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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ! МЕЖДУНАРОДНА КАМПАНИЯ 

Родна реч зад граница 
ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

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 

стартирането 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 растат. 
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 български език“. 

Нека всички българи по света да можем да го 

кажем. ■ 

Българската общност в чужбина се 

увеличава с всяка изминала година, а 

едновременно с това нараства и 

потребността от информираност на 

нашите сънародници за всичко случващо 

се в съответната страна (нови закони, 

документация, разрешителни за 

пребиваване и работа, визи, правила и 

навици на местните жители, които са 

необходими за интеграция на 

новодошлите и най-вече достоверни 

новини от първа ръка. Важна част е и 

социалният контакт - различни събития 

свързани с българските празници, език и 

култура, традиции, и т.н.  

„Вестник Българи“ – e онлайн вестник в 

pdf. формат, разпространяван чрез 

безплатен абонамент директно на е-мейл 

адреса на читателя.  

Изданието има за цел с нарастването си 

да обхване страните от Европа, а в по-

късен етап и зад океана.  

(И тъй като ние сме все още мъници, 

първите броеве на вестника ще бъдат в 

съкратен вариант). 

Това е първият международен онлайн 

вестник, който ще обхване информация в 

детайли за толкова много държави. Точно 

за това се нуждаем от Вашата подкрепа, 

защото заедно ще си бъдем полезни. С 

Вашата помощ ще достигнем до повече 

българи и институции, организации, 

които ще ни предоставят важна, 

достоверна и най-вече много полезна 

информация за Българската общност в 

чужбина. Ще Ви предлагаме срещи с 

интересни личности, ще Ви пренасяме на 

български събития, ще Ви насърчаваме да 

продължавате да носите България в 

сърцата си. Ще пренесем частичка от 

Родината ни във Вашият дом.  

Реализацията на „Вестник Българи“, 

както и на интернет страницата са дълго 

планувани. Инвестирахме много 

собствени 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. Но ние го правим 

за Вас, Българи! 

Пишете ни, каква информация Ви е 

необходима или пък изпратете Ваша 

информация за събитие свързано с 

нашите сънародници, независимо къде 

сте по света. Изпратете ни снимки от 

отбелязването на български празници и 

традиции. Пренесете ни за миг отново в 

България. 

Очакваме Вашите идеи и предложения за 

статии и рубрики. 

 

ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ: Покажете ни Вие как отбелязвате 
националните празници в чужбина 

 
Вестник Българи насърчава българската реч 
и изучаването на Българска История зад граница 
(международна кампания „Родна реч зад 
граница” вдясно) 
 

 

Ще се радваме, ако се присъедините към 

екипа и работим заедно. Ако желаете да 

бъдете част от този проект и да искате да 

имате собствена рубрика, можете да ни 

пишета на: 

Е-Майл: info@vestnik-balgari.de 

 

Важно за нас е да изпращате информацията 

на Е-Мейл адреса ни, както и снимки 

(например от събития), така както бихте 

желали да ги публикуваме. Ние няма да ги 

обработваме допълнително. Снимките трябва 

да са в jpeg. формат. 

 

Посетете и нашият сайт: 

www.vestnik-balgari.de 

  

Търсим Вас – нашите репортери, за да бъдем 

заедно Българската общност – навсякъде по 

света с горди Български сърца. 

 

 

 
 

ОТ ЕКИПА НА ВЕСТНИК БЪЛГАРИ 

 

mailto:info@vestnik-balgari.de
http://www.vestnik-balgari.de/
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Д-Р ИСКРЕН КРАСИМИРОВ 

В обувките на Левски, с душата на Ботев 
ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

Лъчезарен и харизматичен човек - очите му 

заблестяват, когато започне да говори за 

история. Настръхваш от думите му.  

Кръстен е в река Йордан, дълбоко вярващ в 

Бог. Хаджия - бил е на Божи гроб. Усещаш 

енергията му, която те зарежда с такъв 

позитивизъм. С лекота прави всичко, с 

което се захване. Посветил се е изцяло на 

каузите си.  

Той е д-р Искрен Красимиров - на 29 години, 

родом от гр. Мездра. Завършва гимназия в 

родния си град, след това взема средно-

специално образование с отличие в Частен 

Арт Колеж по Визуални изкуства – София. 

Балакавърската и магистърската степен – 

съответно „оператор“ и „режисьор“ 

Красимиров защитава в Нов Български 

Университет, а преди два месеца взема 

успешно и докторския си изпит и защитава 

образователна и научна степен „доктор“. 

Автор е на над 25 игрални, документални и 

късометражни филми, основател на 

проекта „Незабравимата България“, с 

който е провел над 750 уроци по родолюбие с 

филмите си за героите в стотици училища, 

детски градини, музеи, кина, читалища, 

библиотеки и общини у нас и в чужбина. 

Преподавател в Нов Български Университет 

и Югозападен университет „Неофит 

Рилски“. 

 

  

- Къдете Ви намираме в момента, 

тъй като пътувате много с Вашият 

спектакъл? 

 

Здравейте, приятели. Намирате ме в 

подготовка за пътуване отново – този път към 

Германия, където ме чакат сънародниците ни 

от българско училище „Родна реч“ в гр. 

Бремен. Те ще бъдат третата българска 

общност в чужбина – след Кьолн и 

Дюселдорф, които ще видят премиерно моя 

най-нов филмов-театрален спектакъл 

„БЪЛГАРСКА ДРУЖИНА ПЛАНИНА 

ПОВДИГА“. 

