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Бележка на редактора
Търсейки идея за «бележка на редактора», прегледах снимките, които съм направила през
октомври. Избрах снимката с 8 годишно американско момиче, което се спря пред масата с
български сувенири на фестивала в Саутфилд и започна да брои събраните стотинки, за да си
купи бродирана българска кърпичка! Не й достигнаха няколки стотинки и таткото добави
разликата. Аз бях готова да й дам кърпичката и за по-малко пари. От всички сувенири, които се
предлагаха на фестивала, това дете се спря на българската маса и избра кърпичката. Надълго
разказвах на нея и родителите й за моята далечна страна и ги поканих да дойдат отново в неделя,
когато ще танцуват децата от училище «България». Семейството се върна за концерта, а
учудването ми беше още по-голямо, когато момиченчето дойде със стотинки за още една
бродирана кърпичка! Това дете има вкус, си казах, и в
неговия дом вече има къстче от България.
Вече трета година участвам в този фестивал
като представител на Българския културен център в
Детройт. Срещите с хората и атмосферата е
невероятна. Горещо препоръчвам на всички българи
да посетят този фестивал и да бъдат доброволци на
българската маса със сувенири. Благодаря на Весела
Вълчева, която ми помогна тази година.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

От нашата поща
От 10/05/2012 до 10/07/2012 се проведе Международен фестивал в Southfield. В него
взеха участие страни като България, Русия, Полша, Словакия, Корея и други. България
беше представена от детски танцов състав "Китка" и Фолклорен ансамбъл "Извор". Също
така имаше маса, на която се предлагаха български сувенири. Участниците от
Българския културен център показаха певчески и танцувални умения на много високо ниво.
След достойното си представяне, Даниела Начева призова всички присъстващи в залата
да се хванат на хоро. По такъв начин,
участието на българите прие
истински международен обхват под
звуците на българската музика.
Ръководителите и родителите на
децата от българското училище са
горди с участието си на
Международния фестивал, защото
те представиха не само Българският
център, но и България.
КРИСТИНА ДИМИТРОВА
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От душа и сърце …
/Размисли за нашето национално и културно наследство/
На Старият Балкан гласа,
На Рила и Пирин горите,
От Тракийските полета,
От ромона ма реките и
мириса на тревите...
От Бяло море до Дунава,
От Беласица планина до Черното море,
"Орфеевите струни" и песента на житата.

