на 

една българска къща в Ан Арбър.  Кулинарните 

майстори са Иво Паньовски, Мите Аризанкоски и 

Пламен Петков. Ето какво сподели Пламен за 

нашите читатели: “Ние сме една малка група от 

Ан Арбър , която вече трета година прави 

луканки и се справяме доста добре! Рецептата не 

е наша и затова не можем да я споделим. » 

 Браво момчета!  

Мнозина биха поискали тази вкусни «гердани»!    

 Правенето на луканки не е проблем за 

сговорната дружина на снимката. От ляво на 

дясно: Коцето, Жоро, Коцето 2, Запрян и 

Борката. Вземат си 100 паунда кайма и 

подправки и работата започва. След две 

кашончета бира и неизвестно количество 

вино, резултатът е луканки за 4 семейства! 

Да ви е сладко и да не забравите да 

почерпите!     
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Габровски комплект за оцеляване на 21 декември 2012  

 „Когато по света започне да се говори за нещо, в 

Габрово то вече се прави“.  

Габровци са добре запознати с това клише, в случая обаче 

твърдението изцяло отговаря на истината. Въпреки, че преди 

седмица делегация от маи измоли кметът да нареди на Рачо 

Ковача да закове времето, за да не се сбъднат лошите 

предсказания за свършека на света, общинската администрация 

се застрахова, като подготви уникален Габровски комплект за 

оцеляване, който ще бъде раздаван на официалните гости, 

потвърдили участие в карнавалните дни. Притежанието на ценната метална кутия ще им даде 

ако не нещо друго, то поне успокоение, че са взели всички възможни предпазни мерки. 

Тъй като габровци се славят със своята практичност, вещите в него са така подбрани, че да 

служат за всички жизненоважни дела при евентуален свършек на света или намек за такъв. 

  

Комплектът съдържа:  
Шишенце с ракия, свирка, компас, термометър, кибрит, хартия, молив, пликче с боб, връв 

 Начин на употреба: 

 Ден първи: Събуждате се и установявате, че светът е свършил. Вайкате се десетина минути. 

Сещате се, че притежавате единствения и неповторим Габровски комплект за оцеляване®. Само 

мисълта за това прави деня ви по-малко страшен и решавате да действате. Ако имате нужда, 

използвайте капака на кутията, за да хванете слънчевата светлина и подадете сигнал на 

останалите евентуални оцелели. Ако случайно и слънцето се е свършило, свирете със свирката. 

Морзовият сигнал за бедствие е • • • – – – • • • . Ако всичко ви е наред, ориентирайте се с 

помощта на компаса и поемете към новия свят. 

 Ден втори: Срещате човек. Питате се как е оцелял. Може би и той притежава единствения и 

неповторим Габровски комплект за оцеляване®, но не ви се вярва, тъй като серията е 

лимитирана. Оказва се, че просто е голям късметлия. Добре е да се сближите с подобен човек, 

затова го каните на по глътка ракия, от ракията, съдържаща се в Комплекта. Ако времето е 

студено, направете си греяна ракия, която да ви предпази от болестотворни организми и зли сили 

(използвайте кибрита за запалване на огън). Ако Късметлията случайно е ранен, промийте 

раната му с част от ракията, а с останалата повторете процедурата за приятелство и срещу 

болестотворни организми. Ако след ракията ви стане весело, попейте и посвирете със свирката. 

 Ден трети: След снощи ви е зле. Надяваме се, че не сте угасили огъня. Направете си чай в 

кутията за оцеляване, която може да се използва и като тенджера или направо в шишето от 

ракията. България е богата на билки и корени, така че колкото и да го е загазил светът, все ще се 

намери нещо. Хубаво е след като сте се сприятелили с Късметлията, да скрепите приятелството 

си с договор. Използвайте молива от единствения и неповторим Габровски комплект за 

оцеляване® и гърба на хартията, която четете в момента. Разделете земята на две – вземете 

северното полукълбо за себе си, южното дайте на него. Дръпнете границата с помощта на 

компаса. Напишете договора в два екземпляра на листа, като го разделите на две и оставите за 

себе си частта след „Ден трети:”, гледано от лицевата страна. 