 

 

 

- Разкажете ни за спектакъла – как 

се роди идеята за него, кои са 

героите в него и защо избрахте 

тези персонажи? Кои събития от 

историята представяте? Как 

започва всъщност един такъв 

спектакъл, има ли други 

участници и кои са те? 

 

Спектакълът  „БЪЛГАРСКА ДРУЖИНА 

ПЛАНИНА   ПОВДИГА“ е образователно 

шоу, филмово-театрален спектакъл в 

рамките на един учебен час – 45 минути. 

Откъсите от моите филми за героите са 

около 30 минути, и моето участие като 

„живия Ботев“ – около 15 минути в 

рецитиране на стихотворения и разкази. 

Моноспектакъл е, защото играя сам, но и не 

е – защото с мен са всички герои от моята 

„небесна чета“ – Паисий, Софроний, Ботев, 

Левски, Райна Княгиня, Бенковски, Захарий 

Стоянов, Иван Вазов... Уникалното е, че на 

екрана „оживяват“ техните образи, 

претворени от актьори като Симеон Владов, 

Филип Филипов, Златимир Йочев и др., а на 

живо е Войводата, чиято роля от три години 

насам изпълнявам в моите уроци по 

родолюбие и спектакли аз. 

 

- Освен в България и Германия 

къде още сте го представяли? 

 

Засега само в Германия и България. Но 

както ще видите, и когато прочетете в 

интернет за мен, или за „НЕзабравимата 

България“ – аз от шест години работя по 

моята мисия и кауза, и вече съм провел 

стотици подобни уроци по родолюбие, 

спектакли или прожекции на мои филми в 

стотици институции по целия свят и в 

стотици села и градове у нас. А с новия ми 

спектакъл ми предстоят визити в Англия и 

САЩ съвсем скоро. Графикът ни се 

уточнява в движение, но в момента мога да 

ви издам, че около 1 ноември – Денят на 

Народните будители, ще посетя училища в 

София, Бургас, Пловдив и Панагюрище, а на 

самия празник летя за Великобритания, 

където ще бъда в българските училища 

„Слово“ в Оксфорд и „Васил Априлов“ в                                         

Борнемът. 

                                                      

                                                      
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Провел е над 

750 урока по 

родолюбие, 

както в 

България, така 

и в чужбина. 

Постоянно 

получава 

покани за 

представяне на 

спектакъла си 

от българските 

училища зад 

граница. 

 

 

 

 

 

 

Не само в 

душата си е 

като Христо 

Ботев, но 

много прилича 

на него. 
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 Европеец в Българско“ (2017), 

Златимир Йочев, който „влезе в 

обувките“ на дядо Иван Вазов в 

„Българин да се наричам“ 

(2016), Габриела Авелова и 

Антоний Кисьов като Райна 

Княгиня и Георги Бенковски в 

„Българската княгиня“ (2018). 

И отново незабравимият Филип 

Филипов, който пресъздаде и 

образа на Паисий Хилендарски 

в последната ми онлайн-

поредица „ГЕРОИ“ (2019). 

 

-Освен че носите такъв 

славен ген във Вас, има ли 

други причини да изберете да 

бъдете такъв страстен 

патриот? 

 

Родителите ми определено 

имат „вина“ за това (смее се). 

Шегувам се, че напоследък не 

гледам на тях толкова на 

родители, колкото на колеги. 

Не им казвам „мамо“ и „тате“, 

а г-жо Минковска, г-н 

Стефанов. (пак се смее). Аз съм 

горд с тях, защото от тях 

наследих обичта си към 

Родината, и неуморното 

трудолюбие, което влагам в 

работата си. Преди 13 години 

те ме заведоха насила на 

снимачната площадка. Тогава 

за първи път пипнах 

видеокамера и заснех първия 

си репортаж. Оттогава знаех с 

какво ще се занимавам 

занапред. Любопитното е, че 

когато започнахме да снимаме 

филмите за националните 

герои, тогава нещо се случи и с 

баща ми, който на преклонна 

възраст стана поет! И то 

уникален – неговите стихове са 

пропити с толкова любов и 

страст към Героите на 

България, че навсякъде, където 

ги рецитираме, публиката скача 

на крака. Това е най-голямата 

награда и признание! 

 

-Тази кауза, ако мога така да 

я нарека, това жертва ли е 

или пък Божие призвание и 

от какво Ви лиши до сега, 

какво Ви даде? 

 

Разбира се – аз като Левски 

нямам личен живот – все още 

съм неомъжен, ерген съм, и 

нямам деца. Но пък имам 

всички деца в България и 

всички българчета по света – за 

моя аудитория. Какво по-

хубаво от това!?(усмихва се). 

 

-Какви са Вашите 

наблюдения – интересуват ли 

се младите българи от 

собствената си история и до 

колко я познават? Например 

разпознават ли героите във 

Вашият спектакъл? 

 

 

-Как Ви посрещат българите и какво Ви казват и  

 какво Ви казват? 

 

Навсякъде посрещането е невероятно. Усмивките и  

желанието на децата и родителите им да се снимаме  

след края на събитията са показателен фактор. Най-

вълнуващо обаче винаги е в чужбина, където 

например преди пет години във Валенсия (при 

дебютната ми изява зад граница) тогава при мен 

дойде 90-годишният баща на нашата бивша консулка 

в Испания г-жа Стефанова. Човекът беше в 

инвалидна количка и беше пропътувал десетки 

километри, за да гледа филма за Христо Ботев.  

Прегърна ме, целуна ме и ми каза: „Момко, има  

бъдеще България!“. Такива моменти ме правят горд.  