Обща снимка на участниците в представлението
на 7 октомври, 2012 в Саутфилд

Родили се в мигове на
огън и болка, радост и надежда
и днес българската народна
песен, кръшни хора и
ръченици топлят и радват,
изпълват с плам и страст
сърцата, дори и на онези, които
отричат всичко "българско."
Защото... Българските народни
песни са почерпени от
историята и обичаите на
народа. Те са светлинката,
която започва да издига
народът ни по време на
петвековното османско
робство за културен възход.
В народните песни, пословици и поговорки, обикновените българи са показвали своя
здрав ум, трудолюбие, честност и открито сърце за чуждата болка. Народната песен ги изправя на
крака в най-тежките моменти, тя е техен спътник - за добро и лошо, в делника и празника. Всичко
това съчетано с кръшните народни танци - леки или вихрени. В тях българите са показвали своята
радост или болка, обич, себеотдаване, достигащи до екстазъм.
И днес - в съвременното забързано ежедневие, когато българите са по всички краища на
света, българските народни песни, танци и хора събуждат сърцата, събират духом и тялом
разделените, коват самочувствието ни. Съзнателно или несъзнателно, те ни свързват с изконното
българско начало.
Удивляваме се, че където и да сме срещаме горещи поклонници- чужденци на българските
народни песни, танци и хора! И няма как да е иначе - нашата песен и нашите кръшни хора идват от
живота. А когато затрептят и красивите народни носии, в ритъма на народните музикални
инструменти идва силата и устрема. Сърцата заиграват. И хайде на хорото...
И ако днес често забравяме миналото си и вървим сляпо към национално обезличаване
нека по-често чрез езика на песните, танците и народните традиции не забравяме Кои сме, от
Къде идваме и Къде са живяли прадедите ни!
ВАЛЕНТИНА ЗАПРЯНОВА
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1 ноември - Ден на народните будители
Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небивал възход. България също не
прави изключение. Историята ни изобилства с цяла плеяда духовници, неуморни книжовници,
общественици и борци за свобода. Съхранени са имената на всички тях –живели, работили и
завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина. На 1
ноември всички ние българите почитаме паметта на тези наши предци. Но не само това. 1-ви
ноември е празник и на всички
съвременни българи, които изпитват
преклонение към учението и
просветата и работят в сферата на
науката и културата. И днес се
нуждаем от хора, които да пазят духа
ни и да ни водят по пътя на
националното оцеляване и
съхранение.
Макар и в малък мащаб към
това се стреми и българската
общност в Детройт. Съобразно с
целта на Неделно училище
”България”, през тази учебна година
се провежда обучение по български
език и литература, роден край и
околен свят, народни танци, музика и
народни традиции. В учебните
Учителката Нина Тирфонова с деца от подготвителната
програми учителите са включили
група
теми, които ще дадат знания на
децата, родени тук за най-важните моменти от българската история, знания в области на
българския фолклор –народни песни и народни хора от всички области на България, знания за
българските народни празници и традиции. И хубавото е, че работата с децата дава плодове. Г-жа
Илияна Георгиева в статията си (бр. 9) за
ваканцията в България сподели възторга на
своята дъщеря от местата, които е посетила през
лятото и за които е учила в българското училище.
Мостът вече е направен между България и
Детройт. И тук искам да поздравя учителите от
училище „България” - Митра Енчева, Елеонора
Барбов, Атанаска Бонева, Ваня Георгиева,
Елисавета Пеева, Калина Атанасова, Ирена
Миланова, Мария Иванова и нашата баба Митра,
също дългогодишен учител. Учебната година
беше подготвена много добре. Съобразно
календара на училището бе изготвен Правилник
за вътрешния ред както и училищната
документация. Проведоха се родителски срещи с
Учителката по музика Елеонора Барбов с
цел родителите да се запознаят с учебните
Бети Евгениева по време на урок.
програми и избор на членове на родителския
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1 ноември - Ден на народните будители
съвет. Искам да поздравя с празника и всички родители, които с ентусиазъм желаят децата им да
израстнат с българско самосъзнание и да им
благодаря за съдействието за създаване на
добра и конструктивна атмосфера за работа с
децата. До края на годината ни предстои
подготовката и провеждането на Коледния
празник, на който всички са добре дошли. Ще
имаме нужда от дарители. Честит празник на
хората, които подкрепят финансово дейността
на училището. В учебната дейност
предстои приключване на диагностичните
процедури за установяване входното ниво на
знанията нa децата. Като част от българската
общност съм впечатлена от групата за народни
танци към Българския културен център, която
представя българите на фестивали и други
Учителката Ирена Миланова и деца от
международни форми, за да покажат и на
училището в Плимут подреждат пъзел
другите национални групи, че и нас ни има тук.
Този ден е празник и на редакторите на вестника, който държи българския ни дух буден с големия
обем информация. Честит празник мили редактори!
Искам да поздравя Председателя на Българския културен център в Детройт Велеслав
Начев и всички членове на борда, които съдействат и подпомагат работата на училището и да им
благодаря!
НИНА ТРИФОНОВА, Директор на училище «България», Детройт

