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 Имаше една песен на група Тангра, която 
започваше така:  
"В този град, в който аз съм роден,  
за мнозина навярно е скучен,  
разпиляваш се ден подир ден - 
просто няма какво да се случи..."  

 Детройт определено не е такъв град. 
Поне за мен и моето семейство. Времето минава 
толкова бързо, че неусетно дните се сливат с 
нощите и ето защо вестника за юни закъснява. 
Месец май беше пълен с изяви на българи и 
представяне на България, а юни също започва 
обещаващо. Стартирахме с лекция за 
възпитанието на децата - болезнена тема за мен 
като майка на три деца. Кампанията за събиране 
на средства за училище "България" чрез 
продажби на пица "Little Caesar" завърши с успех 
и хапване на популярното италианското ястие от 
малки и големи. На 12 май заедно с Георги Янев 
представихме България пред Ротари клуб в 
Sterling Heights, където  бяхме затрупани с 
въпроси от любопитната публика. За първи път 
там облякох народната носия, пристигнала от 
далечен Пловдив след много перипетии, по 
свекъра на Мария Иванова от Novi, за което 
сърдечно му благодаря от името на цялата 
танцова група.  През май в Детройт гостува рок-
групата "Диана Експрес", с което се наруши 
практиката подобни концерти да пропускат 
Детройт. До 15 май беше срокът за подаване на 
документи по програмата за учебната 2011-2012 
година, които бяха изпратени навреме до 
българското Министерство на образованието с 
помощта на Бистра Макнев и Елеонора Барбов и 
няколко безсънни нощи работа. Преди това 
подготвихме финалния отчет за изминалата 
година.  

Така дойде време и за тържеството по случай 
празника на писмеността 24 май. Около всеки 
такъв празник минутите на телефона са много 
повече от позволеното и никакви спестени 
минути не помогнаха да довършим започнатите 
разговори за програмата, брошури, 
разгласяване, грамоти, събиране на реклами, 
цветя, подаръци за децата (които тази година 
дойдоха чрез Васко и връзки с продавачките по 
българските вестникарски репове), купуване на 
озвучителна уредба...  

 Група ентусиасти бяхме решили да 
представим красивите български танци и го 
направихме. Всеки от нас намери време за 
репетиции и след три месеца резултатът беше 
впечатляващ. За мен е удоволствие да работя с 
Елеонора, Атанаска, Калина, Емилия, Георги, 
Таня, Вили (Гиго след последната изява), Бистра, 
Нели, Вени и Мая (които пътуваха по един час с 
дъщеря си Вики, за да идват на репетиции). 
Месецът завърши с пикника в Балканския 
център. Българите отговаряха за спортните игри 
и с помощта на Вили, всички деца, че и някои 
родители се забавляваха напук на горещината.  
  Всичко това правя в свободното си време, 
когато не преподавам счетоводство в местен 
колеж, не водя децата на плуване, балет или в 
библиотеката, не пазарувам или се грижа за 
домакинската работа, не подготвям поредния брой 
на вестника, не пиша отчет за клуба на майките с 
близнаци, където съм касиер и не танцувам с 
хърватския състав "Нова Нада". Съпругът ми 
Велеслав също е въвлечен в обществената дейност, 
в допълнение на неговата работа като програмист, 

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА 
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големите танцьори и певци със самодейния си 
ентусиазъм. Младите диджеи се грижеха за 
веселбата и се представиха отлично. Имаше 
настроение и много танци. За да се организира  
тази хубава българска вечер  се погрижиха 
доста хора, на които аз благодаря  за 
отделеното от тях време и ентусиазма, който 
споделиха с нас.   

Ще ни лисва училището през лятото и ще 
чакаме с нетърпение да отвори врати наесен! 

   ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА 

ОТЗИВ ОТ КОНЦЕРТА ЗА 24 МАЙ  

Всяка събота Балканският Център в Трой 
събираше малките на училище, а големите -  на 
сладки приказки и чашка кафе с приятели и 
познати. 