Или пък последното ми турне – за първи път бях зад 

Океана – в САЩ. Посетих българите във Филаделфия 

и Ню Йорк, където беше наистина вълнуващо – първо 

се смяхме, после плакахме и накрая се прегърнахме. 

Така е навсякъде: сънародниците ни милеят за 

България. Затова казвам, че нашата Родина е по  

целия свят, тя не е затворена между четири граници 

тук.  

 

-Вие сте  режисьор, оператор, продуцент, артист,  

преподавател... В коя от тези професии се  

чувствате най-добре? 

 

Чувствам се еднакво добре навсякъде и във всяка  

роля. В това е именно ключът – освен патриот и 

родолюбец, аз съм и космополит. Освен в живота, така 

е и в професията ми – справям се със всяка трудна 

задача, която съм си поставял през годините. 

 

 -Кой е любимият Ви патриот от българската 

история и защо? 

  

Разбира се –това е Христо Ботев. Защото моят пра-

пра дядо е бил един от неговите четници, а и защото 

Ботев, наред с Левски, е  Българският Христос – моят 

личен Бог и герой. 

 

-Разкажете ни за Вашата организация  

„Незабравимата България“, с какво точно се 

занимава тя ? 

 

Аз съм скромен човек, и предпочитам да спазвам 

завета на Левски: „На думи да не гледаме, но на 

работа!“ Така за шест години с колегите ми 

изготвихме над 10 филма за националните ни герои, 

издадохме три стихосбирки с патриочните строфи на 

Красимир Стефанов, които ползвам в моите 

образователни спектакли, изнесохме над 800 

прожекции, уроци, беседи, лекции, спектакли в 

стотици институции по света и у нас, и делото на 

„НЕзабравимата България“ достигна до стотици 

хиляди българи навсякъде по света. Ролите ми в 

нашите филми досега са три: изиграх първо себе си 

във филма „Авантюра с Ботев“ (2014), където 

показваме началото на националното ни турне с 

първия филм за Христо Ботев, когато посетих 35 

училища в цялата страна; втората ми роля беше на 

Захарий Стоянов в лентата „Левски и Ботев на живо“ 

(2017), а третата и (засега) последна роля е на 

Дж.А.Макгахан в „Освободителят на България“ 

(2018). Държа да подчертая, че нашите филмови 

образи на героите говорят от екрана единствено и 

само с цитати от собственото им документално 

наследство. Сценаристите никога не слагат 

измислени думи в устата им. И така и аз трябваше да 

говоря на майчиния език на Макгахан – анлийският, 

а после с Георги Георгиев-Гого направихме 

майсторски дублаж. Тук е мястото да похваля и 

другите ми екранни образи: Симеон Владов, който 

изигра перфектно Васил Левски в „ЛЪВСКИЙ: 

 

Е, разбира се в чужбина съм се наслушал 

на бисери – например, че баба Тонка е 

майка на Ботев и Левски, че се казват 

Васил Ботев и Христо Левски, и така 

натам. Но това още повече ме амбицира – 

да знаем историята си и да се гордеем с 

нея. А не да ни тъпчат постоянно. 

 

- Такъв спектакъл ли е необходим, за да 

проявим любопитство към историята, 

особено децата? Доста често историята 

не е техен любим предмет в училище, 

защо е така според Вас? 

 

Показателно е, че всеки ден съм в 

българските училища у нас и в чужбина. 

Това е бъдещето – интерактивния урок, 

филмите, спектакълът. Уроците и лекциите 

са отживелица. Аз съм горд с моята 

аудитория, която в масовата си част е под 

18 години. Единствено при изявите ми в 

чужбина или в по-малките населени места 

у нас, се събират и по-възрастни хора, 

които милеят за България. За съжаление у 

нас поколението между 20 и 50 години е 

позагубено за каузата. Затова се 

ориентирах към бъдещето ни – децата. До 

момента съм посетил над 750 училища, 

читалища, детски градини, музеи, общини, 

кина, библиотеки и други институции у 

нас, и над 50 български неделни училища в 

чужбина, където десетки хиляди български 

сърца трептяха редом с моето, докато 

гледахме филмите и слушахме стиховете за 

нашите герои. 

 

-Какво още Ви предстои до края на тази 

година? 

 

Новите проекти са няколко. На първо място 

това е новият ми образователен спектакъл 

„Българска дружина планина повдига“, с 

която ще посетя на първо време българите 

в Германия – Дюселдорф и Бремен, а след 

това и училищата у нас и в чужбина. 

Другият нов филмов проект, по който 

работим в момента с моя екип е с работно 

заглавие „Предай Левски“. След нашия 

документален филм „Убий Ботев“ (2016), 

естествено идва и следващата тема за 

предателството на Левски. Както знаете - 

два въпроса висят със страшна в нашата 

история: кой уби Ботев и кой предаде 

Левски? Новият проект отново е 

документално- игрален и изцяло е основан 

на документалното наследство на Левски. 

Ще покажем идейните предатели на Левски 

и трудната обстановка, в която той е 

работил за освобождението на България. 