Учителката Ваня Георгиева (вляво) с деца и родители от филиала на училище
«България» в Плимут на тържество за Halloween.
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Видях го със сърцето си
Така е озаглавила книгата си Пенка Иванова, а
подзаглавието е “Книга за видния писател и общественик
Петко Огойски”.
На 1 ноември в село Яворово, община Чирпан, където
живее авторката ще има официално представяне на книгата
със специален гост Петко Огойски. Тази дата не е избрана
случайно. На 1 ноември България отбелязва Деня на
будителите, а Петко Огойски е определено един съвременен
будител. На 1 ноември 1929 г. в с.Огоя, община Своге, област
София, се ражда шестотото дете в бедно селско семейстово,
което наричат Петко.
Петко Огойски е автор на трилогията “Записки за
българските страдания 1944-1989”, където от първо лице
описва мъките на концлагеристите през тоталитарна
България. Тези книги той определя като делото на своя живот. Хиляди писма и
информация е обработвана от него цели 43 години и е представена на страниците на трите
тома. Готов е и четвърти том, за който все още се събират средства за издаване. Петко
Огойски е депутат в 7-то Велико народно събрание, автор на 25 книги, редактира или пише
предговор за 33 книги, общественик, публикува в периодичния печат, редактор на в-к
“Земеделско знаме” от 1991-1993 г., участник в конференцията в Европейския парламент
през 2010 г. на тема “Изстраданата европейска мечта на България: 1944-1989 г.
Петко Огойски живее в квартал Чепинци, Софийско и заедно със съпругата си Ягода
се радват на три деца, внуци и правнуци.
“През живота си човек среща много хора. С едни се разминава, с други се
сприятелява, с трети се свързва за цял живот. Истинско щастие е, ако Съдбата ни
предостави необикновени, изключителни личности, които напълно покриват представите
ни за Човек с главна буква.” пише още в предисловието Пенка Иванова и чрез книгата си
“представя кулата на живота и творчеството” на Петко Огойски. Бих казала, че авторката се
е справила много добре с тази задача. При това без да го познава лично, тъй като срещите
й с Петко Огойски са предимно епистоларни. Тя се е запознала с цялото му творчество и
представя впечатленията си “с искрено уважение и благоговейно преклонение”. Няма как
да не е така. Всеки, който е отворил “Записки за българските страдания” би се чувствал по
същия начин. Ето какво пише Пенка Иванова:
“След Въведението на повече от 500 страници в Книга първа на “Записките” са
предадени лично преживените и съпреживени страдания на Петко Огойски със стотици
арестанти, затворници и лагеристи във видинския и ломския арести на Държавна
Сигурност (ДС), в Ломския (1950-51 г.), Плевенския (1951г.) и Шуменския (1951-52 г.)
затвори и лагерите на остров Персин при Белене (Първи и Втори обект - 1952-53 г.) при
повторното му осъждане по политически причини, както и “свободния” му живот (1954-62
г.) до последвалото му второ осъждане за т.н. вражески литературни творби, публикувани
на Запад, преживяното в Централното следствено управление на ДС в София и

СТРАНИЦА 6

Брой 11, 2012

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Видях го със сърцето си
съпреживяното с десетки арестанти и затворници в Софийския и Старозагорския затвор...
Признавам си, че почти нямах представа за тази страна от българската действителност.
Чувахме за лагерите, усещахме репресиите, възмущавахме се от неправдите … Но цялата
истина оставаше скрита за повечето от българите.”
С трилогията “Записките за българските страдания” Петко Огойки запознава
българската общественост с факти, които са твърде малко познати. Както Йосиф Петров я
нарича ”това е книга-епопея, която и днес, но особено след години ще бъде единственият
всеобхватен източник на данни за тъмната, страдалческа страна на един половинвековен
период от нашата история”.
Познавам Петко Огойски лично и се зарадвах да видя книгата
“Видях го със сърцето си” от Пенка Иванова. През август имах
възможността да се срещна с Петко и Ягода Огойски в дома им в
Чепинци. Познаваме се още от 1995 г., когато живеех в България и
събирах материали за книгата си за Марин Жечев. Петко и Ягода са
от гостоприемните българи, които ще сложат на масата всичко, което
имат, ще те нахранят с добри думи и ще те насърчат за следващата ти
стъпка. До домът им се издига седеметажна кула по старобългарски
образец със зъбчати бойници. Тя е обявена за етнографски музей и
има над 300 предмета - оръжия (сред които е сабята на Димитър
Общи), битови пособия, носии, фотоапаратът на Макгахан и други.
В книгата си Пенка Иванова пише, че личността на
общественика, твореца и човека Петко Огойски е уникално явление в
нашия обществен и културен живот” и аз съм напълно съгласна с
нея.
От книгата “Видях го със сърцето си” има няколко останали
екземпляра. Ако желаете да закупите книгата или да спонсорирате преиздаването й,
можете да пишете на Пенка Иванова на имейл chitalishte_Ahinora@abv.bg. Ако желаете да
прочетете трилогията “Записки за българските страдания”, моля пишете ми на
info@BulgariansinDetroit.com.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