И ето, че измина още една учебна година за 
българските деца в Детройт, които посещаваха 
училище „България“. Много труд, старание и 
усърдие положиха те в часовете по Български 
език, Четене, История, География и Традиции.  
Много нови  неща за България научиха от 
своите учителки – Митра Енчева, Елеонора 
Барбов, Нина Колева, Калина Атанасова, Галя 
Маринова и Галина Петрова. Много български 
песни и стихове вече знаят наизуст, както и  
игри, които и ние като деца сме играли.  
Българският културен център в Детройт 
организира тържество по случай 24 май и 
завършването на учебната година. Чухме 
децата ни да рецитират български стихове и 
пеят български песни, видяхме ги и да играят 
ръченица, облечени в пъстри носии. Най–
горди обаче бяхме когато получаваха 
свидетелствата си за завършената учебна 
година. В програмата се включиха и по- 

треньор на детски отбор по футбол, а по стечение на 
обстоятелствата и отговорник за озвучаването на 
провежданите от Българския център партита. 

 Цялата дейност се извършва доброволно от мен и 
други българи, с които основахме Българския културен 
център. Радвам се, че сме пример за това как при желание 
човек може да работи без собствени материални изгоди. 
Аз вярвам в доброто и в това, което правя в името на 
децата ни.  

 
    ДАНИЕЛА НАЧЕВА 
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 Започна концерта по случай най-светлия 
български празник и в съзнанието ми изплува картина от 
„Под игото” на класната стая и Радините ученички. Няма 
по-голямо вълнение за децата: да покажат наученото 
през годината на своите родители и близки. Мисля, че по 
това българските деца си приличат независимо от 
времето, в което живеят или от географското си 
местонахождение. За всичко това, разбира се, принос 
има най-вече Учителят и неизменната подкрепа на 
детската ръчичка от нежната майчина ръка. Благодарим 
ти, мила Учителко, че запазваш искрата на българщината 
у тези дечица! Благодарим ви Митра и Елеонора, за това 
че сте научили децата да пеят българските песни и да 
рецитират най-хубавите български стихове! Правя 
дълбок поклон пред вашия нелек, но благороден труд! 
Този великолепен концерт ми показа, че има надежда да 
пребъдем във времето като българи. 

Дерзайте все така, мили деца! 

     Браво и на таланта на децата! Изпълнението на Ванеса на песента „Една българска роза” бе 
толкова прекрасно, както и на Стефани и Полина, и всички малки и още по-малки сладури. 
Благодарим ви от все сърце, мили деца! 
         КАЛИНА МАРИНОВА 

ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА 

“Аз обичам България, защото е красива, свободна и древна държава с вековна 

история и традиции”...С тези думи започва есето на Дария-Бояна Димитрова от 
Grand Blanc, с което седемгодишната ни сънародничка неотдавна спечели 
второ място на конкурс на Държавната агенция за българите в чужбина. В 
петнадесетото издание на литературния конкурс “Стефан Гечев” се включиха 
248 деца от 18 държави, които изпратиха есета на тема “България – каквато я 
обичам”. В конкурса с ентусиазъм участваха деца от класа по журналистика към 
Школата за български език, традиции и изкуство “Аз съм българче”, а есета 

изпратиха и Виктор Атанасов и Мартин Драгиев.  

 Наградата от конкурса на ДАБЧ е поредното отличие на Дария в литературното поприще. 
Само преди няколко месеца малката ни сънародничка бе отличена на престижен американски 
литературен конкурс, на който тя се класира на четвърто място. 

 В есето си за България Дария разказва с вълнение и носталгия за Морската градина в 
Бургас, както и за любовта си към Черно море. Преживените от нея магически мигове се претапят 
в спомени за аромата на сладолед, интересни лудории и нови приятели. Вълненията на малката 
авторка от преживяното в родината завършват с “причината” за нейните спомени: “Аз просто се 

чувствам българка”.  