Както казва Захарий Стоянов –  „против 

когото е всичко!“. Именно на този фон 

изпъкват нашите двама титани и колоси на 

Революцията – Васил Левски и Христо 

Ботев, с които се гордеем и ще 

продължаваме все повече да се гордеем и 

занашред. Докато я има България!   ■ 

 

Ако желаете да поканите д-р Искрен 

Красимиров и неговият спектакъл 

„Българска дружина планина повдига“ 

да Ви гостуват, можете да ни пишете 

или да се обадите в нашата редакция. 
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ИЗКУСТВО 

Хърватски художник издирва колеги от България 

за съвместна изложба 
 

 НЕЛИ ЕМРОВИЧ 

Хърватският художник Сретан Ивичевич, 

който твори в центъра на Супетар на остров 

Брач издирва колеги от България за 

съвместна изложба. Мъжът е член на 

артистичната гилдия и в момента има открита 

галерия край морето, където освен свои 

платна, представя авторските творби на 

художници от цяла Европа.  

Предложението, което отправя към колеги от 

България е за посещение на Брач.  

„Осигуряваме седмична екскурзия, 

материали, четки и бои. От колегите 

очакваме само да си платят пътя до острова. 

Моля, всеки заинтересуван да се свърже с 

мен“, призовава творецът. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

ТОМБОЛА 

Концерт на Ицо 

Хазарта в Берлин 

 
ДИЛЯНА ВЕЛИЧКОВА -  

GIBELIN LTD BULGARIA  

(Двама от Вас могат да спечелят 

безплатен билет за концерта. Прочетете 

повече на стр. 6) 

Ицо Хазарта представя "Неправилен Рап", 

заедно с Балет "Нова" и DJ Cass в култовия 

клуб Лидо в Берлин. 

 

Ицо Хазарта е без съмнение най-добрият и 

известен рап изпълнител в България на 

всички времена. Докато между Втората и 

Третата вълна на родния хип-хоп цялата 

сцена се свива до размери на жълта стотинка 

групата на Хазарта Ъпсурт продължаваха да 

прав хит след хит: „И твойта майка също”, 

„Искам твoeто тяло”, „3 в 1”, „Втора цедка”, 

„Звездата”, „Мрън, мрън”, „Колега”… - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гилдията на художниците от Брач 

разполагат с прекрасно общинско място на 

метри от яхтеното пристанище, за което 

плащат символичен наем. Ивичевич 

споделя още, че туристите на острова са 

наистина добри познавачи и целогодишно 

имат продажби. 

„Имаме изключително стойностни платна в 

галерията, рисувани са от най-популярните 

местни и чуждестранни автори. Ще бъда 

много щастлив да осъществя контакт с 

български таланти в това изкуство“, 

сподели още майсторът на четката от Брач. 

Ако желаете да се свържете с него може 

да ни пишете на: info@vestnik-balgari.de  ■ 

 

                                                                                   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОКАНА 

Български спектакъл на 

сцената в Нюрнберг 

ИВО СТОИЛОВ 

След лятната пауза сдружение "Златен век" 

покани за вас поредните гости от България.  

На 26 октомври гости в Нюрнберг ще бъдат 

Йоана Буковска, Любомир Ковачев и отново 

любимецът на всички от сериала "Под 

прикритие" Ивайло Захариев. Те ще представят 

театралната постановка по Димитър Димов 

"Поручик Бенц". 

 

26 -ти Октомври (Събота) 2019 г. 

18:30 часа 

 

Objektif Kültür Merkezi 

Sulzbacher Str. 80 

90489 Nürnberg 

 

Цена на билетите: 

20,00 € / 25,00 € за първите 5 реда и  

15,00 € за учащи и членове на сдружение  

"Златен век". 

Билети може да закупите в българските магазини в 
Нюрнберг и Фюрт. 
 
Магазин "Mariana" 
Pillenreuther Str.31 
90459 Nürnberg 
 
Balkan Market Fürth 
Ludwigstraße 36 
90763 Fürth 
 
Kasi Market 
Amalienstr.52 
90763 Fürth 
 

За повече информация: +49 (0) 179 947 42 23 
Иво Стоилов.■ 

 

 

 

 

 

 

Сретан 

Ивичевич в 

търсене на 

български 

таланти по 

изобразител

но изкуство 

от България 

за съвместна 

изложба в 

Хърватска. 

целият списък може да запълни екрана. 

23 години след първия си запис, Хазарта 

остава верен на себе си и вместо да копира 

тенденци в звученето и в темите на 

текстовете, предпочита да налага своя 

автентичен стил и изадава своя първи 

солов албум - "Неправилен рап". Защото 

както казва Бат Венци от Ъпсурт, няма 

нищо лошо в ползването на библиотеки с 

готови звуци и изсвирени инструментали, 

но няма нищо по-специално от момента, в 

който измислената от теб самия 

оригинална музика въодушевява хората и 

предизвиква умовете им. 

Преди, повреме и след концерта зад DJ-

пулта ще бъде чаровната Cass (resident DJ 

в Sugar Club в София). На сцената ще 

видим и талантливите и красиви момичета 

от балет Нова. 

 

Билети: www.gibelin.reservix.dе 

както и на всяка физическа каса на 

Reservix в Герамния - 19,90 € на 

предварителна продажба и 25,00 € на 

самата дата и на вечерна каса.  

*Броят на билетите е ограничен, 

препоръчва се предварителното им 

закупуване!  

(продължава на стр. 6, долу). 

 

mailto:info@vestnik-balgari.de
http://www.gibelin.reservix.dе/
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СТРАНИЦА 6 

ТАЛАНТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 „Душата ти, камбана е“ 

АНТОАНЕТА ПАЛЕВА-ЗАФИРОВА 

Скъпи читатели,  

 

за мен е чест да бъда част от екипа на 

онлайн „Вестник Българи". 