БЕЛ. РЕД. Ден преди да пуснем вестника получих писмо от Петко Огойски. В него той ми
изпраща интервю, което е дал за в-к Трета възраст”. На въпроса на журналистката “С какво
искаш да те запомнят хората?”, бай Петко отговаря така: “Сталиниската тирания разбърка
живота ми – нито съм живял, където желая, нито съм работил, каквото ми е по мерак, нито
къщите съм ги строил без страх (2 пъти идваха да разрушават и 3 пъти да ме глобяват),
нито спокойно съм писал писанията си. Но се радвам на голяма фамилия – деца, внуци и
правнуци. Физически съм оставил след себе си кулите в Чепинци и Огоя и някои други
паметни места. Духовното ми наследство са издадените 25 книги. На 83 години съм – денят
ми минава в непрекъснато търсене нещо да дам, да сторя нещо трайн0.”
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На хоротека в Детройт
Отново съм в Детройт. Дойдох да се
порадвам на внуците. Те вече са двама:
баткото Дениз и Илан, който се роди през
пролетта. Не разбрах как мина пролетта и
лятото. Май и за мен времето в Америка
започна да върви много бързо, както за
всички наши сънародници тук.
Когато съм в Америка, винаги се случва
нещо, което си спомням дълго.
Този път ще запомня организираната
от Българския културен център „хоротека”
с участието на Венци Сотиров - танцьор от ансамбъл „Пирин”. Имах голямо желание да
отида и ето, вече сме там.
Залата: голяма - да има място за хората. Има много българи, но и американците не бяха
малко. Спомних си книгата на Лиляна Стефанова ”Една есен в Америка” за гостуването на
ансамбъла на Филип Кутев в Америка през 60-те години. Спомням си как американците са се
прехласвали пред красотата на българските хора и ръченици, пред красивите носии. Е, сега и
аз видях това. Много от тях вече бяха научили сложните стъпки, а други - спокойно и упорито
се опитваха да научат стъпките, като потропваха зад главното хоро.
А то какво хоро: като се наредили момичетата и момчетата от
ансамбъл „Извор”, играят от сърце и душа, а най-отпред хороводецът
Венци. Този човек наистина разнася славата на България с умението
си и майсторската игра. Прииска ми се и аз да мога да играя така. А
може и да се науча. Дойдох в Америка да науча българските хора.....
МАРИАНА ШОПОВА, Waterford
Изненадана съм и съм много
впечатлена от таланта на учителя Венци
Сотиров. Не очаквах, че може да накара
някой като мене, с два леви крака, да танцува
и затова съм му много благодарна. Венци е
добър и спокоен човек – просто се вижда, че
това му идва от душата и може много да се
научи от него.
За първи път участвам в такива
семинари и искам да благодаря на
организаторите от танцов ансамбъл “Извор” за удоволствието от това незабравимо шоу.
С радост ще се включа отново.
ТЕОДОРА ТЕРЗИЕВА, Windsor, Канада
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Балетът “Лешникорошачката“ с българско участие
По традиция точно преди Коледните празници, Oперата в
Детройт предлага на многобройната си публика балета от
Чайковски “Лешникотрошачката”. Тази година ще има четири
представления:
петък, 23 ноември – 7:30 p.m.
събота, 24 ноември - 2:30 p.m. и в 7:30 p.m.
неделя, 25 ноември – 2:30 p.m.
В представленията участват повече от 100
професионални танцьори и деца от Метро Детройт.
Една от балерините тази година ще бъде Яна Томпсон от
Ливония, само на 10 години. Яна ходи на танци от 3 годишна. От
миналата година вече танцува на палци. Яна ще играе ролята на
мишка (transformation mouse), която се дуелира с опашката си в
представленията в събота вечер и в неделя.
В събота и неделя вратите на операта отварят в 12:00 на
обед за различни занимания за децата: обяд (с предварителна
поръчка), снимка с Дядо Коледа и войника (вземете си
фотоапаратите), истински елен, рисунка на лице ($5) и възможност да видите танцьорите отблизо
в така наречения Sugar Plum Parade.
Браво Яна! Гордеем се с теб!
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

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 американски съседи и приятели.
Цената е $20. Можете да направите поръчки на
телефон 586-219-8710 или e-mail:
info@BulgariansinDetroit.com.
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Изяви на млади български музиканти
Еди Чаушев от Novi е само на 13 години, а вече свири за младежкия симфоничен оркестър
в Детройт на най-големия инструмент - контрабас. През лятото се явява сам на конкурс, без
знанието на родителите си и го спечелва. Той е в групата на деца от 11-ти, 12-ти клас или в колеж,
а Еди е един от най-малките - в 8-ми клас. След много часове репетиции, първата изява пред
публика е на 17 ноември, събота от 4 p.m. в Max Fisher Music Theater. В програмата са
включени:
1) Karneval Overture by Dvorak
2) Egmont Overture by Beethoven
3) Organ Symphony 3rd Movement by Saint-Saens
4) Distand Land by John Rutter
5) Piano Concerto No. 26 by Mozart
6) Make our Garden Grow by Bernstein
Още три празнични концерта ще имат младите музиканти. Във Ford Community Performing Arts
Center те ще свирят “Лешникотрошачката” от Чайковски. Датите са:
30 ноември, петък от 8 p.m
1 декември, събота, от 1 p.m. и 7 p.m.
Отскоро в състава на Detroit Metropoliten Youth Symphony е Гергана Йорданова от
Birmingham, която е само на 12 години. Тя свири на
цигулка. Неин учител е майка й Елена, която е свирила
седем години на цигулка в Софийската филхармония.
Гергана е в String Orchestra за деца от 5-ти до 8-ми
клас. Първото представление ще бъде на 4 ноември,
неделя от 2 p.m. в Clarkston High School (6093 Fleminghs
Lake Rd.)
В програмата са включени:
Captain America March by Alan Silvestri
Allegro Molto from Symphony No.1 by Gounod
Teddy Bear's Picnic by John W. Bratton
Venetian Serenade by Pierre La Plante
Ancient Ritual by Elliot Del Borgo
Turbulence by William Owens

