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ОТ ЕКИПА
СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!
Благодарим Ви, че ни подкрепяте!
За екипа на Вестник Българи Вашето
мнение и оценка са от значение, защото
този Вестник е създаден за Вас, Българи!
„ПРИВЕТ И ОТ БЪЛГАРИЯ,
ДРАГА ГОСПОЖО
ЖЕНЯ ПЕТКОВА,
МАЛКО Е ДА ВИ ПОЗДРАВЯ!
Човек съм на думите, но сега ми се
струва, че трудно мога да намеря
точните. Връщате ме направо в
апостолските времена с възрожденския
дух да развеете знаме на фона на
изчезващите вестници на българите в
чужбина през последните години.
Целият ми живот е свързан с
пресата и появата на Вестник
"БЪЛГАРИ", намерението Ви да
разширите територията на
разпространение си е
балсам за вестникарската ми душа.
И Ви пожелавам читатели и
рекламодатели, което да доведе
вестника до седмичник.
Специални поздрави за графиката!“
Мая Цекова
Борис Цветанов

Баба Марта бързала
Автор: Йордан Стубел
Баба Марта бързала,
Мартенички вързала:
Морави, зелени,
Бели и червени:
Първом на гората –

ЖЕНЯ ПЕТКОВА

И да дойдат всичките:
Щъркелите, птичките,
Първият певец,
Косер хубавец.
После на градините –
Да цъфтят гиргините
И латинки алени,
И божури шарени.
Ябълки да зреят,
Круши да жълтеят.
А пък на дечицата
Върза на ръчицата
Мартенички чудни
Със ресни червени,
Да са ранобудни,
Да растат засмени.

Да вдишаш свободата!
Една от най-значимите дати в
календара на българите безспорно е
3-ти Март.
Санстефанският мирен договор,
България се е освободила от
тежките окови.
И всеки един от нас прекланя глава
пред всички знайни и незнайни войници
загинали в името на това, днес да
бъдем свободни Българи и да
продължаваме да браним нашата
Родина с гордо вдигната глава!
Така, както някога нашите предци са
били горди да развеят победоносно
знамето на връх Шипка, така и ние на
този светъл ден си припомняме за
историческите събития, довели до
преломния миг в живота на всеки от
нас.
И освен, че ще отброим годините,
преминали в преобразяването на една
нова, модерна и възродена България, се
надявам всички ние, живеещи извън
Родината, да си честитим празника и
да запалим свещица, в памет на
героите.
Нека на този ден бъдем наистина
топлосърдечни един с друг и покажем
на света, че не сме разединени, а
напротив – умеем да си подаваме ръка.
И да не забравяме пътя, който сме
СПЕЦИАЛЕНИ
ГОСТИи да се
извървели
до тук, където
намираме по света.

Българските герои
оживяха в Москва

Да листят листата.

***

Ден, в който след подписване на

МЕЖДУНАРОДНА КАМПАНИЯ
РОДНА РЕЧ ЗАД ГРАНИЦА С
ПАТРОН Д-Р ИСКРЕН
КРАСИМИРОВ

Снимка: Румен Сарандев
...Но пак се връщаме в бащината къща!
Тялом и духом... И да се молим да има кой
да ни посрещне все още, чакайки там,
някъде – в свитата къщица, строена от
ръцете на нечий татко, която жадува да
да я осеем с уют и топлина.
И макар да избягваме носталгията, тя
винаги ще ни съпътства, ако не отделяме
нужното време да посеем пролетно цвете
в мамината леха.
Нека всички ние да отделим време и да
направим денят си още по-празничен,
макар и с едно телефонно обаждане до
нашите близки тук или в България.
Да бъдем заедно днес!
Честит празник, мили сънародници!
Текст: Нели Емрович

Навръх Деня на Апостола българите в
руската столица видяха
„Незабравимата България“
Българското училище „Васил Левски“ в
Москва посрещна навръх Деня на
Апостола на Свободата Васил Левски
младият режисьор и родолюбец д-р
Искрен Красимиров – основателят на
„НЕзабравимата България“. Д-р
Красимиров представи пред
сънародниците ни в руската столица
откъси от своите филми за героите,
съчетани с поетичен рецитал на
стихове на Красимир Стефанов.
Спектакълът, наречен „Час по
родоучение“, беше посветен специално на
Васил Левски - патрон на българското
неделно училище при Посолството на
Република България в Москва. Това беше
първото гостуване зад граница за д-р
Красимиров от началото на 2020 г. и
общо 35-то пътуване при българите в
чужбина от 2014, когато Искрен започва
своята мисия. Предстоят му гостувания
в следващите два месеца при
сънародниците ни в Кипър – Лимасол и
Никозия, в Англия – Лийдс и Литъмс
Ст‘Анс, Нидерландия – Амстердам,
САЩ и Германия. „Българите в Москва
проследиха със сълзи на очи филмите ми
за героите. Всички заедно си поплакахме
за „Незабравимата България“, и на
незабравимите ни герои, всички те,
които остават завинаги в сърцето ни!“,
сподели младият режисьор в аванс.
Освен гастролите при българските
неделни училища в странство, д-р
Красимиров продължава и с
ежедневните си уроци по родоучение в
училища, детски градини, музеи, театри,
общини и кина у нас. От началото на
годината е провел над 35 урока, като
броят им набъбва всеки ден и час.
Пожелаваме му крепко здраве, за да не
спира в своята мисия! Мисията да учи
децата на БЪЛГАРИЯ на РОДОЛЮБИЕ
ГОРДОСТ и на жаждата за
РОДНА РЕЧ!
■
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Георги Тошев – Пътественик във времето
ЖЕНЯ ПЕТКОВА / НЕЛИ ЕМРОВИЧ
Кариерата на Георги Тошев следя от
ученическите си години.
Още тогава си говорихме с моите
съученици, че той има най-интересната
работа покрай предаването „Другата
България“. Когато човек съчетае любовта
към професията си с пътувания, нови
запознаства, срещи с известни личности,
опознаване на нови култури, опитване на
различни храни, сетивата му се обострят
и се получава вдъхновение. И аз виждам
този блясък в очите на Георги Тошев –
журналист и продуцент. Работил е за в.
24 часа и в. Дневник, сп. Едно. Мax,
L'Europeo, ЛИК, БНТ, Би Ти Ви, BBC,
ARTE, ZDF, RFI. Специализирал е
журналистика в Ню Йорк, САЩ. Автор на
42 документални филма, сред които са
такива за Депеш мод, Джон Лорд, Албано,
Лили Иванова, Емил Димитров, Богдана
Карадочева, Соня Йончева, Борис Христов,
Пласидо Доминго. Продуцент е на "Преди
обед" и "Като на кино". Проектът, който
му носи най-голяма популярност е
предаването „Другата България“. В
продължение на две години е автор на
предаването „Артефакти“ по БНТ. Бил е
директор на пресцентъра на театралния
фестивал във Варна и съветник на
министъра на културата Емма Москова.
Той е телевизионен водещ в
научнопопулярната поредица по bTV
„НепознатиТе“ от 4-ти Октомври 2009
г., която се завръща отново на екран с
новият сезон от 22-ри Февруари
посветена на Хор Турецкий. Автор е на
книгите за Невена Коканова, Наум Шопов,
АББА, Катя Паскалева и Стефан
Данаилов. И със сигурност пропускам да
опиша още от неговата кариера и
творчество.
Георги Тошев е вдъхновение и пример за
всички ни. Книгите му се четат на един
дъх, тъй като той умее да те пренесе в
един друг свят и успява да те направи
част от живота на тези, за които
разкава. Описва с точните думи, няма
излишно в книгите му. Малцина умеят да
те задържат в книгата си, без да се
изгубиш в думи и хронология.
Вярва в истинската любов и в чистите
души на хората. Вярва в приятелството и
се раздава до край за близките хора край
него, за които той е пò приятелски само
Жоро. Обожава Татяна Лолова (Таня,
както той обича да я нарича). Вдъхновен е
от нея. А тяхното приятелство е символ и
пример, че хората все още можем да
бъдем Човеци и да докосваме души.
Въпреки натоварения си график Георги
Тошев отдели специално време за
читателите на Вестник Българи.

-Имате хиляди последователи в
социалните мрежи. Аз и Нели Емрович
сме сред тях. Подготвяйки се с Нели за
това интервю, видяхме че Вашата дума
за 2020-та година, ще бъде "Пътуване".
Къде Ви откриваме днес?
В момента съм в Мадрид, снимам филм за
цигуларя Ара Маликян, след това летя за
Лондон...Графикът ми е плътен до 2022 г.
Понякога е уморително да си планирал
толкова напред, но пък е и стимул да не се
отпускаш.
-Георги Тошев. Име, титла или
синоним на посланик на добра воля из
тайните кътчета на Земята?
Любопитството ме води по света и у нас.
Обичам този свят с всичките му
проблеми. Харесвам срещите с умни,
талантливи и помтенни хора, без значение
от религия, цвят на кожа и социална
принадлежност. Пътуването е голям шанс
да се намериш и погледнеш отстрани.
-Прави впечатление, че изпитвате
искрено недопускане на омразата, на
расизма, на обидите. Как да научим
хората да бъдат емпати, да съхранят
доброто?
Има неща, които се случват в
семейството, други в училище и така
навлизаме в живота. Шанс е, че имам
среда, която поддържа чувството ми за
истинност, възпитала е емпатия. Стремя
се да го предам на дъщеря ми, на
студентите и екипите, с които работя в
“Преди обед”, „НепознатиТЕ“ и „Като на
кино“. Живеем в труден свят и
толерантността е важна, за да се
разбираме, не да воюваме.