 Ден четвърти: Чудите се какво да правите? Хвърлете си един боб, за да узнаете бъдещето. 

Сварете на супа половината предсказание, другата оставете за посев. Време е да намерите 

запазено от края на света кътче, където да се установите. Късайте парченца от дунапрена, 

служещ за подложка, в единствения и неповторим Габровски комплект за оцеляване® и ги 

пускайте на земята от време на време, за да сте сигурни, че не се въртите в кръг. Не забравяйте 

да вземете живи въглени от огъня със себе си. За пренасянето им може да използвате кутията. 
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 Габровски комплект за оцеляване на 21 декември 2012  

 Ден пети: Гладен сте и отслабнал. Заложете капан-примка като използвате връвта от свирката в 

единствения и неповторим Габровски комплект за оцеляване®. Ако хванете котка - опитомете я, 

ако хванете заек - изяжте го. Ако хванете Късметлията, сами изберете какво да го правите. 

Внимавайте да не загубите обаче частта му от договора! 

 Ден шести: Вържете вече падащите си гащи с връвта. Намерете пещера и с молива нарисувайте 

по стената сцени на преживелиците си от предишните 5 дни. Това ще ви даде вдъхновение да 

стартирате еволюцията отново. Намерете река и габър, и основете Габрово. Търсете приятно, 

слънчево, но прохладно място с помощта на компаса и термометъра. Когато го намерите, котката 

ще се отърка в краката ви и ще замърка доволно. Посадете останалата част от боба. Пликчето 

може да използвате за съхранение на опашката на котката и договора с Късметлията. 

 От тук нататък е лесно… 

 

Източник: www.zagabrovo.eu 

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 

Loan Modifications & Real Estate 

Transactions 

Тел.: (248) 462-1129 

Тел.: (248) 690-LAW5 (5295) 

toni.valchanov@gmail.com  

ПРАВНИ УСЛУГИ 

Обаждайте се в България по-евтино! 

Използвайте услугите на Blue Tone и спестявайте от сметката си за междуградски и 

международни разговори. 

България  1.9 ц/мин*  

България мобилен телефон  19.9 ц/мин*  



 

 

Кондо под наем 
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Покана за фестивал на 1 февруари 

Град Sterling Heights ви кани на международен фестивал  

на 1 февруари (петък) от 18:00 - 22:00 часа  
в Sterling Heights Senior Center с адрес  40200 Utica Road, Sterling Heights, 48312.  

 На изложението ще има музика и танци, традиционна кухня и сувенири от 

различни етнически групи.  

 Танцовата група “Извор” ще се представи в 19:30 часа.  

Ще има и маса с български сувенири и книги. Търсят се доброволци, 

които да продават българските сувенири.  

  

 Предлагам кондоминиум под наем в Warren.  

Адресът е 4913 East 10 Мile Rd, Apt # 3, Warren, MI 48091. 
 Кондото се намира на първия етаж, току що боядисано, една спалня (803 Sq. Ft), миячна 

мачина, централно отопление на газ (климатик на ток).  

 Копмлексът има обновен басейн и е близо до магистралите I-75 и I-696, магазините 

Meijer's (24 hours), CVS Pharmacy и Warren Community Center. 

Кондоминиумът получава награда за красота от град Warren 10 поредни години.  

Ще получите отстъпка от наема при подписване на 16 месечен договор и нанасяне през 

януари ($500 януари, $350 февруари $100 за март)  

 

Петър Захариев 248-635-6635 или Dominic DiCicco Re Max 810 397 7498 

 

Стенният календар Taste of Bulgaria 2013 на 

издателство Unicart с цена $10 включва  

красиви снимки от България и рецепти на 

вкусни гозби на английски, руски и 

български език. Поръчки се приемат на 

info@BulgariansinDetroit.com.    