БРАВО ЕДИ И ГЕРГАНА! ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ОЩЕ МНОГО СЦЕНИЧНИ ИЗЯВИ!
Моля, подкрепете младите български таланти със своето присъствие и силни аплодисменти.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
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Подари кошница на свой близък в България
Близък приятел има рожден ден. Не можеш да го
посетиш, но много искаш да му поднесеш подарък....
Поводите за подарък, желанието да зарадваме някого и да
му покажем, че ни е скъп са много.
Идеята
Идеята не е нова – gift baskets е разпространена
услуга по цял свят. Различното е, че www.DarExpress.net предлага в подаръчните си кошници не
само вкусотии и напитки, но влага и нещо, което да напомня още дълго време за твоя жест
(декоративни свещи или керамика, чаши за чай, кафе и разбира се красивата кошница).
Качествените продукти са грижливо подбрани и красиво аранжирани. При поръчка имате
възможност да напишете сами текста на поздравителната картичка, придружаваща подаръка ви.
Реакциите на получателите са толкова трогателни, че това само по себе си ни потвърждава, че
това, което правим, си струва.
Мотивът
През 2004г. се създаде www.DarExpress.net с цел да се даде възможност на хилядите българи по
света да изненадат близките си в България с букет цветя или някакъв подарък. Самите създатели
на сайта са изпитали на гърба си тази потребност, защото 14 години са живяли в Канада далеч от
близки и роднини. Услугата бързо набира популярност заради удобството и възможността да
изненадаш приятно любими хора или да изкажеш благодарност.
Признанието
Само година след създаването си, в конкурс за български сайт на 2005 година, журито отрежда на
www.DarExpress.net трето място в категория Електронна търговия.
Но най-ценното за нас са усмивките и сълзите от радост, които виждаме на лицата на хората,
получили подарък от близките си в чужбина.
И накрая, но не на последно място...
Удобство и коректност
Сайтът www.DarExpress.net е организиран функционално и лесен за ползване. Не се изисква
регистрация, за да поръчаш. Плащането с кредитна карта VISA или Master Card e лесно и сигурно
(сайтът е регистриран към системата на EPay.bg). А за коректността на изпълнение свидетелстват
стотиците ползватели на сайта не само от всички държави в Европа и Северна Америка, но и от
Нова Зеландия, Южна Африка, Дубай, Русия, Индия, Австралия, Швейцария, Израел, Япония, и
Мексико. Доставка до всички населени места на територията на България, не само в големите
градове. Удобна опция на сайта е актуален календар на официалните празници и имените дни.
Посетете www.DarExpress.net и направете Вашите близки по-щастливи сега!
Gerber Basket