-Къде посрещате личните празници?
Разкажете ни за Вашето семейство.
Пътуват ли близките ви често с Вас?
- Различно. С годините разчитаме повече на
импровизацията, не на специалната
подготовка. Личният празник е време за
почивка и вглеждане в най-близките. За
съжаление не мога да пътувам по работа с
близките, защото не е професионално, но
пък заедно сме през ваканциите.
-Светът вече ежедневно говори за борбата
с климатичните условия. Грета Тунберг,
в момента е най-популярната личност,
свързана с тази кауза. Предстои ли да я
видим, като Ваш събеседник?
- Грета е спорен герой, но безспорна е
мисията й. Би ми било интересно да я
срещна, да разговаряме, да я разкажа...
(продължава на стр. 4)

С Бени Андерсон от шведската група
„ABBA“, която стана популярна в България
в началото на 80-те години.
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СПЕЦИАЛЕНИ ГОСТИ
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Георги Тошев – Пътественик във времето
Не съм сигурен, че фестивалът в
Кан е най-интересното място. Бил
съм няколко пъти и е голяма
лудница, стрес, невъзможност да
се срещнеш и да разговаряш
задълбочено с актьори и
режисьори. Повече суета е, но има
добри филми. Стига се с
упоритост, защото никой не се
интересува от български медии.
Просто пазарът у нас е малък.
-Вярвате ли, че някой ден,
България отново ще приюти
онези над два милиона
сънародници, които живеят и
работят извън пределите на
Родината?

Георги Тошев и срещата му със Силви Вартан
-Разкажете ни, как избрахте професията на
журналиста-пътешественик.
Не съм я избрал. Случи се! Вярвам, че човек има
интуиция за нещата в живота си. Другото е работа.
Много работа. Аз всеки ден заработвам шанса си да
имам тази работа и да си избирам теми, герои.
-Кога за първи път осъзнахте своята популярност и
използвате ли я, за да разказвате за България при
срещите си по света?
Късно осъзнах, че хората харесват работата ми. Дори се
учудвах, защото аз съм журналист - посредник, не
фронтмен. Отказвал съм проекти, в които са ме канели
за водещ, защото обичам ролята на репортер, разказвач
на истории. Напоследък доста пътувам с книгите си и
съм щастлив, че залите са пълни. Това е доверие. И
отговорност!
-Много светски репортери и редактори от ресор
"култура" биха мечтали да имат щастието да отразят
кинофестивала в Кан, например. Как се стига до
червения килим, ако си обикновен стажант в
национална медия в България?

-

Не съм сигурен, че е нужно
всички да се завърнат в България.
Познавам много щастливи и
реализирани българи по света. Те
обичат страната си, но животът им
се случва вече на друго място.
Изборът къде и как да живееш е
много личен. А и днес ние,
живеещите в България трябва да
се научим да живеем заедно и да
променим обществените нагласи,
за да създадем условия за една подобра и цивилизована среда за
живот.
-Какво ще пожелаете на
читателите на вестник
Българи?
Обичайте България по своя си
начин и помнете, че където и да
сте винаги ще й принадлежите!
■

Една от срещите на Георги Тошев с
Христо Явашев (известен като „Кристо“)
- американски скулптор и
художник от български произход,
прославил се заедно със съпругата си ЖанКлод де Гийебон с оригиналните си
пространствени художествени
инсталации, опаковащи с плат различни
предмети – от пишеща
машина и телефон до цели сгради, острови
и дори крайбрежие. Негови работи са
опаковането на сградата на Райхстага
в Берлин и на най-стария мост в Париж,
опъването на 38-километрови платнени
завеси в Калифорния и разполагането на
платнени портали в Сентръл парк в Ню
Йорк.
Георги Тошев представи неговият проект
„Мастаба“ в предаването „Тази сутрин“.

С оперната
прима Соня
Йончева в
Ла Скала,
(Милано,
Италия) театъра с
перфектна
акустика, найпрестижното
място за
опера в света.
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СПЕЦИАЛЕНИ ГОСТИ

Калин Вельов в една „Безгрижна Връзкология“
ЖЕНЯ ПЕТКОВА / НЕЛИ ЕМРОВИЧ
Калин Вельов е първият барабанист на
популярната джаз фюжън група Акага,
където свири от формирането на групата
през 1991 до 1998 г. Акага е студийна група
към БНТ и участва във всички престижни
музикални фестивали в страната.
Участват и два пъти в един от найпрестижните джаз фестивали в света –
този в Монтрьо. От 1992 до 1994 г. свири в
група Медикус, а след това и с Дони и
Момчил. В периода 1998 – 1999 г. той е
част от Ку-Ку бенд. Свири и с Лили
Иванова на концертите ѝ в Москва през
1998 година.
През Август 1999 г. заминава за Холандия,
където учи в латино отдела на
Консерваторията в Ротердам. Паралелно
участва в групата Project 2000, а две от
песните им са пуснати по холандската
версия на MTV. Групата осъществява
много турнета и концерти в Централна
Европа. Освен това той работи с
множество холандски диджеи, а през 2001 г.
стартира съвместен проект с Нина
Николина. По време на престоя си в
Холандия свири в множество латино, джаз
и електро формации. През 2004 завършва
Консерваторията и се завръща в България.
Заедно с Нина Николина записват албум,
като песните в него са изцяло композирани
и аранжирани от него.. През 2007 г.
основава група Тумбаито, които свирят
латино и салса. През 2011 г. издава
самостоятелния си албум „Две лица“.
Участва във филмите „Омбре” (2015 г),
„Под прикритие” (2016 г.), „Бартер”
(2016 г.), „Вълча Сюита“ (2016 г.).
А през Февруари тази година излезе
новата му песен съвместно с Йоанна
Драгнева – „Безгрижни“, която изслушах
над 50 пъти преди интервюто ми с Калин,
тъй като е много свежа, изпълвате с
ритъм. С лято. С безгрижност. И започнах
да си тананикам и без да се усетя си
танцувах. И после не исках да спирам да я
слушам, защото ме пренесе някъде в
безгрижието.
Всъщност песента е направена към
новият филм „Връзкология“, в който той
участва и си партнира с Йоанна Драгнева
(нямам търпение да гледам филма).
Калин Вельов е от поколението, с което
израснах и част от музиката, която
слушам ...И обожавам. Той е от
музикантите, на които се възхищавам,
защото когато му кажат „Свири песента
на еди-кой си“ и я започва веднага.
Барабанист, перкусионист, свободен
дух...И как да не бъде, когато барабанът
иска свобода, за да бие и да се превърне в
ритъм, а ритъмът в танц... Танц - край
морето или на някой латино фестивал. И
те остава без дъх, изпълвате със
страст..към музиката.
Калин Вельов е вечно усмихнат и само
докато го видиш те запленява с енергията
си. Обича разнообразието, което го
вдъхновява да твори. Наскоро изкачи връх
Мусала и разговорът ни започва точно от
тази тема.

-Наскоро изкачи връх Мусала. Това ли е
първият връх, който покоряваш?
Не. Гледам поне веднъж в годината да
изкачвам Мусала, даже се е превърнало нещо
като в традиция. Правим го в една и съща
компания -Димитър Главчев и Вальо Милушев
- хора, които сме все планинари. Имаме и един
планински спасител – Краси Стоянов, скиалпинист, който е водач на групата. Гледаме да
разширяваме групата и през зимата ходим на
връх Вихрен или Мусала, зависи разбира се от
времето и условията. Следващата ни цел е връх
Ботев.
-Каква подготовка се изисква към човек,
който не се занимава професионално с
изкачване на върхове?
Нищо особено не се изисква, освен да
погледнеш на планината пò сериозен начин.
Говоря за подходяща екипировка високопланиски обувки, раница, допълнителни
дрехи, храна, допълнителна батерия за
телефона, въженце и т.н. Неща, които са ти
необходими, за да може да издържиш по-дълго
време горе в случай на извънредна ситуация.
А и въздухът не е толкова разреден на Мусала
и Вихрен, че да създава допълнителни
затруднения.
-Когато си горе на върха черпиш ли
вдъхновение?
Категорично. Когато си горе това нещо те
вдъхновява и зарежда с енергия. Надявам се
това вдъхновение да го пренасям и в музиката
си. Аз лично, независимо дали съм на Мусала
или на селото, от което е родом баща ми –
Пастра, винаги усещам енергията на планината,
как ме зарежда и как ме пречиства. И въобще,
когато съм сред природата усещам как ме
лекува. От природата идваме и накрая там се
прибираме.
-Определено усетих твоя заряд от планината
в новата ти песен с Йоанна Драгнева
„Безгрижни“. Откакто я представи, поне