Побързайте, количеството е ограничено! 

  



 

 

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

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

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

статии  разгледахме въпросите за специфичните особености на франчайзинга, защитата на 

търговската марка, таксите, които се плащат от Франчайзополучателя (ФП), гаранциите за 

изпълнение на задълженията на франчайзодателя (ФД) и ФП, както и видовете визи, които един 

предприемач може да получи, ако закупи франчайз в САЩ.  

Този път ще Ви разкажа малко повече как можете да разширите собствения си бизнес чрез 

създаване на верига от обекти идентични на Вашия. Това се нарича  

Франчазиране на бизнеса 

 Франчайзинг е модерно нещо. Вие искате  да сте  велики като McDonald’s  или  Subway. Но 

дали механизмът на франчайзинга е подходящият за Вас начин да пораснете?  А дали не е по-

добре да основете собствени сателитни офиси? Отговорът зависи от това какъв бизнес имате сега 

и какъв бизнес искате да имате в бъдеще. От първото зависи дали бизнесът Ви може да бъде 

франчазиран. От второто зависи дали франчайзингът е най-добрият начин да го постигнете. 

Защо искате да франчазирате? 

 Ако искате да разширите бизнеса си до общонационално или дори международно ниво, 

франчайзингът е подходящият метод, защото в този случай капиталът за експанзията се осигурява 

от франчайзополучателя, а не от франчайзодателя. Така можете да имате стотици обекти, без да 

сте търсили кредити или собствени средства. 

 Ако обаче планирате само няколко обекта в нови пазари, по-добрият вариант може би ще 

бъде да основете собствени представителства или дъщерни предприятия, защото разноските по 

основаването и поддържането на франчайзинговата система ще се окажат прекалено високи. 

Освен това трябва да си зададете и въпроса дали сте готови да промените стила на упраление. За 

Вас ще работят хора, които не Вие ще назначаване и не Вие ще уволнявате. Освен това ще 

попаднете в една сфера, където все още нямате опит.  

От друга страна обаче Вашите служители в собствените Ви дъщерни фирми няма да носят 

типичната за франчайзинга енергия и самоотверженост, защото са наемници, а не собственици. 

 

Кой бизнес може да бъде франчазиран? 

 Друго ключово решение, което трябва да вземете е,  дали вашият бизнес става за 

франчазиране, защото дори и Вие да имате много успешна фирма, дори да сте решили,че 

франчайзингът е за Вас, това не е гаранция, че бизнесът Ви може успешно да бъде франчазиран. 

Важно е Вашият бизнес да прилича на  добра бизнес възможност. Т.е. Вашият франчайз трябва да 

произвежда нещо изключително и неповторимо, да събужда фантазията на бъдещите 

франчайзополучатели, да няма аналог. 

 Следващото условие е да имате силна търговска марка и франчайзингова концепция, която 

може да бъде „преподавана”, т.е. да бъде обяснена и разбрана от другите без особени усилия. Тя 

трябва да бъде така документирана, че бъдещите франчайзополучатели да могат да я копират и 

ползват. 

Франчайзингът - сигурен бизнес  

и път за легално пребиваване в САЩ  
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 Успешните франчайзодатели са написали подробни оперативни наръчници, които съдържат 

стандарти и описание на всяка отделна стъпка от производствения процес, създали са системи за 

обучение на собствениците на франчайзинговите обекти, управителите и служителите. 

Вашият бизнес трябва да може да се повтаря на различни места от различни хора. Не може да се 

франчазира например фирма за 

туристическа обиколка на Вашингтон.  

Става ясно, че след франчазирането на 

Вашия бизнес, той вече няма да е същият. 

Ваши клиенти ще бъдат вече 

франчайзополучателите, а не 

обикновените потребители. Трябва да сте 

сигурни, че имате време, знания и енергия, 

за да се захванете с това приключение, 

наречено франчайзинг. 

Откъде се започва? 