                                                                                                                                    АНЕЛИЯ ПЕТРОВ 

АЗ ПРОСТО СЕ ЧУВСТВАМ БЪЛГАРКА 
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 На 12-ти май Даниела Начева и аз направихме презентация за България и Българския 
културен център в Детройт пред членовете на Ротари Клуб от град Sterling Heights. 
Импровизираната изложба включваше мускалчета, книги, сувенири, табло с изгледи от България, 
а Даниела беше облечена с национална носия.  
 Марти Браун, който отговаря за обществените контакти на клуба, ни представи пред 
събралите се и ни изненада приятно като завърши с изречение на български език. Оказа се, че е 
бил в София преди 20 години като лекар и е запомнил 
няколко български фрази.   

 В презентацията си ние разказахме за географското 
разположение на страната, за богатата ни историята, за 
храната, напитките и фолклора, за известни българи и за 
политическото развитие на родината ни. Присъстващите 
бяха впечатлени от подготовката ни и проявиха голям 
интерес към България. 

 

      ГЕОРГИ ЯНЕВ 

НА ГОСТИ НА РОТАРИ КЛУБ 

 На 7 май в Балканския център в Трой се 
проведе среща на родители с лектор от Macomb 
Family Services. Темата беше "Как учат децата: 
положителни взаимоотношения между родители и 
деца."  

 Аз лично винаги съм готова да науча още нещо 
за възпитанието на децата. С всяка изминала година 
се убеждавам, че не отглеждането, а възпитанието им 
е много по-трудно. Така докато децата сричаха на 
български език в училището, родителите им имаха 
възможност да се запознаят с модерни проучвания по 

тази тема. Лекторката успя да ни докаже колко важно е 
да предоставим на децата възможност да опитват сами 
нови неща и да не се страхуваме, че ще се изцапат, 
задавят или наранят. Родителите трябваше да влязат в 
ролята на деца и да опишат различията между картинка 
на ябълка и истинския плод. Темата предизвика редица 
въпроси и дискусии. На събирането присъстваха и 
представители на Турско-Американската асоциация в 
Мичигън, които през януари бяха домакини на подобна 
лекция.  
 Преминалата среща отново доказва, че 

възпитанието на децата вълнува всички родители.    

           ДАНИЕЛА НАЧЕВА      

ДЕЦАТА - НАЙ-ГОЛЯМАТА НИ РАДОСТ И ГРИЖА 
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 Благотворителната кампания за събиране на средства за учениците от основно училище в 
с. Гостилница, Габровско, завърши с изпращане на 200 долара. Сумата от $100 долара, които 
Даниела Дончева събра от нашите съграждани беше удвоена с дарение на Българския културен 
център в Детройт.  

 Инициативата беше подета през април от Даниела, която неуморно разясняваше идеята си, 
водеше отчетност и намери начин да изпрати парите на децата, които имат нужда от всичко - 
пасти и четки за зъби, дрехи и обувки, учебни материали.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДОБРАТА ИДЕЯ,  ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД И ОТЛИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ! 

Брой 6, 2011 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ 

 Посещението на зоопарка винаги е необикновено приключение. Но забавлението като 
група и орляка от припкащи и играещи деца не може да се опише - то е като феерия.  

Голямата изненада тази година бяха праисторическите зверове (динозаври), които ни очакваха в 
специално изложение в гората сред много мъгла, страшни и мистични звуци. Обитателите на 
зоопарка се радваха на хубавото време и позираха с удоволствие пред камерите. Много 
интересни се оказаха пауните, но колкото и да ги гонехме, не можахме си да вземем перце.  