петдесет пъти я изслушах. Много е
свежа, зареждаща, различна. Води ме
към лятото.
Е, много ти благодаря. (смее се и се
радва), много е хубаво да го чуя. За
твореца, това е най-хубавата награда.
Имам някаква идея защо се получи така
весело парче. Песента дойде преди
няколко години, когато бях още млад
татко. Дъщеря ми беше на две годинки
и започна режима ми музикант да се
сменя. Започваш да се събуждаш в 6:30
сутринта с едно детско пискливо гласче,
което е супер сладурско и те зарежда с
чиста енергия, каквато могат да имат
само децата като чисти същества. И
това нещо ми даде импулс един ден да
направя такава песен, защото реално от
там нататък каквото и да ти се случва
през деня, ти си вече зареден от тази
чиста детска енергия.
В това време бяхме пуснали един
сингъл с Йоанна Драгнева „ Както
никой“ (Песента на лиричния дует е
вдъхновена от филма по действителен
случай "Бартер") и решихме, че е време
за втора дуетна песен „Безгрижни“.
Тъкмо започнаха снимките на филма
„Връзкология“, в който се снимаме и
двамата с Йоанна. Така че решихме да
изчакаме с представянето на песента, за
да използваме кадри от филма във
видеоклипа на „Безгрижни“. Стана
много смешно видео към песента. На
мен ми е много смешно, защото вътре
има кадри от филма, които няма къде
другаде да бъдат видяни, освен във
клипа. Това са т.нар. сцени „зад кадър“
и тези моменти влязоха във видеоклипа,
а песента стана саундтрак към филма. И
видеоклипа, и песента са без
разкрасяващи филтри. Просто е реално,
така както се случва и в ежедневието ни.
-Разкажи ми за другите ти роли.
Гледах те в „Под прикритие“.
(продължава на стр. 6)

Изкачването на връх Мусала, което
за Калин Вельов и приятелите му се
е превърнало в традиция.
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Калин Вельов в една „Безгрижна Връзкология“
ЖЕНЯ ПЕТКОВА / НЕЛИ ЕМРОВИЧ

Да, в „Под прикритие“ ролята беше доста къса и
бърза. Оценявам и харесвам много ролята ми в
„Омбре“. Мисля, че ролята ми там се получи много
добре. Вторият филм е „Бартер“, с Филип Аврамов
в главната роля, след това дойде „Под прикритие“.
Участвам и в един късометражен филм „Вълча
Сюита“. „Връзкология“ е последният филм, в
който се снимах. Там играя подъл, лош любовник.
Филма бих казал е разтоварващ. Непретенциозен.
Главната героиня минава през различни любови,
докато открие истинската си любов, която се оказва
е била на една ръка разстояние, но тя не я е
забелязвала и съдбата не ги е събирала. Интересното
обаче във „Връзкология“ е в заснемането на филма,
което продължи около година - Йоанна Драгнева
стартира филма необвързана и накрая финишира
филма с бебе на ръце. В момента има рожба на шест
месеца. Йоанна среща любовта на живота си Миро,
който е актьор и също участва във филма и играе
един от лошите любовници. Нещата се случиха по
време на филма. Тя снима половината филм
бременна, както и клипа към песента, даже и леко и
скрихме бременното коремче зад инструментите.
-Реално „зад кадър“ се получава още един филм.
В живота нещата се случват реално, докато ние
правим филм, който също показва истинските неща
от ежедневието ни. Така че много е малка разликата
пред и зад кадър.
-Разкажи ми за проектите с Нина Николина и
гостуването ти в Германия.

Имаме наистина прекрасни моменти
с проектите на Нина Николина,
свързани с фолклора и надявам се да
продължат в годините напред.
Идваме в Германия за различни
концерти. И по този начин имаме
досег и до българска, и до
чуждестранна публика, която е
базирана в Германия. И с Pendara
Ethno Project, който ни е съвместен
проект с Нина, и със соловите
проекти на Нина, на които аз съм и
музикант, и музикален продуцент,
гостувахме няколко пъти в Германия
и предстоят нови концерти там.
Страхотна емоция. Тук е момента да
благодаря на Катя, за това че с такава
енергия и хъс се бори да успява да
докара български музиканти и
артисти в Германия, за да може
българската общност там да има
директен контакт и да се наслади на
живо на нашите изпълнения.
-Усеща ли се разлика между
българската публика в чужбина и
тази в България?
Има разлика. Личи се, че ходи порядко и по този начин повече оценява
твоето присъствие там. Например
софийската аудитория е найразглезена и най-малко оценява,
защото има възможността да избира
и да присъства на различни събития,
концерти. Докато в чужбина всичко е
рядкост за българите и имат
възможност да зажадуват. Такава е и
публиката извън София – тръпне да
те види, любопитна е.
Калин Вельов и Йоанна Драгнева,
кадри от видеоклипа на песента
„Безгрижни“, която стана и
саундтрак на филма „Връзкология“

-Мислил ли си някога да напуснеш
България?
Аз бях напуснал за пет години България,
докато учех в Ротердамската
консерватория в Холандия. Имах
моменти, в които се замислях къде да
остана да живея. Но когато дойде
моментът на петата година да взема
решение, надделя желанието ми да се
върна и работя в България. В днешно
време нещата са сравнително лесни с
пътувания, така че смятам, че е по-важно
да прецениш къде се чустваш добре и не
само духовно, но и икономически. Аз
имам приятели например, които се
чувстват финансово стабилни по-добре в
чужбина и затова няма да се върнат в
България. Това е много индидвидуална и
лична преценка за всеки.
-Продължава ли приятелството Ви с
Лили Йончева и след Ку-Ку Бенд?
С Лили поддържаме контакт във
фейсбук, оставаме приятели, аз много я
харесвам, тя е супер сладурана. Като
музикален проект не сме имали нищо
заедно, откакто тя замина за Лондон, но
и това може да се случи.
-Какво ти липсва от „Шоуто на
Слави“?
Липсват ми непренуденият смях и
шегите, които си правехме помежду си.
Вчера бях на гости в „Вечерта на
сценаристите“ и в рамките на трите часа,
през които бях там, пак влезнахме в тези
моменти на шеги и много смях. Липсват
ми големите концерти и турнетата по
стадионите, които правехме. Много
добре бяхме се сработили с Венко да
правим дръм сола, със Слави да имаме
съместни моменти на сцената с дайрета и
с перкусии. Това бяха готини моменти.
■
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ТАЛАНТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Творчеството на Людмил Янков през моя поглед
Антоанета ПалеваЗафирова, поетеса
от младото
поколение, водеща на
рубриката
„Талант без граници“
представя творчесто
на различни поети
през нейния поглед.

АНТОАНЕТА ПАЛЕВА-ЗАФИРОВА
Здравейте, отново!
Людмил Янков - български алпинист, поет,
писател.
Роден на 11.08.1953г. в Перник, завършва
ВЛТИ в София ( 1978 г. ) и се установява в
Кюстендил. Работи в управление "
Архитектура и благоустройство" при ОНС в
Кюстендил. Занимава се с алпинизъм в
дружество " Академик " - София от 1976г.
Член е на Националния отбор по алпинизъм
от 1979г. и нещатен треньор на алпийския
клуб в Кюстендил.
През 1982 г. изкачва северната стена на връх
Матерхорн, а през 1983г. - връх Айгер.
Покорява два пъти връх Гросглокнер в
Австрийските Алпи, връх Чивета ( 1980г.),
връх Чима Овест, връх Чима Пиколисима,
връх Елбрус в Кавказ 1980, 1982, 1983, от
където прави първото спускане на българин
със ски в Памир ( 1982 г), върховете Ленин,
Комунизъм и Корженевска. Участва в
експедициите " Лхотце 81" и " Еверест 84 ",
при последната от които с невероятна
скорост се изкачва от 7170м. до кота 8500м,
преодолявайки 1330 метра денивелация на
"един дъх", за да окаже помощ на приятеля
си Христо Проданов.
В многогодишната историяза покоряване на
Еверест няма подобен пример за човешка
саможертва и героизъм.
Загива на 17 април 1988г. под връх Камилата
в Рила.
Публикува свои стихове и разкази във
вестниците "Литературен фронт", " Пулс "
и " Труд ".
През 1987г. получава наградата за
публицистика на в. " Пулс ", а през 1988г.
става лауреат на награда за литература за
книгата си " Мечта отвъд долините ".
След смъртта си му излизат стихосбирката
" Гранитна вода ", публицистичната му
книга " Стената ".
Носител е на орден " Георги Димитров" –
1984г., международната награда " Феърплей
", " Спорт, етика, мъжество" на в. " Спорт "
и др.
Посмъртно е удостоен със званието
Почетен гражданин на Кюстендил -1998г.