Като един млад човек, който се интересува 

от литература и в частност от Българска 

поезия, ще се радвам да пиша за рубриката 

"Талант без граници", в която ще ви 

представя първо себе си, а след това и  

всички български поети класици и  

съвременни автори, които посяха онова 

семенце на любовта към българската  

поезия в сърцето ми.  

Ще очакваме и Вашите стихове, които ще 

публикуваме в тази рубрика. 

 

Накратко за мен - казвам се Антоанета 

Палева – Зафирова,  с творчески  

псевдоним - Tonyia Agapia. 

Родом съм от китното планинско селце 

Сапарево. Завършила съм Професионална 

гимназия по облекло и стопанско  

управление в град Дупница. 

Омъжена съм в Димитровград. Пиша 

стихове от ученическа възраст.  

Публикувала съм в местния и централен 

печат. Имам издадени две книги  

" Стих съм " (2015г.)  и " Душата ти  

камбана е " (2019г.) 

Поезията е моето кътче, в което няма 

 как да бъда друга освен самата себе си. 

Ето и няколко мои стиха, с които да ви се 

представя. 

 

Ако желаете да публикуваме Ваши стихове. 

пишете ни: info@vestnik-balagari.de 

■ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душата ти камбана е 

 

Душата ти камбана е  

за хорско ехо,  

което удря се о теб  

и все болиш!  

Чуждите вини кънтят,  

а ти не дръзваш  

невинен пред света  

да се изобличиш.  

От незаслужени обиди  

в теб е тъмно.  

Минава три след полунощ.  

Още колко ще изтраеш  

този жребий,  

за чужди грехове да плащаш дан?!  

Душата ти камбана е  

за хорско ехо,  

но не за празник, не и днес.  

 

 

    

 

 

                           

Човек  

 

Лесно е да счупиш  

нечия усмивка  

и да смачкаш  

мъничка мечта със крак,  

да събуеш  

чуждото доверие и  

на мястото му  

да посееш гняв!  

Трудно е  

да си Надежда в безнадеждното 

и Любов да си в снега,  

Човек да си е трудно,  

истински,  

лесно е да си Подлец! 

 

 

 

 

   

ТОМБОЛА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 5) 

Концерт на Ицо Хазарта 

Берлин 19.10.2019, 19 часа 
ДИЛЯНА ВЕЛИЧКОВА - GIBELIN LTD. BULGARIA  

Вестник Българи с любезното съдействие на Gibelin Ltd. Bulgaria 

(www.gibelin.de) ще предоставят възможността на двама от вас да 

спечелят безплатен билет за концерта на Ицо Хазарта на 19-ти 

Октомври 2019 година от 19 часа в град Берлин, Германия. (Не се 

поемат нощувка, храна, пътни разходи или застраховка при пътен 

инцидент). Участие в играта чрез линка по-долу. Краен 

срок  16.10.2019 (Сряда) в 24:00 часа. На 17-ти Октомври на случаен 

принцип ще изтеглим двама от Вас и ще Ви информираме чрез  

Е-Мейл или по телефона. 

За участие в играта посете: 

https://www.vestnik-balgari.de/www-vestnik-balgari-de/tombola 

■ 

 

 

mailto:info@vestnik-balagari.de
http://www.gibelin.de/
http://www.gibelin.de/
https://www.vestnik-balgari.de/www-vestnik-balgari-de/tombola
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СТРАНИЦА 7 

 

КУЛТУРЕН АФИШ 

Български перли в Хановер 

Октомври / Декември 2019 
ГЕРГАНА, МАЯ И ЖУЛИЕТА / BULGAR(I)EN IN HANNOVER E.V 

Уважаеми сънародници и приятели на България, 

 

Тази есен можете да се радвате на богата културна програма в 

Хановер, като някои от тях са под знака на българо-немската история.  

Ще се радваме да изживеем заедно много от плануваните събития! 

Освен театралната перла, с която Люба Герганова ще ни зарадва на 9 

ноември (покана следва), можете да си блокирате във Вашия календар и 

следните дати: 

  

15-ти Октомври (Вторник) 19:30 часа 
Откриване на изложба "Непознати герои"  
Villa Seligmann 

Hohenzollernstraße 39,  

30161 Hannover  

Вход с резервация 
Вила Зелигман с нейния активен музикален директор, нашия 

сънародник Елия Закакушев фон Бисмарк се ангажира да 

представи на хановерската общественост тази интересна 

изложба на немски език. На този ден ще се състои 

откриването й, както и прожекцията на тематичен 

документален филм (на английски).  

Повече подробности под www.villa-seligmann.de. 

27-ми Октомври (Неделя) 15:00 часа 
Представяне на изложбата "Непознати герои" и уъркшоп с Георги 

Тенев (на български език)  
Villa Seligmann 

Hohenzollernstraße 39,  
30161 Hannover  

Вход 10,00 €, за ученици и студенти 5,00 €. Желаещите могат да 

резервират едно от 25-те места при Гергана Науман или Мая 

Кушева) 

Младият музикален директор на Вила Зелигман, нашият сънародник Елия 

Закакушев-фон Бисмарк ще ни въведе в тази уникална изложба за 

защитата на българските евреи през втората световна война на български 

език. Уъркшопът ще бъде модериран от специално поканения наш 

интелектуалец, писател и режисьор Георги Тенев, който ще представи 

исторически факти и малко познати събития от този период, но и ще 

покаже и по-късни опити през социализма да се "преразкаже" историята. 

Съвместен разговор и музикални изненади ще дооформят този специален 

следобед, организиран от сдружението ни и Вила Зелигман с финансовата 

подкрепа на Region Hannover. Максимален брой участници е 25. 