Хит за децата беше обедното парти с много и разнообразни игри. Похвала за майките и 
татковците, които “надвиха” обедната жега и играха заедно с децата. Особено интересна за 
нашето семейство беше обиколката с влак около зоологическата градина.  
Да се надяваме, че ще има и друго посещение, защото за децата денят беше незабравим. 

          АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 

 

Бел. Ред. Посещението беше организирано от Българския културен център по случай Деня на 
детето. Центърът заплати входните билети на всички деца. Благодарим на Антония Чардакова, 
която помогна за организацията. За малките палавници имаше лепенки, близалки и хартиени 
животни за оцветяване, което направи това посещение още по-интересно.  

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗООПАРКА В ДЕТРОЙТ 
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За първи път през май беше организирана кампания за събиране на средства за училище 
"България" чрез продажба на продукти на фирмата “Little Caesar". Условията бяха от всеки 
продаден комплект училището да печели $5. Изказваме благодарност на всички, които се 
включиха в кампанията. Похвала за Таня Борисова, Нели Тагарова и Севи Харлева, които събраха 
поръчки и от свои колеги, и така допринесоха най-много за успеха на кампанията. Имаше и 
такива, които не си поръчаха пици, но се включиха с дарения като групата от Wixom и Novi, както 
и други българи от източния край. 

Така с общи усилия, събрахме $253 за училище "България".     

Като организатор, лично благодаря на всички участвали в тази вкусна кампания.  

           ДАНИЕЛА НАЧЕВА   

 

ТЪРСИ СЕ 

Мариана Павлова търси съквартирант за квартира в Farmington Hills (12 Mile & Middlebelt) или 
търси да наеме стая под наем с друг съквартирант.  

Телефон за връзка: (248) 470-2128  

СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ПИЦИ 

 БЪЛГАРСКИ БЕБЕТА 

Честита първа рожба казваме на Христо и Дарина 
Димитрови от Waterford.  

На Великден 26 април се роди тяхната принцеса Дебора 
Димитрова с размери 3875кг и 53 см./8.9 lbs 21 inc/. 

Да е здрава и много да ви радва! 

 

 

 

 

 

 

Последното българско бебе се казва Димитър 
Атанасов и се роди на 25 май с размери 7.5 lbs и 20.5 
in. Кръстен е на дядо си Димитър, който живее в 
Westland, Мичигън. Митко е първороден син на 
Мария и Борислав Атанасови.  

Честито на младите родители, бабите и дядовците от 
двата рода. 
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БЪЛГАРИ -АБИТУРИЕНТИ 

  

КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА? 

Браво казваме на Мария Райкова от Трой, която завърши 
средното си образование с пълно отличие. Мария е възпитаник на 
International Academy, West Bloomfield и е сред седемте ученика, 
завършили с пълно отличие. Затова и наградите й бяха много: 
National Honor Society, Summa Cum Laude, Phi Beta Kappa, French 
Honor Society, National Society of High School Scholars, медал за 
Valedictorian 2011 и медал за International Baccalaureate. Освен 
учебната работа, Мария е участвала в училищната театрална група 
и е работила като доброволец в Alcona Health Center. На теста ACT 
младото момиче получава най-високата възможна оценка 36! През 
август Мария заминава за Лос Анжелис, където ще учи анимация и 
дигитално изкуство в University of Southern California. Мария има 
сестра Катерина (на 10 г.) и е дъщеря на Димитър и Ваня Райкови. 
Баща й е дългогодишен инженер за Дженеръл Моторс, а майка й е 
лекар.  

Гордеем се с теб Мария и очакваме първия Холивудски филм с твое 
участие! 

 

Ангел Бегов завърши Athens High School в Трой с отличен успех. 
Приет е да учи в Michigan State University - Lansing за инженер. 
Любовта си към математиката Ангел наследява от майка си Роси, 
която е била дълги години главен счетоводител. Семейството е от 
Хисар и пристига в Америка, когато Ангел е на 14 години.  Младият 
българин сам научава английски език и играе в отбора по ръгби на 
училището. В свободното си време той помага като доброволец в 
българското училище към Българския културен център.  