Цената на Мечтата
Не питай за цената на мечтата бори се, литвай, падай и умирай!...
Носи я винаги напред - в ръката,
възкръсвай : ставай, искай и намирай!
Не я затваряй в себе си, в душата...
Изправен дишай, никога не спирай,
мечтай за радостта, за красотата!
С възторг и трепет, с вяра в чудесата тя ражда и мира, и светлината,
с кръвта изплаща любовта и свободата...
НЕ ПИТАЙ ЗА ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА

За вечният леден връх и
краткият човешки живот
Искам да ти изпея една тъжна
песен:
песента за краткият живот на
човека,
за хилядите изгреви и залези,
които заслепени не виждаме,
увлечени в гонитбата на
недостижимото,
за хилядите мигове на щастие,
крехки изкри в тъмната нощ,
от които се пазим да не изгорим,
за златният пясък, които завинаги
изтича между пръстите ни,
в очакване на безценният камък,
превърнат на въглен в горещите
ни длани.
Прощавам ти, макар да съм зъл...
Заради това, което ми даде,
макар че много повече взе.
Прощавам ти, защото не можем
без пристан
в живота прелитащ край нас.
Прощавам ти, защото нямам
смелостта да те забравя.„
Защото мога да преживея
всичко...
но никога същото отначало...
Затова искам да ти изпея една
тъжна песен,
пеен за краткият човешки живот,
слънчев отбясък по леденото
сърце
на вечния връх.
Базов лагер, 11-ти Май 1984г.

Ако желаете да публикуваме Ваши стихове.
пишете ни: info@vestnik-balagari.de
■
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АНЕТА НЕДЯЛКОВА - ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ДО ЗАМЪЦИТЕ НА ЛОАРА
НЕЛИ ЕМРОВИЧ
Анета Недялкова е шесто поколение франкофон, родена
във Варна, успяла да създаде и консултира няколко PR и
маркетингови компании, признати от редица световни
специалисти. Пътуваща, неспирно търсеща нови изяви,
откликнала на покани за работа в Дубай и Европа, тя се
намира в момента в Тур, Франция, където създава
поредния си проект. Тайната на замъците в долината
ще оживеят в един необичаен сборник от новели, за
който ще ви разкажем, днес.
Мегаполисът Дубай ме грабна скорострелно
Занимавам се с комуникации от 25 години. 19 от тях посветих
на работа в България, където осъществявах контакти с
множество чуждестранни клиенти. Преди шест години и
половина напуснах Варна. Точно в този момент детето ни беше
вече достатъчно пораснало, така че със семейството ми
решихме да пробваме да живеем извън пределите на страната.
Заминахме за Дубай по препоръка на моя приятелка, където
успях доста бързо да създам контакти и да започна работа като
мениджър маркетинг и комуникации в голяма PR агенция,
работеща в областта на денталната индустрия.
Организирахме мащабни конгреси, обслужвахме клиенти като
Oral B, P&G и др., издавахме вестник Dental Tribune Middle East
and Afrika. В края на втората година, умората вече бе много
голяма, тъй като Дубай е мегаполис, мащабите за огромни и за
човек на 45 не беше лесно да издържа на темпото. След като
Дубай спечели Световното изложение, започна драстично се
увеличение на цените на имотите, както и тези на наемите. Това
принуди доста чужденци да напуснат Обединените арабски
емирства.

Архипелагът Балеарски острови ги приютява
Почивка на Балеарските острови. Какво по-хубаво може да му
се случи на човек, когато е уморен от Дубай. Предложение за
работа край бреговете на топлото Средиземно море, изкушава
Анета Недялкова и тя отново поема към летищата. Там, където
живее и твори Фредерик Шопен със своята любима – Жорж
Санд, варненката помага на своя близка приятелка да
осъществи първите си крачки в нов бизнес. И въпреки, че
Балеарските острови се хвалят с типичните за тях ритмични
танци и шарени народни носии, на морското момиче му
доскучава. Търсейки динамиката, тя отново започва да мисли
над въпроса – към коя точка на света следва да се отправи.

На събитието, на което Анета Недялкова
става Амбасадор

хубавите вина и изобщо всичко, което наричаме Art
de vivre à la française.
Установих се в Тур – историческият център по
долината на река Лоара. Започнах работа в
рекламна агенция с 16 клона в страната и чужбина.
Признавам си, че колкото и да познавах Франция,
до момента на провеждане на интервюто ми за
работа, не бях чувала за този град. Оказа се, че
мястото е център на замъците в долината, близо е до
Париж, нямаше как да не приема работата с
огромно задоволство. Наложи се да пренеса с кола
400 килограма багаж от Балеарите до Тур.
Придвижвах се сама около 1300 км, тъй като в
същото време, моят съпруг бе в командировка.
Пристигнах и на мига се влюбих в този град. А
после разбрах, че родом от тук са Оноре Балзак,
Рене Декарт, Анатол Франс, Франсоа Рабле…

Осем месеца по-късно – вече бях консултант
в бизнес платформа
С абсолютното убеждение, че Тур е моето място,
създадох фирма за собствени проекти. Започнах да
работя като консултант в изграждането на бизнес
платформата за българската диаспора IBA, чиито
инвеститори живеят в Лондон. Така още една
държава влезе в живота ми. Към платформата
създадохме и списание Elysium, което в началото бе
печатно, а в момента излиза негова онлайн версия.
В Бордо консултирах фирма, която работи над
търговски отношения между България и Франция.
Сертифицирах се и като професионален лектор,
преподавам, консултирам компании и проекти.
Миналата година станах член на една нова мрежа Амбасадорите на Тур и долината на Лоара.
Тази нова бизнес мрежа е организирана от
областната управа на Тур по случай празнуването
през 2019 г. на 500 години от Ренесанса във
Франция. Мисията на мрежата е засилване имиджа
на цялата област, а в нея участват хора от всички
индустрии, като всеки от тях има задачата да
допринесе за нашата територия, разкрива Анета
Недялкова.

Château de Chenonceau - Замъкът построен над самата
река, бил е на Катерина Медичи

Sur le pont d‘Avignon - върху моста в Авиньон се
танцува, се танцува
Франция! Аз съм шесто поколение франкофон в семейството.
Първите ми спомени от детството са как майка ми се връща от
учителска специализация и ми носи цветни неща. Винаги съм
олицетворявала тази страна с думата елегантност. Първата
песничка, преди „Зайченцето бяло“, която научих беше Sur le
pont d‘Avignon. Имайки предвид фамилната традиция, както и
това, че съм завършила френската гимназия, а и бях директор
на Алианс Франсез във Варна, осъзнах, че моят живот,
всъщност е трайно обвързан с Франция. Синът ми вече учеше в
Тулуза, а това достатъчно наклони везните, да поема към
меката на елегантността,

Château Clos Lucé - Замъкът, където е живял и
починал Леонардо да Винчи

Амбасадор на Тур с мисия
И понеже много обичам да пиша и доста често
разказвам в социалните мрежи за живота ми тук,
хрумна ми идеята да посветя книга на региона.
Книги за замъците има много, затова исках да е
нещо различно. Роди се идеята да бъде сборник
с новели, разказани от отделните амбасадори и
представящи нашия регион по един различен,
по-човешки начин. Споделих с областна управа,
с молба да бъде разпратено писмо до всички
членове на мрежата. Откликнаха около стотина,
но реално работя с около 30 от тях, защото е
невъзможно в една книга да се съберат толкова
много истории.
Медувременно получих предложение от частен
институт за креативни индустрии да преподавам
зелен маркетинг на третокурсници. Разбрах, че
там, всяка година първокурсниците от
специалностите журналистика, графичен дизайн
и комуникации има практичен проект създаване на книга. Директорът одобри идеята и
с огромен ентусиазъм взе решение тази година
студентите да работят по моята книга.
Интересното в проекта са невероятните
текстове, които получавам и записвам. Сред тях
са разкази на собственици на замъци, хора от
културните среди, от бизнеса, занаятчии – една
доста пъстра палитра от хора, които разказват за
живота си тук. Всеки разказ ще има отделен
графичен дизайн и няма да спазваме общ макет,
за да може за предадем и визуално усещането,
че всяка история носи своите индивидуални
емоции.
Канят я в замъка на Леонардо да Винчи,
където геният е изобретил своите последни
творения
Мои събеседници вече бяха собственик на
ферма за трюфели, виопроизводител, бивш
журналист, чиито бизнес днес е създадената от
него лаборатория за поръчкови парфюми,
бизнесмен, който написа поема за Турен,
внучката на френски войник, издигнал знамето
на Франция на покрива на една от църквите в
Тур при победата в края на Втората световна
война… Трудно е да се опише каква любов
носят хората към региона, в който живеят и
работят.
Всеки от тях ще има своя разказ в книгата, но
една от уникалните ми срещи бе със
собственика на замъка, където до последните си
дни е живял геният на човечеството – Леонардо
да Винчи. Тайните на гения ме докоснаха почти
от първо лице…
Преди дни, Анета Недялкова получава
одобрение да използва официален лейбъл за
книгата си, която ще е готова в средата на
годината, а именно – „Новият Ренесанс 2020“,
който пък е предшестван от миналогодишния
официален знак за 500 години Ренесанс, белязал
редица културни проекти.
Българите от чужбина могат да помогнат на
своята страна
ПР агенцията, създадена преди време от Анета
във Варна бе отличена за най-добра
комуникационна кампания в България за 2011та година. Тези като мен, които познаваме Ани,
бизнесите, които са работили с нея, партньорите
й, всички виждаме в нея креативен, динамичен,
изключителен професионалист. Днес Анета
живее в чужбина, но споделя, че нищо не е
завинаги, че България винаги е наблизо.
Нейното виждане за живота навън е, че „Нас
никой не ни е канил, ние сме пожелали да
отидем в друга страна, съответно ние сме
хората, които трябва да се адаптираме към
местната среда и че преди да имаме претенции
да променяме, първо трябва да дадем.“
Разговорът ни завършва с няколко думи за нов
проект, за който мисли Анета: „Живея в едно от
най-посещаваните от туристи място във
Франция. Искам да създам малка компания,
която да предлага различен тип преживявания
тук, като търсене на трюфели или участие в
мастер клас, за да си тръгнете с уникален аромат
- ваша собствена марка парфюм … Все още
проектът е в период на проучване, имам доста
идеи, но за тях, ще разкрием след време.
Поздрави от Тур, от долината на Лоара на моите
родители и няколко много близки приятели в
България, на морето, на читателите на
Вестник Българи!“ ■
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BULGAR(I)EN IN HANNOVER E.V.
Скъпи приятели,
8-ми Март е специален ден за жените по цял свят. Ден, в който почитаме заслугите на
жената в нашето общество. На този ден отбелязваме обаче и борбата им за равни права
по целия свят.
Заповядайте в Неделя, 8-ми март от 15:00 часа на едно специално мероприятие на
тема
„(East) Women go West: Frauenrealitäten im vereinten Europa - zwischen Traum und
Trauma“ (Жените в обединена Европа - живот между мечти и тежка реалност)
Адрес: Verdi-Höfe