10-ти Ноември (Неделя) 20:00 часа (възможна промяна в часа)  

Прожекция на българския филм “Граница”  

Kino im Künstlerhaus, Sophienstraße 2,  

30159 Hannover 

Вход с билети (6,50 €/ 4,50 € с Aktivpass - безплатно)  
За зрители над 16 години! 

На този ден напомняме за началото на края на комунистическата система 

в България преди точно 30 години. За първи път в Хановер можете да 

видите разтърсващия филм на режисьорите Христиан Ночев и Илиян 

Симеонов  от 1994. Смела творба, разобличаваща една нехуманна система, 

показваща травмиращите изживявания на млади войничета - български 

момчета, попаднали в най-тъмните кътчета на републиката, между 

граничната бразда и терора на жестокия си командир. В памет на 

жертвите, и на пострадалите по българските граници до 1990 година, но и 

на безименните войници, които бяха изправени пред непреодолими 

конфликти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В главните роли - знаменити български актьори: Петър 

Попйорданов, Наум Шопов, Николай Урумов, Мариус 

Куркински, Васил Василев-Зуека. Музиката във филма е 

на Теодосий Спасов. На български с английски субтитри,  

123 минути, за зрители над 16 години. 

 

16 -ти Ноември (Събота), 12:00 до 17:00 часа 

Немско-български исторически ден  

VHS Großer Saal, Burgstraße 12, 30159 Hannover 

Вход свободен 

Немско-българският исторически ден в Хановер е 

кооперация между сдружение ПАМЕТ от Мюнстер и 

сдружението Българ(и)я в Хановер. Богатата програма 

(финализираме в момента и ще изпратим през идните 

седмици) с много официални гости от България, Австрия 

и Германия показва паралелите и особеностите на 

тоталитарните режими в двете страни и анализира 

случилото се след края на комунистическата система в 

бившите социалистически страни. На този ден ще бъде 

показана и много интересна изложба за бежанци от ГДР 

чрез българските граници през 80-те години.  
С крактко участие на фолклорния ни състав "Българска 

роза".Денят се състои предимно на немски език. 

Заповядайте с български и немски приятели и познати! 

  

16-ти Ноември (Събота), 18:00 часа до 19:30 часа  

Прожекция на българския долументален филм  

"Симон срещу страха" (на български с немски 

субтитри) и разговор с режисьора Георги Тенев 

VHS Großer Saal, Burgstraße 12, 30159 Hannover 

Вход свободен 

Само няколко месеца преди началото на края на 

комунистическата система в България млад фотограф 

Симон Варсано смее да пише върху паметник в центъра 

на София против комунизма. Арестуван е, с прострелян 

крак снимат разпита му в болничната стая. Години по-

късно филмът се появява от архивите. Симон отново се 

сблъсква със случилото се. Прожекцията се финансира от 

MiSO и Bundesstiftung Aufarbeitung. След филма ще се 

състои разговор с режисьора и сценарист Георги Тенев. 

 

15-ти Декември (Неделя) 17.30 часа  

Камерен концерт на Надя Йоцова по български 

композитори / Финисаж на изложбата  

„Неизвестни герои“ 

Villa Seligmann, Hohenzollernstraße 39, 30161 Hannover 

II Билети може да закупите тук: 

https://villa-seligmann.de/veranstaltungen/ 

Великолепната ни пианистка Надя Йоцова дава музикално 

свидетелство за смелостта на българите да спасят 

еврейските си сънароднници по време на 

националсоциализма. Заедно с японската цигуларка Кана 

Сугимура тя представя непознати тук произведения на 

големите български композитори от еврейски произход 

Панчо Владигеров и Милчо Левиев.■ 

 

 

http://www.villa-seligmann.de/
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Христиан_Ночев&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/Илиян_Симеонов_(режисьор)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Илиян_Симеонов_(режисьор)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Теодосий_Спасов
https://villa-seligmann.de/veranstaltungen/
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МЮНСТЕР, ГЕРМАНИЯ 

„Емигранти“ 

Театрална постановка  
МИРА ДИМОВА / СДРУЖЕНИЕ „МАЛКАТА БЪЛГАРИЯ“ 

На 05.10.2019 г. от 19 часа (Събота) в град Мюнстер,  Българско 

културно сдружение “Малката България” и Face Bulgaria 

представят постановката „Емигранти“ - вълнуваща история за 

бягството; история, която наблюдава съдбата на емигранта 

отстрани. 

Асен Блатечки и Калин Врачански ще влязат в ролите на двама 

гастарбайтери (интелектуалеца АА и обикновения работник ХХ), 

чиято допирна точка е единствено фактът, че са чужденци в 

страната, в която се намират, избягали от родината, за да търсят  

по-добър живот. 

Режисьорът на постановката и актьор Асен Блатечки казва:  

„Това е една пиеса, която нито осъжда, нито поощрява, нито 

поучава. Това всъщност е пиеса за топлотата, радостта, 

приятелството, възможността да прегърнеш някого и да му кажеш 

една топла дума. Спектакъл за свободата, добротата, 

благородството, прошката, за нуждата от нежност, близост и 

топлота”. 

 

Адрес: 

Konzertsaal der Waldorfschule 

Rudolf-Steiner-Weg 11 

48149 Münster-Gievenbeck 

 

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ ДО 04.10.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО:  

30,00 € за места на първите 5 реда 

25,00 € за останалите редове   

20,00 € за студенти и членове на сдружение "Малката България" 

10,00 €  за деца от 10 до 15г. 