Ангел би се радвал да се свърже с други български студенти от 
университета в Лансинг. Можете да му пишете на имейл: 
а_begov@hotmail.com. 

Успех и на добър път! 

 

 Най-добрият студент за Европа, Близкия Изток и Африка на компютърната академия Cisco Systems 
за 2003 е: Йордан Кацаров, българин.  Йордан започва започва обучение по Cisco Certified Network 
Associate едва 13 годишен. На 15 години вече изучава CCNP в Cisco aкадемията към Българската Стопанска 
Камара. Успява да премине всички семестри и си спечелва признанието за най-добър студент. Мечтата му 
е да стане експерт. Експертите в света са едва 9000. За България, това е голямо постижение, тъй като броят 
на Cisco академиите по света е 3270, а на курсистите - над 153 хиляди. От наградата  са минали години. 
Йордан Кацаров вече е понатрупал опит из IT компаниите в България. Сдобил се е и със сертификати и 
специализации, включително и дипломи по мениджмънт от Ritsumeikan University - Япония и Open 
University - Англия.  
В момента е на 23 години и е изпълнителен директор и съосновател на NG Systems. Първият им софтуерен 
продукт – Voice Clerk е за таксуване на гласови обаждания в корпоративния сектор. 

        АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net  
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

91. СТЕФАН КАРАДЖА (1840-1868) - български революционер, войвода на 
чета. Участва в Първата и Втората българска легия. През 1867 г. заминава за 
Румъния и става част от българската революционна емиграция. През лятото 
на 1868 заедно с Хаджи Димитър повеждат чета от 125 души към българските 
земи. Загива геройски в битка с турската потеря край Павликени. 

 

92. СТЕФАН СТАМБОЛОВ (1854-1895) - революционер и държавник, един от 
най-умелите политици в новата българска история, лидер на 
Народнолибералната партия. Активен участник в Старозагорското (1875) и 
Априлското въстание (1876). След Освобождението е депутат и председател 
на Народното събрание, участва като доброволец в Сръбско-българската 
война (1885). След детронацията на княз Александър I (1886) заедно със Сава 
Муткуров организира контра-преврат срещу русофилите. Като премиер води 
прозападна външна политика, а във вътрешнополитически план е 
привърженик на протекционизма в стопанската дейност. При непризнат от 
великите сили държавен глава съумява да сключи 4 външни заема от 
лондонски и виенски банки за развитие на индустрията и за строеж на 
железопътни линии. Чрез сложни дипломатически ходове правителството му 
успява да издейства берати за български владици във Велешка и Неврокопска 
епархия и да изравни статута на българските училища в Македония с този на 
гръцките и сръбските.  

  

93. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ (1881-1924) - деец на македонското 
революционно движение, член на ЦК на ВМРО, окръжен войвода на Скопския 
революционен окръг (след 1907). Под негово ръководство са извършени 
атентатите в Щип и Кочани (1911-12). В периода на Балканските и Първата 
световна война организира отряди от македонски доброволци, действащи 
заедно с българската армия. През 1920 г. става ръководител на ВМРО. 
Подписва известния Майски манифест, с к ойто ВМРО се съгласява да действа 
съвместно с комунистическите партии на Балканите.    

 

94. ТОНКА ОБРЕТЕНОВА (1812-1893) - баба Тонка - българска национална 
героиня, куриер на БРЦК, активен участник в националноосвободителното 
движение. В дома й намират убежище много дейци на българската 
революция, включително Васил Леввски. През 1864 г. застава начело на 
женския бунт в Русе срещу местния гръцки владика. Синовете й Ангел, Петър, 
Никола и Георги участват в различни чети и са убити или изпратени на 
продължително заточение. Дъщеря й Анастасия се омъжва за Захари Стоянов.   