8-ми Март е преди всичко празник за жените, и искаме да
го честваме подобаващо!
От 14:00 часа до 14:45 часа можете да се заредите с
енергия в безплатен курс по йога на български на горния
адрес.
Сънародничката ни Деси, която много от вас познават, кани
заинтересувани българки да се запознаят с основите на
йогата като един символичен подарък за 8 -ми Март от
нейна страна:

30159 Hannover

“ЙОГА е като музика: ритъмът на тялото, мелодията на
съзнанието и хармонията на душата създават
симфонията на живота.” (Б..К.С. Айенгар)

Тази година ние искаме да честваме 8-ми Март, но и да не затваряме очите си пред
трудностите на нашите сънароднички, напуснали България, за да се борят за по-добър
живот. Има немалко новодошли, които и в Германия не са намерили признанието на
обществото или свободата си да осъществят скромните си мечти си за спокоен и честен
живот.

В Йога няма правила. Ти сам усещаш кога достигаш
границите си и кога трябва да засилиш или намалиш
напрежението. Твоето тяло познава своя предел, то ти
говори, чуй го. Избягвай болката и намери баланса между
стягане и отпускане, между сила и лекота.

Елате да научите от опитни специалисти, но и от защитници на правата на (българските)
жени, с какви теми и проблеми те се сблъскват ежедневно и как можем да помогнем или
да се защитим. Заедно с публиката и с експертите, които можете да видите в
приложената брошура, ще търсим обяснения за някои реалности, но и начини как в
бъдеще да не позволяваме опасни развития да застрашат откритото демократично
общество, нас, и нашите деца. Ние също желаем да покажем мисленето и силните страни
на балканските жени, в които може би е и ключа за решаване на много проблеми.

Облечи се удобно, донеси йога пътечка. Преоткрий
възможностите си.

Goseriede 10-12 (вход през Odeonstraße)

Нашите страхотни китаристки от Дуо Стоянова ще ни очароват с незабравимите си
мелодии и ритми между докладите и разговорите.
Този ден можеше да бъде реализиран само с организационната и финансова подкрепа
на Diakonisches Werk и на Landeshauptstadt Hannover!

Инспирирай се от опита на Деси:
https://www.desi-yoga-garten-laatzen.de
Желаещите дами моля да са точни!
Деси започва от 14:00 часа, в отделена стая на горния адрес.
........................................................................
Вход (и за двете събития) свободен.
Резервации не са необходими, просто заповядайте!

Ако дойдете с дете, сме се погрижили за детски кът от 15:00 часа докъм 18:30 часа
(с немски и българско говорящи възпитателки).

Сърдечни поздрави от името на

И мъже са добре дошли в публиката естествено:-)

сдружението Bulgar(i)en in Hannover e.V.

Тематичният следобяд ще бъде на немски, но при нужда ще се обособи кът в публиката,
където ще се превежда отчасти на български.
Разкажете на Ваши приятели и роднини за тази рядка възможност да хвърлите особен
поглед зад кулисите на живота в Германия!

Текст: Гергана Нойман
■
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БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО СДРУЖЕНИЕ "МАЛКАТА БЪЛГАРИЯ"/ DAS KLEINE BULGARIEN E.V.
ТЕКСТ: КАТЯ БЯЛКОВА
Новата 2020 година започна изключително интересно и
вълнуващо за нас, организатори, приятели и гости на
Културното сдружение „Малката България„ в град
Мюнстер и региона.
Изборът на програмата ни, която подбрахме доста
внимателно, се оказа изключително интригуващ.

...А сега нека повдигнем мъничко и завесата на още няколко бъдещи събития от
културната ни програма, които очакваме в следващите няколко месеца .
Предстоят ни тържествено отбелязване на Националния празник на България –
3-ти Март, интересната среща с журналиста Георги Тошев в началото на месец
Април и разбира се, големият Български събор в средата на месец Май.

ЗАПОЧНАХМЕ с премиерата на филма
БЪЛГАРСКИЯТ СЪБОР - короната в програмата ни е събитието, което
очакваме с нетърпение още от мига, в който приключи предишния! За него се
подготвяме с голямо вълнение и старание и сме сигурни, че ще предизвика в
Мюнстер вълна от любопитство и възхищение към Българската култура, защото
то ще бъде отворено за населението и гостите на града през двата дни, в които е
предвидено! Всички ще могат да се насладят на хубавата Българска музика,
танци, традиции и занаяти, както и да се включат в кръшните ни танци, а
красотата на неповторимите ни носии, ще ни направи горди, че сме Българи!
Съборът ще премине под патронажа на Вицепрезидента на Република България
– г-жа Илияна Йотова и всички танцови групи, музиканти, певци и творци,
които желаят да се включат в неговата програма, както и всички българи, които
искат да бъдат част от него, са добре дошли!

„Диви и щастливи” в началото на месец Февруари и с
нея открихме новият ни културен сезон.
Тя събра усмивките и бурните аплодисменти на
филмовата ни публика, а срещата с част от талантливия
актьорски състав беше приятна изненада за всички нас!
За любителите на киното това е един нов и вълнуващ
начин да изгледаме новите Български филми, като се
докоснем и до актьорите в тях на живо.
ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ
посрещнаха и актьорите Влади Априлов, Васил
Василев-Зуека на Мюнстерска сцена с постановката
"Ние Българите". Емоция, смях и тук-таме по някоя
сълза съпроводиха почти двучасовата актьорска игра в
средата на месец Февруари.
Както винаги, в края и на двете събития посветихме
достатъчно време за поздравления, снимки и автографи,
които да добавим към увеличената ни колекция от хубави
спомени!

Всяко едно събитие ще бъде представено поотделно и в пълния му блясък, както
му се полага, а нека всеки от вас си избере онова, онези или всички, което или
които Ви допадат и вдъхновяват!
...Е, ние сме тук, в град Мюнстер и Ви очакваме винаги с нетърпение, за да
изживеем емоцията от тях заедно! ■

„ВЕСТНИК БЪЛГАРИ“ Е МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА
ЧЕТВЪРТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ЧЕТЕНЕ НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1-ВИ И 2-РИ КЛАС
"АЗ БУКИ ВЕДИ"

Международният Конкурс „Aз Буки Веди“ съвместно с кампанията на
Вестник Българи - „Родна реч зад граница“
В Ахен астрономическото лято идва с конкурса по четене „Аз Буки
Веди“
На 21 юни в Ахен, Германия ще се съберат десетки българчета,
живеещи в различни европейски държави, за да определят кой от
тях чете най-правилно, изразително и гладко. Конкурсът по четене
се нарича „Аз Буки Веди“ и ще се проведе за четвърти пореден път,
като тази година организатор и домакин е БНУ „Княз Борис I”, град
Ахен, Германия. Патрон на събитието е българското Генерално
консулство във Франкфурт на Майн. Ахенското неделно училище
обединява ученици от Еврорегион „Маас-Рейн“ - Германия, Белгия
и Холандия, но сега децата ще обогатят още своите контакти, като
се запознаят с българчета от Италия, Франция, Великобритания и
други европейски държави. Конкурсът по четене на български език
за деца в 1-ви и 2-ри клас „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива,
възникнала и осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г.
в БНУ „Аз Буки Веди“ - град Кьолн, Германия.