Взимане решение за франчазиране след 

отговор на горе поставените въпроси. 

Наемате адвокат, който да изготви 

примерните договори с потенциалните 

франчайзополучатели. 

Описвате Вашето ноу-хау в подробен Наръчник. 

Изработвате цялата документация на една франчайзингова верига, включително документите, 

необходими за подбор на франчайзополучатели. 

Създавате специален отдел във Вашата фирма, който ще се занимава само с развитието и 

подкрепата на франчайзополучателите. 

Подготвяте  софтуер, който ще свърже всички звена на веригата в едно цяло. 

Надявам се, че сте защитили търговската си марка много преди да помислите за франчайзинг. 

Пожелавам Ви успех! 

Ако имате конкретни въпроси, ще се радвам да Ви отговоря. 

 

Светлана Ирасек 

Консултант по международен франчайзинг 

Ensley & Associates, LLC 

Immigration and International Law Firm 

K Street NW Suite 300 

Washington DC 20006 

202-600-7843, irasek@ensleylaw.com 
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Счетоводни  и данъчни услуги 

Българският културен център в Детройт приема молби за учител по музика и танци в училище 

«България», филиал Плимут. Кандидатите е желателно да имат образование по специалността, но не е 

задължително. За контакти пишете на info@bulgariansindetroit.com  

или се обадате на 586-219-8710 Велеслав Начев. 

Обява за учител по музика и танци 

ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES  

Office Address: 113 East University, Suite 3, Rochester, MI 48307  

Tel: (248)495-5494 · Fax: (248)218-1769 · email: krassy@rochesterbts.com  

www.rochesterbts.com 

 

Предлагамe следните услуги:  

Изготвяне на лични и бизнес данъчни декларации  

Представителство на клиента пред данъчните власти  

Счетоводство на бизнес организации  

Безплатни данъчни консултации 

 Данъчната служба в САЩ (IRS) е предприела редица стъпки, за да улесни гражданите, които 

ще получат пари обратно (refund), когато подадат данъчна декларация за 2012 г. Всеки 

данъкоплатец, който ползва опцията на сайта на IRS www.irs.gov “Къде е моята сума за 

връщане?” (Where’s My Refund?) ще получава информация за:  

1. Датата, когато декларацията е получена; 

2. Датата, когато декларацията е проверена и сумата за връщане е одобрена; 

3. Датата, на която сумата е изпратена с обяснение. 

 

Данъкоплатците могат да проверят статуса си само 24 часа след подаване на декларацията по 

електронен път (e-filed return) или след 4 седмици, ако декларацията е подадена по пощата.   

 През 2012 г. IRS е изплащал дължимите суми на данъкоплатците в срок от 21 дена, което се 

предполага, че ще се запази и за 2013 г. 

Даниела Начева 

Улеснения за данъкоплатците 

Акредитации: 

• Certified Public Accountant/MI  

• Enrolled Agent/IRS  

• Authorized E-file Provider/IRS  

• Certified QuickBooks Pro-Advisor/Intuit 

Krassy Popova, CPA, MBA, EA, RBTS, CPA 
113 East University, Suite 3, Rochester, MI 48307 

Tel: 248.495.5494, Fax: 248.218.1769 

www.rochestertbs.com  
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Видове застраховки «Имот» и покритията им 

 За повечето от нас, нашият дом е най-голямата инвестиция, която ще направим през живота 

си. Като притежател на къща, вие също имате застраховка за този имот. Но дали знаете, че 

всъщност има повече от един вид застраховки “Имот”? А знаете ли какво точно покрива вашата 

застраховка? Точно на тези въпроси ще се опитам да отговоря в следващите редове. 