  

95. ТОНЧО ЖЕЧЕВ (1929-2000) - български писател и литературен критик, 
член-кореспондент на БАН. Редактор е в списанията "Родна реч" и 
"Септември", директор на института за литература при БАН (1974-83). Книгата 
му "Българският Великден или страстите български" (1975) е изключително 
постижение в българската историческа белетристика. Стартиралата през 2000 
г. инициатива "Българския Великден" по име и идея е взаимствана от най-
прочутата му книга.      

100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ 
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КОНКУРС “МОЯТА ГАТАНКА” 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

 
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 

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 

• Ниски цени и отстъпки при големи поръчки 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния ъгъл на 13 миля и 

Southfield).  Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски).  

Обадете се и вие: (248) 569-7447  

РЕКЛАМА 

http://www.smilesbystutman.com/
http://www.fiddlerrestaurant.com/welcome.html
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Нека предположим, че ресторантът на Иван се 
отоплява с бойлер. Клапан се разваля и 
бойлерът експлодира. Клиенти на ресторанта и 
работници са ранени, съседни сгради са 
засегнати от експлозията, ресторантът на Иван 
има много щети. Освен всичко това, Иван 
трябва да затвори ресторанта за 60 дни за 
поправка на щетите. Нека сега разгледаме какво 
е покрито и какво не е покрито от различните 
застраховки. 

 От страна на гражданска отговорност, 
Иван е покрит от своята застраховка за бизнес 
гражданска отговорност понеже тази 
застраховка включва щети от бойлер. 
Следователно медицинските разходи на 
ранените клиенти ще бъдат покрити от 
ивановата застраховка за бизнес гражданска 
отговорност. Тази застраховка също ще плати за 
щетите на съседните сгради. Дори ранените 
работници на Иван са покрити от неговата 
полица за “workers’ compensation”. 

 Иван обаче ще има голям проблем с 
неговата застраховка за бизнес имот и 
имущество. Ако си спомняте, застраховката за 
бизнес имот и имущество включва покритие за 
три основни групи: 

• Сгради; 

• Бизнес имущество; 

Имущество, което имате в момента, но е 
притежание на други лица. 

 Всяка една от тези групи е застрахована 
срещу различни видове загуби. В абсолютно 
всички случаи обаче, застраховката за бизнес 
имот и имущество изключва покритие за щети, 
причинени от експлозия на бойлери. 
Следователно, без покритие за бойлери и 
машини, Иван няма да има никакво покритие за 
сградата на ресторанта, имуществото му и 
имуществото, което той има, но е притежание 
на други лица. Иван също няма да има покритие 
за пропуснатите доходи на ресторанта за 60-те 
дни, в които той ще трябва да затвори. 

 Застраховката за бойлер и машини 

покрива не само щети, причинени от експлозия 
на бойлер, но и щети причинени от инциденти с 
машини. Всъщност застраховката за бойлер и 
машини покрива обекти от шест категории. Тези 
категории са: 

• Уреди под налягане и хладилни уреди – 
бойлери, хладилници и други охладителни 
уреди, климатици, вакуумни уреди; 

• Машини – двигатели, помпи, компресори, 
вентилатори; 

• Електрически уреди – множество 
електрически уреди; 

• Турбини; 

• Мнoгoбройни обекти (с изключение на 
производствени машини) – това е покритие за 
всички гореизброени обекти с изключение на 
производствени машини; 

Мнoгoбройни обекти (включително  
производствени машини) – това е покритие за 
гореизброените обекти включително и 
производствени машини. 

 След като представихме застраховката за 
бойлери и машини, нека разгледаме 
характеристиките на стандартната полица. 

 Стандартната застраховка за бойлери и 
машини покрива следното имущество срещу 
загуби причинени от експлозия на бойлери и 
машини: 

• Вашето имущество – сградата, инвентар, 
бизнес имущество и обекта, който е 
експлодирал (бойлера или машината); 

Имущество, което имате в момента, но е 
притежание на други лица. Например, ако Иван 
е наел готварската си печка за ресторанта под 
наем, тази печка ще бъде покрита. 