Неговата основна цел е изграждането, развитието и мотивирането на
четивни умения у децата от българската диаспора. Свободното четене на
майчин език освен голямо богатство, е и ценна инвестиция в бъдещето на
подрастващите, защото живеем в свободна Европа без граници.
До участие в конкурса по четене „Аз Буки Веди“ при първокласниците се
допускат деца на възраст не повече от 8 години, а в категория
„второкласници“ – до 9 години. Вълнението на учениците винаги е голямо,
защото в първи кръг се четат познати текстове, но ако премине към втори и
трети кръг, на всяко дете на случаен принцип се падат непознат текст
съответно в проза или в мерена реч. Жури, съставено от езикови експерти,
оценява способностите на малките българчета: Проф. д-р Благовест
Златанов, преподавател във Факултета по славянски филологии към
Университета в Хайделберг, Германия; Калинка Кюппер, председател на
Германо-българското културно дружество “Иван Вазов”, Есен и автор на
учебник по български за чужденци; Д-р Камелия Спасова, поет и есеист и
доц. д-р Илиана Чекова - и двете дами преподават български език и
литература в Кьолнския университет. (продължава на стр. 12)
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На финала на надпреварата журито избира
по един цар или царица на буквите от I и II
клас, които ще си тръгнат с награди,
осигурени от издателство „Просвета“ и
„Българска книга зад граница“. За всички
участници остават: интересните нови
запознанства,
удовлетворението
от
участието в конкурса по четене „Аз Буки
Веди“ и потапянето в магията на майчиния
български език. Броени дни след събитието
малките българчета от Германия ще
излязат в лятна ваканция и ще отнесат
топлия спомен чак до Черно море... в
България. Ето така неочаквани са
проявленията на кръговрата на живота....

Конкурсът „Аз Буки Веди“ през 2018 година в Манхайм

* В третото издание на конкурса през 2019 година в Манхайм, отново
Германия, се включиха 38 деца от български неделни училища в
Германия, Франция, Великобритания, Унгария и Италия. Организатори
бяха от БНУ „Д-р Петър Берон“, а следващата 2021 година за домакин
на събитието чрез жребий бе определено БНУ „Боян Мага“, Лондон.
Текст: Г-жа Александрина Колева,
Директор на училище „Св. Княз Борис I”, Ахен
vorstand@bg-euregio.de
http://bg-euregio.de/
http://www.facebook.com/BKBZ.Euregio.Bulgaria

„Родна реч зад граница“ и защо Вестник Българи създаде тази кампания
Често пътувам в чужбина и се срещам с други наши сънародници
случайно или не, познати или не. Абсолютно нормално ще кажете, ние
сме навсякъде по света - стотици хиляди, а може би няколко милиона...
Сигурна съм, че статистиката отдавна не е точна.
Но не е важно колко всъщност сме извън родината или пък каква е
причината да изоставим всичко – причините са точно толкова, колкото е
броят на българите зад граница. И смятам че всеки има право на своя
избор. Уважавам го.
Но две неща не ми дават мира.
Все по-често срещам нови българи покрай работата си и се заговаряме –
представят ме на децата си и тогава разбирам, че те са родени в чужбина
и не говорят български език. Защо? Или пък семейството е емигрирало,
когато детето е било на годинка-две и после българският език е останал
на заден план. И тук причините са от земята до небето. Броят на
българските училища в чужбина нараства с годините, възможности за
изучаване на родната реч не липсват. Похвално е, че броят на децата,
които посещават неделно българско училище се увеличава. Но и броят
на тези, които не се интересуват от собственият си език не е за
пренебрегване. Друга тема, която все повече започва да обзема мислите
ми, е че от тринадесет години не съм празнувала български празник.
Така истински, че да настръхна и сълзи да ми потекат от гордост, че съм
българка. Не съм ходила на български театър или на концерт на наш
изпълнител.

Просто забравяме за всичко българско или се сещаме само, когато се приберем на
море. А дори и да зная, че днес е български празник, къде да го празнувам и вярвам,
че в моята ситуация са много от сънародниците ми, които не живеят в големите
градове (а дори и там не всички искат да празнуват и не говорим затова, че са на
работа например, а просто нямат желание). По този начин усещам с годините, че
забравям българската история. Колко тъжно! Не искам да е така. Аз съм българка и
трябва да познавам историята ни. Искам моите деца да познават българската
история. Всички българи трябва да я познаваме.
Точно по тези две причини започвам изграждането на международна кампания
„Родна реч зад граница“. Целта на кампанията е да насърчим българските деца да
говорят на родният език, независимо къде са родени и къде раснат.
Също така с тази инициатива ще развием възможността да бъдем заедно на
българските празници и да си припомним българската история. Нека организираме
повече събития свързани с българската писменост и култура, история, традиции и
да съберем повече българи заедно. Нека бъдем нация за пример на обединение.
Вие също може да се включите. Имаме нужда нашата кампания да бъде
разпространена по света, за да достигне до повече хора и да се организират повече
възможности за изучаването на езика и българската история.
„Аз говоря
Нека всички българи по света да можем да го кажем.
Текст: Женя Петкова – Гл. Редактор ■
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ВАШИТЕ РАЗКАЗИ

Българин измисли топ символа на съвременната комуникация @ преди 675 години
Символът @ без който вече е немислима световната
комуникация има български произход и най-ранната му
датировка е от 1345-та година. Разбира се тогава не е
употребен в съвременния смисъл - разграничител между
потребителското име и домейна в електронната поща.
Този символ го откри скулптура Александър Хайтов,
който през 2007 година забелязва топ символа в
българския препис на Манасиевата хроника, проучвайки
военни сцени за изграждането на паметник на цар Калоян.
Неизвестен свещеник от Търновската книжовна школа,
преписвайки по нареждане на цар Иван Александър
хрониката в едно от изображенията е добавил и своето
Амин, с което свършват християнските молитви, но по
неизвестни за нас съображения е завъртял буквата „а“
така, че се е получило @. Александър Хайтов допуска, че
духовното лице е искало да слее първата и последната (я)
букви в азбуката като символ на вечността на
неспокойния човешки дух.
За да подсиля подтекста искам да добавя, че това
загадъчно съвпада с думите на Иисус Христос "Аз съм
Алфата и Омегата, Първият и Последния, Началото и
Края" (Откровение, 22:13). Първи преди години за това
писа българския вестник "Десант" като уточни и листа от
Манасиевата хроника - 62, който направи впечатление на
Александър Хайтов.Там е била изобразена сцената на
бягството на красивата Елена от Парис в Троя.
При превземането на Търновград преписа на хрониката
поема неведоми пътища, за да се озове след столетие във
Ватикана, където е била описана в каталога на
Вартоломей Платина.