Price: 32.00 BGN

Enlarge
Add reminder
Order now

СТРАНИЦА 12

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 11, 2012

СТРАНИЦА 13

Брой 11, 2012

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Франчайзингът - сигурен бизнес и пребиваване в САЩ
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.
Както Ви обещах миналия път, в тази статия ще намерите повече информация за правата и
задълженията на франчайзодателя.
І. Задължения
1. ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯТ (ФД) отстъпва на ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (ФП) правото да използва
неговата марка, цялото ноу-хау и опит, както и всички други отличителни белези на
франчайзинговата система за производство, дистрибуция или услуги за определената
договорна територия. За тази цел ФД е длъжен да предаде на ФП Оперативния наръчник.
2. ФД е длъжен да разкрие пред ФП търговска информация за своето предприятие в достатъчен
обем, който да позволи на ФП да направи реалистична оценка на състоянието и
перспективите на това предприятие. Честно казано, законите в България не го задължават, но
ако ФД желае дългосрочно и лоялно партньорство, със сигурност ще го направи. Законът в
Щатите е категоричен: Без разкриване на информация не може да се стигне до сключване на
договор за франчайзинг.
3. ФД подпомага ФП със съвети и информация относно работата на търговския обект,
обзавеждането и оборудването, обучението на персонала, техниката на продажбата,
доставките, маркетинга и всичко останало, което може съществено да повлияе върху
рентабилността на франчайзинговото предприятие. По-конкретно ФД оказва следните
услуги:
а) Анализ на местоположението
б) Планове за оборудване и обзавеждане
в) Планове за финансиране
г) Помощ в рекламата при откриването на обекта и по-късно
д) Съвети при издаването на разрешителни за дейността
ж) Критерии за избор на персонала
з) Организационни указания
и) Обучение на персонала
й) Помощ при счетоводното отчитане
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4. ФД организира първоначално и текущо обучение на ФП.
5. ФД предоставя на ФП за ползване документи, каталози, проспекти, рекламни материали,
ценови листи и други. Ако са предоставени безплатно, тези материали остават собственост
на ФД, доколкото в рамките на търговската дейност не са раздадени на клиенти.
6. ФД предоставя на ФП изключително право да работи самостоятелно на определена
територията, като упражнява всички предоставени му права по договора за франчайзинг.
7. ФД няма право да сключва договори с други ФП в договорната територия, както и сам да
работи в нея.

ІІ. Права
1. ФД има право обикновено едностранно да променя защитените права, външните белези и
продуктите на франчайзинговата система, както и свързаните с нея услуги, при спазване
на общия интерес на страните по договора и след навременна информация за ФП.
2. ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯТ може и напълно да прекрати предлагането на определени стоки и
услуги.
3. ФД има право на достъп да обекта на ФП с цел контрол на работата.
4. ФД има право на достъп до цялата търговска и счетоводна информация, която е свързана
с дейността на ФП.
5. ФД има право на входна такса, месечна такса и такса за реклама.
Разбира се, като всяко примерно изброяване и моят списък е непълен и доста повърхностен.
Животът винаги е по-шарен и дълбок, от който и да е договор или закон. Затова, имайки
предвид, че франчайзинговата верига е като едно семейство, основно правило при сключване
на договора за франчайзинг е: Внимавайте в какво семейство влизате, франчайзополучатели!
Другият път ще се опитам да направя списък на правата и задълженията на франчайзополучателя.
Те винаги са повече, особено задълженията....... Успех!
Ваша 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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Поздрави
Щастливи сме да споделим, че на 20 октомври
нашият син Александър навърши една годинка!
Мъничкото ни момченце вече е голямо момче.
Алекс, ти си най-ценния подарък, който сме
получавали. Твоята поява изпълни живота ни с още
повече щастие и любов. Пожелаваме ти безгрижно
детство, изпълнено с много смях и топлина.
Много те обичаме,
мама и татко

Иво Илиан се роди на 2 август
2012 г. (с размери 21 inc., 8 lb, 4 oz) в
семейството на Филип и Христина
Кирилови от Shelby Township.
На бебето се радва и Теа, която
вече е кака.
Честито!

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*
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Коледен концерт на училище «България»

Българският културен център в Детройт,
учителите и децата от училище “България” в Плимут и Трой
Ви канят на Коледен концерт
на 15 декември, събота от 18:00 часа
Залата отваря в 5:30 часа. Моля бъдете навреме.
Място: Балкано-Американски Център
Адрес: 1451 E. Big Beaver Rd, Troy 48083