 

В ДЕНЯ НА ПОСТАНОВКАТА БИЛЕТИТЕ ЩЕ СА С ПО 5 

ЕВРО ПО-СКЪПИ. 

 

Можете да получите своите билети чрез: 

 

1.Онлайн продажба: 

https://www.brownpapertickets.com/event/4300915 или 

https://www.localticketing.de/event/1290/Emigranti.html  

 

2. В магазините в Мюнстер и Гревен: 

  

Мюнстер: 

Buchhandlung Der Wunderkasten (Rüschhausweg 6, Tel.0251-

14476962) 

Münster Marketing (Heinrich-Brüning Straße 9, Tel.0251-4922710)  

Schatzinsel (Neubrückenstraße 72, Tel.0251-4844880) 

Kinderhauser Buchzentrum (Idenbrockplatz 5c, Tel. 0251-214400) 

 

Гревен: 

Buchhandlung Cramer & Löw (Marktstraße 28, Tel. 02571-97129) 

Greven Marketing (Alte Münsterstraße 23, Tel. 02571-1300) 

 

3.Като се свържете с Нели Краева, гр. Мюнстер 

(https://www.facebook.com/neli.kraeva.1) 

■ 

 

 

 

 
   

   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.brownpapertickets.com%2Fevent%2F4300915%3Ffbclid%3DIwAR1kBIF7xHFClC6-2RTyJ54r1WW7sJmNtTRL5YFWpl2UppZ2veDKgVrXfyA&h=AT1Kz-ztwHm2e6wlEMwAFIFjvbwwtpSFHeN-4S3HBUyZ8ZgFjrh_29oPlvSZ5dnibWnilwCivcW_yXeNpl_hHLWQe1AWxuP2dz1pdXgbjzf9R2TWhET3svczo5oVRJ3joLYZZ8HE08Wwvess7w
https://www.localticketing.de/event/1290/Emigranti.html
https://www.facebook.com/neli.kraeva.1
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ЧУЖДЕНЕЦ СЪС ЗАСЛУГИ 

 Иво Стоилов – един българин „с много лица“ 

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

                           

 

 

 

Запитвали ли сте се кои са хората зад кулисите на 
пиесата, която гледаме или пък на концерта, за 
който имаме билети тази вечер? 
Те са един екип с актьорите, режисьорите, 
сценаристите и работят неуморно за нас, 
независимо, че ние като публика отиваме да се 
насладим на изпълнението на даден артист или 
певец. Те като личности сякаш остават 
незабелязани, но не и тяхната работа. 
Още по-вече се усеща тяхното присъствие, когато 
такива дейни хора организират гостуването на 
родни звезди за българското общество в чужбина. 
 
В рубриката „Чужденец със заслуги“ ни гостува Иво 
Стоилов, когото намираме в дома му в град Ерланген, 
Германия затрупан със задачи по различни 
мероприятия и съвместни проекти. Той е организирал 
многократно гостуването на български спектакли и 
концерти на немската сцена. Пътува често и трудно 
може да напаснеш графика си с неговия, но въпреки 
това успява да намери време за читателите на 
Вестник Българи.  
 
-Вие сте председател на Българо-немското сдружение 
„Златен век“ – с какво се занимава то  и как се роди 
идеята? 
"Златен век" е основан на 3 март 2005 година от група 
студенти в Ерланген и Нюрнберг, като студентско 
сдружение. Но поради липса на достатъчно приемници 
и последователи, които да продължат каузата, по мое 
предпожение през 2011 година то беше 
пререгистрирано, като "Българо-немско културно 
сдружение". Така премахнахме възрастовите 
ограничения и разширихме периметъра му на дейност. 
А тя се състои в организирането на тържества по случай 
националните ни празници, концерти и театри с 
популярни артисти гости от България, семинари с 
адвокати на тема „Права и задължения на територията 
на ФР Германия“. Участваме в международни 
фестивали, в които презентираме българската култура, 
кухня, традиции, национални носии, фолклорни песни и 
танци. Също така имаме и съвместни проекти с други 
дружества. Изключително много се радвам, че големите 
разстояния не са бариера да си подаваме ръка и да 
работим заедно в общи каузи. Работя много за 
обединяването на българските общности в чужбина. 
Това ми е лична кауза и мисля че през последните 
десетина години постигнах големи резултати. Пример 
за това е нашето съвместно честване вече четвърта 
година на Деня на българската просвета, култура и на 
славянска писменост заедно с нашите приятели от 
"Асоциацията на българските сдружения“ в Чехия и 
Българската православна общност. Поднасяме заедно 
венци пред паметника на Св. св. Кирил и Методий в 
Микулчице и участваме съвместно в тържеството като 
от наша страна гостуват танцови фолклорни състави от 
цяла Германия. Тази година в програмата се включиха и 
гости от Австрия и Словакия и мисля, че този празник го 
превърнахме в традиция да го празнуваме българи от 
цяла Европа.  
Друга инициатива, която правим за четвърта поредна  