Знакът е бил познат на български учени като Марин Дринов,
Богдан Филов, Иван Дуйчев, но по тяхно време светът не
познаваше електронната поща. Познат бе и на Божидар
Димитров и на други, но впечатление и връзка направи само
Александър Хайтов.
Подобен знак, но двеста години по-късно от българския, са
употребявани инцидентно в Арагона и Флоренция, но като
символ за мярка за тегло.
В английския език @ се нарича АТ или по-близо до ЕТ като
означава ПРИ.
Някои учени търсят началото на употребата като сливане на
латинските букви А и D за по-бързо изписване на ПРИ или
ДО.
За баща на символа се смята програмиста Рей Томлинсън,
който пръв го въвежда в употреба през 1971 година.
У нас най-напред @ бе наречено кльомба, но не се наложи,
вероятно защото все още се помнеше как преди десетилетия
учителите казваха кльомба на грозно изписана буква.
Наложи се шеговитото маймунско „А“ или просто маймунка.
По света обаче @ се нарича различно. Най-близо до нас са
германците с тяхното „опашка на маймунка“
В Гърция @ наричат пате, в Турция - роза, в Китай - мишка, в
Италия и Корея - охлюв, в Русия е куче, в Чехия - рули, има
още в други страни като например – зелка или вита баница.
■
Автор: Борис Цветанов
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Покрай нея се запознах с дейността и част от екипа на
Сдружение „Тук-Там“, което свързва българите с образование
и опит в чужбина и българите в страната. През септември
БОГДАНА СИРАКОВА
същата година се присъединих към екипа Увод 14 на
TrueStory.bg – платформа, която представя вдъхновяващи
личности, инициативи и каузи и така предлага алтернатива на
преобладаващо негативното съдържание в традиционните
медии. Оттогава насам се запознах с редица образовани,
възпитани и дейни българи, които с работата си доказват, че
развитието на България зависи основно от ценностите,
съзидателността и стремежите ни. В момента съм на 26 г.
Върнах се в България, след като завърших магистратурата си
по международни отношения в Централноевропейския
университет в Будапеща. Вече две години живея и работя тук,
като се опитвам да съчетавам занимания, които ми носят
усещане за смисъл и ме провокират да давам най-доброто от
себе си всеки ден. В същото време продължавам да използвам
всяка възможност за пътувания и обучения в чужбина, защото
знам колко ценен е този опит. Днес мога смело да заявя, че се
чувствам прекрасно в България. Това в никакъв случай не
означава, че съм надянал розови очила и съм сляп за
предизвикателствата, пред които продължава да бъде
изправена страната ни. Просто се научих да анализирам
В Литературен клуб "Перото" в НДК бе представена книгата на Даниел Пенев
случващото се тук в по-широк план и съм се фокусирал върху
„Хората, които променят България”- ( изд. AMG Publishing). Вдъхновение в 30 истории това да градя, колкото ми позволяват силите, вместо да руша
и с изобилие от позитивни емоции превръща вечерта на премиерата в един празник на
или да преча на другите да градят. В тази връзка е добре да
надеждата.
осмислим и запомним думите на американския писател,
„Хората, които променят България“ е сборник с портрети на хора, за които не чуваме
философ, теолог и борец за човешки права Хауърд Търман:
толкова често, тъй като не са депутати или министри, но всъщност са доста поНе се питайте от какво се нуждае светът. Запитайте се какво
важни, защото бавно, постепенно, но упорито променят страната ни към по-добро.
ви кара да живеете истински и го направете, защото светът се
Героите на книгата са 30 на брой (с това не се изчерпват способните хора у нас) - и са
нуждае от живи хора. Надявам се историите в тази книга да
точно колкото са годините на прехода.
ви вдъхновят да търсите позитивното, да мечтаете смело и да
В предговора на книгата Веселина Седларска пише- „Тази книга се отваря със съмнение и живеете пълноценно. Не казвам, че ще е лесно, но
се затваря с възхищение.Нямаше да сме българи, ако не беше така. Всяка от описаните трудностите по пътя правят пътуването далеч по-вълнуващо.
истории е урок по кураж.И затова прилича на учебник за мъдрите неща, които
Вярвам, че България се нуждае от повече живи хора. Защото
обикновено не са в учебниците, а в живота наоколо”.
колкото по-живи сме ние, толкова по-жива ще бъде и тя!
Ето какво казва Даниел Пенев в увода на книгата:
■
„В България нищо не става.“ „В тази страна няма място за възпитани, честни и
трудолюбиви хора.“ „Сам нищо няма да промениш!“ „Тук е така.“ „Спасявай се час поскоро!“ Ако сте на възраст между 15 и 35 г., сигурно редовно попадате на подобни
коментари за ситуацията в България. И как да е другояче след три бурни десетилетия на
сътресения, разочарования, предателства, загуби и раздели. Болката, която съпътства
прехода ни към демокрация, ни накара да се затворим в себе си, да таим злоба спрямо
всичко и всички тук и да се възприемаме за обречени, сякаш сме осъдени на доживотен
затвор без право на обжалване. И сякаш от изборите и действията ни не зависи нищо!
Израснах в семейство, което, за щастие, никога не е имало финансови затруднения.
Въпреки това в гимназията, подобно на стотици хиляди мои сънародници, аз започнах да
си представям бъдещето си извън пределите на България. Все пак като дете на прехода
съм се наслушал как в България нищо не се получава, как страната тъне в мизерия и как
всеки, който може и има смелостта да предприеме тази стъпка, се спасява в чужбина,
прокуден от лошо образование и здравеопазване, корупция и покварено правосъдие.
Покрай обучението и пътуванията ми в чужбина постепенно осъзнах, че аз и много други
българи имаме изкривена представа за България. Споменатите проблеми продължават 12
да тровят живота на немалко от нас. Те обаче не би трябвало да ни служат за извинение да
смятаме, че на тази земя няма по-изстрадал народ от нас. Ако анализираме положението,
Павлин Якимов и Ива Цонева - главен редактор на изд. AMG
в което се намираме, в правилния контекст, ще установим, че към 2019 г. България е
Publishing. Преди година двамата прегърнаха идеята на Даниел
източник не само или основно на проблеми, а и на чудесни възможности. Като граждани
Пенев за издаването на „Хората, които променят България.
Вдъхновение в 30 истории“. Нещо повече, през изминалите 12
на Европейския съюз (ЕС) ние имаме свободата да пътуваме във всяка от останалите
месеца те дадоха най-доброто от себе си, за да може книгата да
страни членки на общността само с лична карта. Същото важи и за страни като
Швейцария, Норвегия и Исландия, които не са в ЕС, но прилагат голяма част от неговото излезе в брилянтния вид, в който можете да я четете днес, и
законодателство. С български паспорт пък можем да пътуваме до още над 130 държави – направиха работата на Даниел по нея не само по-лека, но и много
от Турция, Египет и Мароко през Канада, Бразилия и Сингапур до Сейшелите, Бахамите и по-приятна, отколкото можеше да бъде. Павлин и Ива видяха
смисъл в издаването на такава книга, защото вярват, че добрите
Малдивите. Тази свобода на пътуване е факт само 30 години след края на един период,
примери имат силата да променят света и затова заслужават
през който родителите ни са можели да пътуват само до „правилно ориентирани“ в
специално внимание.
идеологически план държави – и то при определени условия. Някои ще контрират, че
Снимка: Александър Найденов
днешната ситуация не се различава особено от ситуацията преди 1989 г., понеже истински
свободни да пътуват са само хората, които могат да си го позволят. Да, парите играят
важна роля. Няма обаче никакъв спор, че независимо от финансовите ми възможности, за
мен е в пъти по-добре да живея в страна, в която аз решавам къде, кога, как и с кого да
пътувам, отколкото в страна, в която тези решения зависят от бюрократи, чиито решения
зависят от заповедите на техните началници, чиито решения зависят от политическите
пристрастия и цели на „бащата на нацията“ и неговите съратници, чиито решения – в
случая на социалистическа България – зависят от политическите пристрастия и цели на
лидерите на друга държава. Предимствата на това да живееш в България през 2019 г. не се
изчерпват със свободата на пътуване. Добрата новина: през последните 15 години тук се
завръщат все повече българи, учили в някои от най-реномираните висши учебни
заведения в света. И не, те не се връщат, защото са се „провалили“ в чужбина, както
обичат да натъртват злите езици, а защото виждат поле за изява и смисъл в това да
използват опита и контактите си на родна земя. Аз, който дълги години си представях, че
ще градя кариера на Запад, започнах да гледам по един по-различен начин на България
през 2015 г. Тогава, като участник в стажантската програма на bTV, интервюирах млада
дама, която се беше върнала в България след петгодишно следване в Германия, Холандия
и Португалия.
*Уводът на книгата е публикуван в съкратен вариант
СТРАНИЦА 14

ВЕСТНИК
БЪЛГАРИ

2020 / / МАРТ / / БРОЙ 5.2

ПОЛЕЗНИ ТЕМИ ЗА ВАС БЪЛГАРИ

Адвокат Мария Станчева:
Седем въпроса – Седем отговора относно наемното право
Наемодателят
трябва да предаде
всички съществуващи
ключове от
жилището на
наемателя.

ЖЕНЯ ПЕТКОВА
За адвокат Мария Станчева
Адвокат Мария Станчева е родена в
България и е възпитаник на Немската
езикова гимназия в Пловдив. След
успешното завършване на юридическото
си
образование
в
Германия
и
специализация по международно право, тя
придобива
магистърска
степен
по
международно
право
(Magistra
Juris
Internationalis, MJI) в университета
Юстус-Лиебиг в Гиесен.
Практикува като адвокат в Германия от
2006 г. Адвокат Станчева притежава
богат
практически
опит
в
консултирането,
извънсъдебното
и
процесуалното представителство както
на частни физически лица така и на
български и международни компании в
областта на немското и международното
право. Член е на адвокатската колегия
във Франкфурт на Майн. Води писмена и
устна коресподенция на български, немски
и английски език.
Адвокат Станчева има седалище във
Франкфурт на Майн и в Зинделфинген.
Данните за контакт с адв. Мария
Станчева са:

1. Може ли наемодателят да
запази
ключ
от
наетото
жилище?
Не, наемодателят трябва да предаде
всички съществуващи ключове от
жилището на наемателя. Той също
няма право да поиска предаването на
ключ, ако например наемателят
отсъства за дълго време. В такъв
случай обаче наемателят трябва да
осигури чрез трети лица възможност
за достъп до жилището при
извънредни ситуации (наводнение,
пожар и т.н.).