Има няколко вида застраховки “Имот” според различните видове домове. Това са: 

HO-1: Basic Form 

HO-2: Broad Form 

HO-3: Special Form 

HO-4: Tenants (or Contents) Form 

HO-5: Comprehensive Form 

HO-6: Condominium Unit Owners Form 

HO-8: Modified Coverage Form 

 Вие сигурно се питате коя от тези застраховки “Имот” трябва да имате. Хората, които са 

подходящи за HO-1, HO-2, HO-3, HO-5, and HO-8 са следните: собственик и обитател на къща; 

евентуален собственик и обитател на къща в конструкция; единият от собствениците на дву-

семейна къща, която е обитавана от двамата собственика; купувач-обитател, като продавачът 

запазва нотариалния акт докато всички плащания за къщата са направени. Хората, които са 

подходящи за HO-4 са следните: несобственик, обитател на апартамент или къща; несобственик, 

обитател на мобилен дом; собственик, обитател на сграда, която не е подходяща за покритие от 

другите видове полици; собственик, обитател на “condominium unit”. Хората, които са подходящи 

за HO-6 са следните: собственик, обитател на “condominium”; собственик, обитател на “cooperative 

unit”. Всеки, който може да закупи HO-6, може да закупи HO-4, но HO-6 има повече покрития от  

HO-4. 

 След като видяхме за каква застраховка трябва да се застраховаме, сега трябва да видим 

какво покритие предлагат тези застраховки. Повечето от застраховките “Имот” автоматично 

включват следните покрития: 

Покритие A: Къща 

Покритие B: Други сгради 

Покритие C: Лично имущество 

Покритие D: “Loss of use” 

Покритие А: Къща – това е покритие за къщата, в която живеете. Покритието също включва 

прикачен към къщата гараж, прикачен към пода килим, централна климатична инсталация, 

вградени битови електроуреди и други прикачени и вградени към къщата уреди. Покритие за 

къщата е основното покритие на застраховките от типа HO-1, HO-2, HO-3, HO-5 и HO-8. HO-4 

застраховка няма покритие за къщата, понеже е застраховка за наематели на апартаменти. 

Стандартното покритие за къщата на HO-6 полици е $1,000, което може да бъде увеличено срещу 

допълнително заплащане. 

Покритие B: Други сгради – това е покритие за всички сгради на вашата земя, които са отделени 

от къщата ви или са прикачени към нея с ограда, електрически кабели или друга линия от този 

сорт. Типични такива сгради са: отделен от къщата гараж, дворна постройка, колиба за 

инструменти, басейн и ограда. Стандартният размер на това покритие е 10% от Покритие А. Този 

лимит може да бъде увеличен срещу допълнително заплащане. 

Покритие С: Лично имущество – това е покритие за личните ви вещи, когато са във вашия имот 

или където и да е по света, но с по-малки лимити във втория случай. Покритието е включено във 

всички видове застраховка “Имот”. Стандартният размер на това покритие е 50% от Покритие А 
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Видове застраховки «Имот» и покритията им 

във всички видове застраховка “Имот”, освен в HO-4, HO-6 и HO-5. Този лимит може да бъде 

увеличен срещу допълнително заплащане. На HO-4 и HO-6 това покритие е основно. В това 

покритие има доста изключения от типа на незастраховани вещи и вещи със специални лимити. 

Тези изключения са доста и няма да е практично да изброя всички. Вместо това, бих ви 
посъветвал да проверите вашата лична полица за тази информация. Личното имущество 

може също да се застрахова и с по-добри покрития срещу допълнително заплащане. 

Покритие D: “Loss of Use” – това покритие се използва, когато вашия дом е необитаем и вие 

имате следните загуби: 

“Additional Living Expense” – това означава всякакви допълнителни разходи, които вие и вашето 

семейство можете да имате, за да продължите нормален стандарт на живот при загуба. 

“Fair Rental Value” – това означава стойността на наема, който вие бихте спечелили от сгради, които 

давате под наем и са претърпели загуба. 

Ако вие и вашето семейство трябва да отидете на хотел за определен период от време, понеже 

къщата ви е необитаема поради застрахована загуба, вие бихте използвали първата опция. Ако 

част от къщата, която давате под наем е разрушена от застрахована загуба, вие бихте използвали 

втората опция. Във всички случаи, заплащането чрез това покритие продължава за времето нужно 

за поправка, замяна или възстановяване на загубеното имущество. 