 Освен тези две основни покрития, 
застраховката за бойлери и машини предлага 
следните допълнителни покрития безплатно: 

• Разходи за експресни поправки – до $25,000 
(лимит, който може да бъде увеличен) за 
временни експресни поправки на пострадалото 

Брой 6, 2011 

ПОКРИТИЕ ЗА БОЙЛЕРИ И МАШИНИ  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  
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имущество, които ще помогнат за по-
скорошното цялостно поправяне на 
имуществото. Тези разходи могат да бъдат от 
типа на заплати за извънреден труд или за 
експресна доставка на части. 

• Автоматично покритие за допълнителни 
сгради – 90 дни автоматично покритие за 
придобити нови сгради. Лимита за новите 
сгради е същият като лимита за сградата ви с 
най-висок лимит. Нови сгради трябва да бъдат 
вписани официално в застраховката до 90 дни, 
за да бъде продължено покритието за тях. 

• Легална защита – ако собственика на 
готварската печка осъди Иван за загубата си, 
застраховката ще плати за легална защита в 
съда. 

 Допълнителни заплащания – ако 
застрахователната компания защитава Иван в 
съда, те ще платят не само за адвокат, но и за 
повечето допълнителни разходи около 
съдебния процес. 

 Всички гореизброени покрития са 
автоматично вписани в повечето стандартни 
полици. Следните покрития могат да бъдат 
добавени срещу допълнително заплащане: 

• Покритие за загубени доходи – това 
покритие предлага заплащане за пропуснатите 
доходи на Иван за времето, през което 
ресторантът му е затворен за поправки. 
Обикновено покритието има “deductible” под 
формата на сума пари или период от време; 

• Екстра разходи – Иван може да предпочете 
да поддържа ресторанта отворен, за да не 
загуби постоянните си клиенти. Това покритие 
заплаща за екстра разходи необходими за 
поддържане на ресторанта на Иван отворен по 
време на ремонта. 

• Комбинирано покритие за загубени доходи 
и екстра разходи – това покритие предлага 
двете горе изброени покрития наведнъж. 

Допълнителни загуби – това е покритие за 
развалена храна ако токът, отоплението, или 
охлаждането спре след загуба. 

 С всички тези покрития предложени от 
застраховката за бойлери и машини, 
застраховката изключва покритие при следните 

обстоятелства: 

• Ядрено замърсяване; война; 

• Наводнение; 

• Земетресение; 

• Пожар (покрит от обикновената полица 
за бизнес имот и имущество); 

• Светкавица (покрита от обикновената 
полица за бизнес имот и имущество); 

• Експлозия (с изключение на покритата 
експлозия на бойлери и машини); 

 С това застраховката за бойлери и 
машини запълва пропуските в Ивановата 
застраховка за бизнес имот и имущество. 

 Ако мислите, че имате нужда от това 
покритие, най-добрият вариант е да се 
съветвате с добре квалифициран 
застрахователен агент. 

 

 

ДЕЯН КОЖУХАРОВ 

Kozhuharov Insurance Agency 

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

Toll Free: (877) 205-0051 

Fax: (269) 441-5163 

 

Брой 6, 2011 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  

http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/Obiavi/insurance/index.html
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ПАК ЗА САМОЛЕТНИТЕ БУЛЕТИ  

 Българският културен център в Детройт 
             ви кани на българска вечер  
          на 22 юли (петък)   
         в руския ресторант "The Fiddler"  

                                   с участието на трио "Веселба"  

Любителите на фолклорната музика вече видяха групата на тържеството за 
3-ти март. Музикантите са Bruce - гъдулка, Chris - кавал и Nan - тамбура.  