Групата по танци с ръководител
Даниела Дончева провежда занятия
всеки понеделник от 6:00—7:00 p.m. в
Troy Community Center (16 Mile and
Livernois). Таксата е $5 на занятие.
Приемат се момичета и момчета
от 4—7 годишна възраст. За повече
информация: (248) 894-8299 Даниела
Дончева.
Децата подготвят специален танц
за коледното тържество на 15 декември.
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Как да регистрираме автомобилни загуби?
Повечето хора в САЩ имат поне една застраховка. Целта на застраховките е да плащат загуби
на застрахованите. Много малко хора обаче знаят как да регистрират загубите си със
застрахователните компании. Затова, днес ще разгледаме този процес за автомобилна застраховка.
Регистрация на автомобилна загуба:
1.
На мястото на произшествието – Обадете се на 911, ако някой е ранен лошо. Ако няма ранени
хора не набирайте 911, а се обадете директно на местното полицейско управление. Запомнете, че ще
имате нужда от полицейски доклад.
2.
Обменете номерата на колите,
лична информация и информация на
автомобилните застраховки между
вас и другите лица, участвали в
инцидента. Повечето щати изискват
от шофьорите да имат
застрахователна карта в
автомобилите си, която има
необходимата информация за обмяна.
Ако информация, от която имате
нужда липсва на тази карта,
поискайте от шофьора да ви я
предостави.
3.
Огледайте се за свидетели, които биха желали да споделят какво са видели и да си дадат
личната информация. Ако не можете да съберете информация на мястото на произшествието,
полицейският доклад ще ви е резервен план, съдържащ информацията на всички хора, присъствали
на инцидента и на свидетелите.
В много случаи, полицаите ще откажат да направят доклад, защото ще преценят, че щетите са
за по-малко от $500 (което е типично застрахователно “deductible”). Изискайте доклад, ако полицаят
не направи доклад за инцидента. Това е независим, безпристрастен запис на случилото се. Често
историята, разказана от другия шофьор е различна.
Ако инцидента се случи на паркинг, полицаят може да откаже да направи доклад. Изискайте
такъв. Ако сте на паркинг на мол, и ако полицаят не ви даде доклад, вие можете да изискате такъв от
охраната на мола. Ако сте на паркинг на магазин без охрана, можете да поискате доклад от
собственика на магазина.
4.
Свържете се със застрахователната си компания колкото се може по-скоро. Можете да се
обадите директно от мястото на произшествието, използвайки телефона си. Много от компаниите
имат 24-часов номер за докладване на загуби. Този номер обикновено се намира на картата ви за
застраховка. Обслужващият персонал на застрахователната ви компания ще ви кажат какво още
трябва да направите.
Въпреки че другият шофьор може да има пълна вина за инцидента, вие лично трябва да
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регистрирате загубата си с вашата компания. Всяка компания е задължена да защитава интересите на
застрахованите от нея клиенти. Вашата компания ще се свърже с компанията на другия шофьор и по
този начин можете да избегнете доста главоболя.
С автомобилна застраховка от типа “no-fault”, каквато има в Мичигън, нямате друг избор освен
да регистрирате загубата си с вашата компания. Този вид застраховка има граница, под която вашата
компания плаща всички ваши разходи освен “deductibles”. За разходи над тази граница, можете да се
свържете с компанията на другия шофьор.
В случай че другият шофьор е виновен и вие нямате “collision” покритие за вашия автомобил,
ще трябва да регистрирате загубата с компанията на другия шофьор. Ако другият шофьор няма
застраховка, ще трябва лично да се разберете за изплащане на щетите извън или в съда.
5.
Ако другият шофьор е виновен – Трябва да се свържете с компанията на другия шофьор и да я
уведомите, че ще регистрирате загубата си с вашата компания и ще регистрирате всички ваши загуби
непокрити от вашата застраховка с компанията на другия шофьор – загуби от типа на “deductible”,
пропусната работна заплата, автомобил под наем и др. Понякога е добре да регистрирате загубата си
с двете компании едновременно. Няма да можете да получите пари от двете компании за едно и
също нещо, но ще можете да получите пари от едната компания за неща, които не са покрити от
другата (в доста от случаите).
6.
Тази стъпка може да се случи по-рано или по-късно в процеса, в зависимост от компанията на
другия шофьор – Ще получите телефонно обаждане от другата компания. Те ще ви попитат за вашата
версия за инцидента, затова трябва да се подготвите за това обаждане.
Трябва да попитате вашата компания какво да кажете на компанията на другия шофьор, особено ако
имате телесни наранявания. Добра идея е да запишете предварително какво ще кажете на другата
компания. По този начин вашите показания няма да се променят в случай на съдебен процес. Другата
компания ще запише всичко, което им кажете първия път и може да използва записа по-късно.
7.
Човек, нает от компанията ще ви посети, за да оцени щетите и да определи колко ще струва
поправката на автомобила или колко ще струва нов автомобил, ако той е напълно унищожен. После
компанията ще ви изпрати чек за сумата, необходима за поправка минус “deductibles”.
Ако компанията има програма за директен ремонт, оценката ви може дори да бъде
пропусната. С такава програма, компанията ще ви изпрати в авто сервиз, който работи с тях по
застраховани загуби. В този случай монтьорите в сервиза оценяват щетите на място и вашият ремонт
може да започне веднага. Компанията изпраща чек директно на сервиза и вие получавате
поправения си автомобил. Такъв сервиз също може да ви осигури автомобил под наем, ако имате
нужда.
При оценката на щетите може да се окаже, че автомобилът ви не може да бъде поправен и
имате нужда от нов. В този случай, оценка се прави за реалната стойност на автомобила преди
загубата, за да можете да закупите подобен използван автомобил. Ако обаче сте закупили покритие
за “replacement cost value”, компанията ще ви плати достатъчно, за да закупите подобен нов
автомобил.
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8.
Когато се появят конфликти – Ако мислите, че вашата компания ви предлага прекалено
малко за загубите, можете да поискате формуляр за арбитраж, за да разрешите конфликта. Този
процес може да отнеме две до шест седмици, но няма да ви се наложи да чакате за пари от
компанията. В повечето случаи, компанията ще ви плати сумата, предложена първоначално, а вие
ще получите останалата сума, когато конфликта е разрешен и ако вие спечелите.
От друга страна, ако офертата от компанията на другия шофьор не ви хареса, може да не
получите оферта за арбитраж. Ако не получите такава оферта и сумата наистина ви се вижда
прекалено ниска, можете да започнете съдебно дело.
Надявам се тези осем стъпки на тема как да регистрирате автомобилна загуба с вашата
застрахователна компания ще са ви от полза. Ако ги следвате, вашият случай ще протече по найдобрия възможен начин.
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 (нов телефон)
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