Frankfurt am Main (Hessen)
Rechtsanwältin Maria Stantcheva, MJI
HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Tower 185
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Mobil +49 197 12 08 164
Tel
+49 69 15 242-148
Fax
+49 69 15 242-111
E-Mail: maria.stantcheva@heussen-law.de
Webseite: www.heussen-law.de

Sindelfingen (Baden-Württemberg)
Rechtsanwältin Maria Stantcheva, MJI
Peter-Parler-Str. 7
71065 Sindelfingen

Mobil:
+ 49 179 12 08 164
Telefon: + 49 7031 6933987
Fax:
+ 49 7031 8172273
E-Mail: mail@kanzlei-stantcheva.com

2. Има ли наемодателят право на
неограничен
достъп
до
жилището?
Наемодателят няма такова право. Той
може да поиска достъп до жилещето
само, ако има конкретна основателна
причина. Такива причини могат да
бъдат: отчитане на измервателните
уреди (отопление, електричество,
вода, газ), ремонт на дефекти, оглед
на жилището от евентуални купувачи
или
последващи
наематели.
Наемодателят може да влезе в
жилището
без
съгласието
на
наемателя само при наличието на
извънредни аварийни ситуации, като
например в случай на пожари или
спукване на тръби. В противен случай
той първо трябва да поиска
съгласието на наемателя. Клауза в
договора за наем, която позволява на
наемодателя неограничен достъп до
жилището по всяко време, без
конкретна причина е недействителна.
3.

Нужно ли е разрешението на
наемодателя, ако наемателят желае
да приеме близки роднина в наето
от него жилище?

По принцип не се изисква такова разрешение
на наемодателя. Това важи само за найблизките членове на семейството като деца
и съпруг(а) и не се отнася до партньори на
извънбрачна общност. Партньори във
фактическо съжителство са т.нар. „трети
страни“ по смисъла на намемното право и за
приемането им в наетото жилище е нужно
съгласието на наемодателя. Наемателят има
право на съгласие при наличието на
"легитимен
интерес",
който
включва
фактическо съжителство. При приемане на
роднини в наетото жилище, то трябва да е
достатъчно голямо, така че то да не води до
пренаселване
на
жилището
(т.нар.
Überbelegung).
При
наличие
на
пренаселване, наемодателят има право да
прекрати договора за наем, тъй като то се
счита за неправомерно използване на
жилището. В някои провинции като Хесен и
Берлин има закони, които определят, кога
жилището се счита за пренаселено.
4. Kакви права има наемателят, когато
жилищната площ, посочена в договора, не
отговоря на действителната?
Дори и действителната жилищна площ да е
по-малка от посочената в договора, тя се
счита като договорена, когато отклонението
не е по-голямо от десет процента. Ако в
договора за наем е посочено, че жилищната
площ е 100 квадратни метра, но тя всъщност
е само 90 квадратни метра, наемателят е
задължен да плаща наем за 100 квадратни
метра. Правното положение се променя,
когато отклонението е повече от десет
процента. В този случай наемателят има
право да намали наема и да прекрати
договора.
Толерантната граница от 10% не важи при
увеличение на наема и при съставяне на
отчети за оперативните разходи (т.нар. Betriebskostenabrechnung). В тези случаи винаги
се взема под предвид действителната площ
на жилището.
5. Какви са сроковете за прекратяване на
безсрочен
договора
за
наем
с
предизвестие?
(продължава на стр. 16)
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(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 15)

Прави се разлика между прекратяване на
договора за наем с и без предизвестие (т.е.
незабавно). Срокът на предизвестие е различен за
наемателя
и
наемодателя.
По
принцип
наемателят може да прекрати безсрочен договор
за наем със срок на предизвестие от 3 месеца като
прекратяването на договора трябва да бъде
направено в писмена форма. Продължителността
на наемните отношения не е от значение.
Но, ако в договора за наем е уговорен т.нар. „отказ
от
прекратяване
на
договора“
(Kündigungsverzicht)
или
„изключване
на
прекратяването
на
договора“
(Kündigungsausschluss), то правото на двете
страни да прекратят договора за наем е
изключено за определен период от време.
Правото на прекратяване на договора може да се
изключи най-дълго за срок от 4 години от датата
на сключване на договора.
Сроковете на предизвестие за наемодателя в
зависимост от продължителснотта на наемните
отношения са следните:
•
•
•

Единственото изискване за сключване на
валиден договор за наем е постигне на
споразумение между намодателя и
наемателя относно размера на наема,
страните по договора, конкретното
жилище, което се наема и датата на
започване на наемното правоотношение.
Договор за наем сключен устно и със
срок за повече от една година се счита за
безсрочен и може да бъде прекратен
най-рано една година след предоставане
на жилището.
Предимството на устния договор за наем
е, че се прилагат правните разпоредби
на Германския Гражданския кодекс
(„BGB“), освен ако изрично не е
уговорено друго. В този случай
наемателят не е задължен да извършва
козметичните ремонти и да плаща
режийни разходи („Nebenkosten“).

Препоръчително е обаче, договорът за
наем да бъде сключен в писмена форма, за
да бъдат избегнати спорове относно устни
уговорки.
При
нужда
от
допълнителна
информация адв. Мария Станчева ще се
радва да се свържите с нея и в рамките
на индивидуална правна консултация
да обсъдите Вашите конкретни въпроси
или Вашия случай.
■

Съвет от Вестник Българи:
В сайта www.immobilienscout24.de
Може да съставите писмено прекратяване
на договор за наем. Повече информация
тук:
https://www.immobilienscout24.de/umzug/rat
geber/vorlagen/musterbrief-kuendigung.html

При продължителност до 5 години срокът
на предизвестие за наемодателя е 3
месеца,
при продължителност по-дълго от 5
години, срокът на предизвестие е 6 месеца
и
при продължителсност по-дългa от 8
години, срокът на предизвестие е 9
месеца.

6. Кога наемателят има право да намали наема
при наличието на дефекти?
В случай на значителни дефекти на жилището,
наемателят има право да намали наема
пропорционално за периода, в който дефектът е
налице, независимо от това, дали наемодателят е
отговорен за дефекта. Също така наемателят е
длъжен да уведоми наемодателя за дефекта, за
да може той да бъде отстранен от него.
За намаляване на наема не е необходимо
одобрението на наемодателя. Достатъчно е
наемателят да съобщи за дефекта незабавно и да
намали наема.
Размерът, с който наемателят има право да
намали наема, се определя индивидуално във
всеки отделен случай според дефекта. Няма
правно обвързваща таблица относно размера на
намаляване на наема. Таблиците, предлагани в
Интернет, са съставени на базата на съдебната
практика и трябва да се използват особено
предпазливо. Съдебната практика може да варира
от съд до съд, понякога в рамките на съд, затова е
препоръчително при намаляване на наема да се
потърси компетентна правна консултация. В
случай, че размерът на намаляване на наема е
твърде висок или дефектът е причинен от самия
наемател или не е значителен, наемодателят
може - при наличие на необходимите правни
предпоставки - да прекрати договора за наем без
предизвестие.
7. Необходимо ли е договорът за наем да е
сключен в писмена форма?
По принцип договорите за наем се сключват в
писмена форма, но няма законово задължение за
това.
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НУЖДАЕМ СЕ ОТ ВАС, ЗА ДА ПОМОГНЕМ НА ДРУГИ
БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ
Реализацията на „Вестник Българи“, както и на интернет
страницата са дълго планувани. Инвестирахме много средства,
време, труд и упорство в изграждането на онлайн система, която да
функционира без странично финансиране и която да се развива
благодарение на активността на потребителите си. Поддържането
на постоянен поток от информация (търсене и добавяне на нови
събития, организации, услуги и възможности, интервюта и т.н.),
както и подобряването функционалността на онлайн системата
отнема голяма част от свободното ни време. С помощта на Вашата
инвестиция, респективно реклама поддържаме интернет сайта ни и
изготвяме онлайн вестника.
За всяка платена реклама се издава фактура, коята се заплаща чрез
онлайн банков превод.
За всяка страна имаме само по един представител на отдел
„Маркетинг и реклама“, свържете се с нас и ще Ви предоставим
подробна информация.

Място за Вашата Реклама.

Контакт в Германия:
Гергана Йорданова – Маркетинг и реклама
Мобилен: +49 (0) 151 / 750 759 52
E-Мейл: werbung_de@vestnik-balgari.de

Свържете се с нас.

Контакт в Австрия:
Даниела Нинова – Маркетинг и реклама
Телефон: +43 (0) 681 / 184 329 655
Е-Мейл: werbung_au@vestnik-balgari.de
Контакт в Швейцария:
Маргарита Михаел – Маркетинг и реклама
Мобилен: +49 (0) 172 / 179 33 58
Е-Майл: werbung_ch@vestnik-balgari.de

Ние няма да откажем Вашата подкрепа – ако желаете да
бъдете наши партньори и да инвестирате в нас - пишете
ни на Е-Мейл: info@vestnik-balgari.dе
или ни се обадете:
+49 7672 341 04 55; +49 (0) 176 342 78 336
Благодарим Ви предварително за подкрепата!
Заедно ще пораснем за Българското общество по света.
***
Благодарим Ви, че отделихте време, за да оцените
нашият труд. Вие Читателите сте важна част от
този вестник.
До следващият брой.
Женя Петкова – Главен редактор
Богдана Сиракова - Редактор
■
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