Програмата включва песни за маса и много народни хора от 19:00 - 21:00 
часа. Вечерта ще продължи с изпълненията на състава на ресторанта: Женя - 
прекрасна изпълнителка на руска естрада и Гарик - маестро на цигулка и 
китара, който обеща да свири и кръшна ръченица специално за българските 
гости.  

Билети: $30 за възрастни, включва вечеря и безалкохолно  
       (очаквайте подробности в следващия брой) 

        $10 за деца  

Заявки само с  предварително записване на имейл  Даниела Начева  

586-202-4605 или на имейл: info@BulgariansinDetroit.com. 

Адрес: 6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322 
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ПАК ЗА САМОЛЕТНИТЕ БУЛЕТИ  

  Наш семеен приятел от България, заболя от тежка болест (тумор в бъбрека и парализа) и 
почина през април. Болестта източи до крайна степен физически и материално него  и 

семейството му с три деца.  

 Преди три години той беше поканен на сватба в Калифорния 
от американски приятели, работили в България за Корпуса на 
мира. След завръщането си в родината той написа и издаде книгата 
"Сватба в Калифорния", която е не само интересен пътепис, но и 
интересно изследване на душата на българина, когато е на път. А и 
не само това... 

Наскоро група приятели решихме да издадем за втори път книгата 
на Пламен и със събраните средства от продажбата да 
подпомогнем семейството му. Книгата се продава за $15, но тъй 
като продажбите й са с благотворителна цел, който желае може да 
даде и повече.  

 Благодаря на всички българи, присъствали на тържеството 
по случай 24 май, които си купиха книгата, за да подпомогнат едно 
българско семейство в нужда.   

 За повече информация и поръчки ми се обадете на  
248-495-7549 или пишете на имейл ageorgiev@ltu.edu.  

     АНДРИАНА ГЕОРГИЕВА 

СВАТБА В КАЛИФОРНИЯ 

СТРАНИЦА 13 

Откъс от книгата:  По магистала 101 

“......Стъпили на магистралата, потъваме в скуката на еднообразното пътуване. Наоколо няма 

нищо за гледане. Коли, коли и отново коли. Автомобилен свят. Заобиколени сме от различни по 

марки и външен вид коли, камиони и мотоциклети. По многолентовата магистрала всяка кола 

си търси място на пътя съвсем хаотично. Черният “Додж” от най-дясната лента решава, че 

средната лента е по-празна и по-удобна и под носа на една цистерна пресича три ленти и 

доволно се настанява в средната. Ръждиво-червеникавият, доста възрастен “Форд”, някъде 

отляво е решил да пресече целия път в обратна посока и си търси място някъде надясно. Нито 

една кола не се стреми да се движи вдясно, а през целия път сменя леви с десни ленти, 

търсейки си най-удобната. Толкова здрава плитка заплитат невидимите следи на сновящите ту 

вляво, ту вдясно автомобили, че е истинска изненада как успяват да избегнат фаталните за 

ламарините допири на пътя.  

 Покрай нас по целия път хвърчат табели и рекламни билбордове. В малкото късче небе 

над претъпканата магистрала постоянно прелитат самолети – огромни трансконтинентални 

лайнери на високо и малки няколкоместни витлови самолетчета току над магистралата. 

Целеустремено засилени заедно с другите коли в мравешки единна колона на юг гълтаме 

километър след километър, извинете, миля след миля и магистралата, откъснала се от 

покрайнините на огромните градове изтънява, губейки няколко ленти, а автомобилният трафик 

намалява до спокойно темпо. Появяват се табели, упътващи ни да се отбием вдясно по 

булевард “Силиконова долина”...... “ 



 

 

Phone: 586-219-8710 
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www.BulgariansInDetroit.com 
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Авторите носят отговорност за съдържанието на 

материалите. Изказаните мнения е възможно да се 

различават от становището на редакционната колегия. 

Авторските материали подлежат на редактиране. 
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