Всичко споменато по-горе е застраховано само срещу определени загуби. Когато определяме 

застраховката “Имот”, според видовете загуби, съществуват три категории на покритие: “basic”, 

“broad” и “special”. “Basic” застраховка покрива срещу: вятър или градушка, бунтове, експлозия, 

светкавица, пожар, автомобили или летателни апарати, вандализъм, вулканична дейност, дим и 

кражби. “Broad” застраховка покрива срещу изброените досега загуби, плюс следните: падащи 

предмети, тежест на сняг или лед, водопроводна инсталация, внезапно срутване и загуби от късо 

съединение. “Special” застраховка предлага покритие срещу всички загуби, които не са изключени 

от покритието в полицата. При “special” застраховка, компанията трябва да докаже, че загубата е 

описана като непокрита загуба, за да ви откаже покритие. Аз бих предложил да прегледате 
всички изключени загуби във вашата полица, за да сте информирани срещу какво не сте 
застраховани. 
Стандартни изключени загуби, които се срещат в трите вида полици са:  

Наредба и действия от правителството (за това има минимално покритие, автоматично включено 

във всяка застраховка) 

Движение на почвата или земетресение 

Наводнение 

Наводнение от градската канализация 

Електрическа авария, която не се е случила във вашия имот 

Занемаряване 

Война 

Атомни загуби 

Умишлени загуби 

Изключени загуби специфични само за “special” полици са: 

Внезапно срутване, което не е включено в допълнителните покрития, които са представени по-долу 

Замръзване на водопроводната инсталация ако температурата в сградата не е поддържана над 0 

градуса по Целзий 

Загуба от лед, вода, замръзване или топене по: тротоар, двор, ограда, основа на сградата, кей или 
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док 

Обир на сграда под строеж 

Вандализъм, след като сградата е ненаселена за повече от 60 последователни дни 

Скрит плесен или мокро гниене 

Износване, смог, ръжда, корозия, сухо гниене или дим от индустриални операции 

Замърсяване 

Улягане, свиване, напукване на:  дворове, основи на сгради, стени, подове, покриви или тавани 

Птици, паразити, гризачи или насекоми 

Вашите домашни животни 

Допълнителни покрития, които са автоматично включени в повечето стандартни полици и не 

изискват допълнително заплащане са: премахване на отломки след загуба; разумни поправки; 

покритие за дървета, храсти и други растения; такса за погасяване на пожар от пожарната 

служба; покритие за преместено имущество; покритие за сметки по открадната кредитна карта и 

приети фалшиви пари. Тези покрития са с отделни не много високи лимити. 

Това представляват стандартните застраховки “Имот” накратко. Ако бихте желали повече 

информация, можете да се свържете с мен.  

Видове застраховки «Имот» и покритията им 

Deyan R. Kozhuharov, MBA, ARM, AAI, AIS, AINS Kozhuharov 

Insurance Agency Allen-Harmon-Mason-Selinger Insurance Agency 

Ph: (269) 441-5158 or (248) 266-6997  

Direct: (269) 441-5171 for English 

Direct: (269) 441-5173 for Bulgarian 

Toll Free: (877) 205-0051, Fax: (269) 441-5163 

deyan@kozhuharovagency.com, deyan@allenharmon.com 

www.kozhuharovagency.com, www.allenharmon.com 

Българска телевизия www.Neterra.tv 
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Застрахователна Агенция «КОЖУХАРОВ» 

Тел : (269) 441-5158 или (248) 266-6997 

Надеждна застраховка за вашето бъдеще! 

ПЕЧАТНА ГРЕШКА 

В бр. 12, 2012 г. е допусната техническа грешка в заглавието на материала на стр. 21. Да се чете 

«14 начина да намалите цената  на застраховка «Имот», а не «Живот». Редакцията се извинява за 

допусната грешка.  