Здравейте приятели,
Искаме, не искаме, зимата си идва лека полека. Но това не е чак толкова лошо, защото сега пък идва време
за топли и уютни вечери вкъщи с любимите хора. А защо не пред пред телевизора заедно с толкова
обичаните български сериали, вечерни шоута, спортни предавания или филми?! Те вече са над 400, които
записваме неуморно за вас! Уникалното ни предложение е да грабнете супер изгодно абонаментен план +
set-top box устройство до края на месец октомври и да спестите до USD 30 от цената му! Гледайте на
телевизора с дистанционно в ръка. Така например 2-годишен абонамент за Нетера ТВ би излязъл средно по
USD 9,89 на месец за целия период! Пожелаваме ви приятни мигове пред екрана!
Не забравяйте! С промо код DETROIT получавате подарък от www.Bulgariansindetroit.com - 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на Neterra TV.
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Халуин парти при Нели и Васко
Отново е събота. След Българското училище сутринта, Ники прави пазарлъци къде ще се
ходи следобед. На парти, разбирасе, и не какво да е, а с костюми. Нагласени, натъкмени
потегляме като за дълъг път. А то за нас си е така имаме почти един час каране. Кака Мони заспа,
но за Ники възбудата е голяма и няма спане. На вратата ни посрещат нашите приятели /няма да
ги изброявам, много са/. Някой ще попита дали си заслужава карането? Как беше храната? А аз
ще отговоря, че си заслужава, но не заради храната, макар че тя беше предостатъчна и вкусна, а
заради щастието в очите на децата. Та нали всичко, което правим е все за тях. Малко трудно беше
на родителите да накарат малчуганите да хапнат, но повечето успяхме с обещанието, че след
това ще получат мафини (cup cakes). О, и да не забравя да спомена за наградите. Как какви? За
най-оригинален костюм, за най-страшен и какви ли още не! Малки и големи се подредиха на
дансинга. От младите баби и дядовци, та до непроходилите им внуци. Нямаше недоволни - ако не
голям подарък, то всеки получи торбичка с бонбони. Цяла вечер се танцува. Децата се хващаха
на хората (някой от тях научили в Българското училище), техните майки и бащи си припомниха
как се играе кючек, а всички заедно разкършиха снага на най-новата песен Гангнам стайл
(Gangnam style). Минава 1:00 часа след полунощ и някои деца вече заспаха в количките
щастливи, но Ники и Мони още се държат. Тръгваме си уморени с въпроса «Кога ще дойдем пак?»
В колата всички заспиват, освен мен - шофьора. Чака ме още един час каране, но си заслужаваше!
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА, Shelby Township
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Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук
Застрахователна Агенция «КОЖУХАРОВ»

Тел : (269) 441-5158 или (248) 266-6997
Надеждна застраховка за вашето бъдеще!

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