година е отбелязването на Богоявление на 
река Пегниц в Нюрнберг. До колкото знам 
ние сме първите, които скочиха за кръста  
сред българите в Германия. Събираме се над 
200 души от цяла Бавария и празнуваме 
заедно под благословията на Отец Йордан.  
Накрая само ще спомена, че всичко това го 
правим екип доброволци, в свободното си 
време след работа, без никакви материални 
облаги. "Златен век" е за нас една кауза за 
съхраняване на българския дух, култура, 
традиции и самосъзнание на българската 
общност в чужбина.  
-Вие каните много известни български 
личности да гостуват в Германия и да 
представят различни спектали на 
българското общество. Разкажете ми за 
срещите си с тях. 
Да, наистина каним много популярни артисти 
от България. Аз имах огромната чест и радост, 
да се запозная и работя заедно с личности, 
като Стоянка Мутафова, Татяна Лолова, Група 
Сигнал, Дует Ритон, Дони и още много много 
любимци на хората. Много силно 
впечатление ми направи човечността на тези 
хора. Липсата на високомерие. Може би 
очаквах друго и бях доста изненадан. Имахме 
възможност да вечеряме заедно и да 
поговорим с всеки един от тях. Бяха отворени 
за разговори, разваха ни лични истории, а 
ние от своя страна ги запознахме с нашата 
дейност и каузи. Разделяме се, като 
приятели. С много от продължавам да 
поддържам лична връзка, а някои дори ни 
гостуват повторно. Когато Стоянка Мутафова 
ни гостува с "Госпожа стихийно бедствие" 
поканихме журналист от местната преса в 
Нюрнберг и им съобщихме, че на сцената ще 
е най-възрастната играеща актриса. 
Репортерката дойде при мен след края на 
представлението силно развълнувана и с 
треперещ глас ми каза, че е очаквала тя да 
играе по-скоро като статист, без много 
реплики и е изненадана, че тя е в главната 
роля и се е движела по цялата сцена и е 
толкова динамична. 
На другия ден публикуваха статия за 
събитието.  
 
 

-Какво Ви предстои до края на годината?  
На 26-ти Октомври ни предстои представлението 
"Поручик Бенц" по Димитър Димов с участието на 
Ивайло Захариев, Йоана Буковска и Любомир Ковачев. 
След това на 2-ри Ноември ще отбележим Деня на 
народните будители с тържество. Декември сме 
подготвили коледен банкет, на който очакваме Дядо 
Коледа да раздаде подаръци на най-малките гости. Ще 
проведем и томбола с много награди, средствата от 
която ще отидат към ежегодната ни благотворителна 
акция в помощ за деца в неравностойно положение в 
България. Аз съм инициатор и основател на тази 
инициятива, която ще проведем за дванадесета поред 
година. С времето успях да я развия и в момента в нея 
участват десетки други организации в цяла Европа, 
което я превърна в най-мащабната благотворителна 
акция организирана от българи зад граница. От самото 
начало си партнираме с фондация "Движение на 
българските майки" в лицето на Росица Букова, които 
следят за правилното предназначение и 
разпределение на средствата за домовете. Искам да 
пожелая на Вестник Българи успех и се надявам чрез 
неговите читатели то да допринесе за обединяване и 
спотяване на българите в чужбина! Радвам се да бъда 
Ваш гост.■ 
 
■ 
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НАГРАДИ 

 Документалният филм за легендарния отец Георги от 

Жегларци „Пътят на воина“ спечели  пет международни 

награди 

 

ГАЛЯ ТОДОРОВА - ПРОДУЦЕНТ НА 

ФИЛМА  

 

Първият за България „Златен витяз“ за 

пълнометражно документално кино 

(наградата се разделя с филм на Емир 

Костурица в конкуренция на филми от 24 

държави) в едноименния кинофестивал в 

Русия, „Бронзов витяз“ на православното 

жури на Симферополската област към 

Московската патриаршия, приз за 

 „Най-добър филм, разкриващ образа на 

пастиря“ в кинофестивала „Вечевой колокол“ 

в Краснодар, Награда на Губернатора на 

Калужска област на кинофестивала „Встреча“ 

в Обнинск и Специалната награда на 

кинофестивала за християнска култура в 

Зайчар, Сърбия. 

Режисьор и оператор: Христо Димитров – 

Хиндо 

Сценарист: Георги Тодоров 

Продуцент: „Искони“ 

Филмът проследява вълнуващия жизнен път 

на благодатния свещеник о. Георги от 

Жегларци (1923 - 2015) със силни кадри от 

последната година на живота му и от 

вдъхновената му проповед на смъртния одър. 

Без никаква гордост и без никакво 

скромничене старецът разказва като епически 

песни ключовите мигове на своя живот в 

Христа. 

Той не се уплаши, не избяга, не се сниши, не 

замълча, не се продаде, не се изкуши, не се 

възгордя, не намрази... Един свещеник с 

железни мишци и железен характер, който 

цял живот вади хляба на шестдетно семейство 

с чукане на камъни и вадене на пясък, се 

изправи в цял ръст в единоборство срещу 

Системата и я победи. 

В най-трудните години на атеистичния 

период у нас, когато мнозина свещеници се 

отказват от вярата и хвърлят расата, неукият 

работник от най-затънтеното добруджанско 

село решава да стане свещеник на тяхно 

място. Приет по чудо (без нужното 

образование) в Семинарията, той намира там 

истинското си призвание на духовник и до 

края на живота си безспирно и неустрашимо 

проповядва православната вяра. Всички опити 

на властите да го уплашат или „възнаградят“ 

се разбиват в неговия неустрашим дух, 

неговата непоклатима вяра и неговата 

вкорененост в Христа и в неподкупната земя. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 
 

 

    

     Кадри от филма: „Пътят на воина“ 

 

                           

 

Примерът му е толкова 

вдъхновяващ, че във времената 

на „тоталитарния“ атеизъм цели 

20 момчета от Жегларци тръгват 

по неговия път и стават 

свещеници. 

С великодушие, любов към 

ближните и всеопрощение 

Христовият воин доживява до 

последните си земни дни с 

радост и упование в Бога. 

Житейският път на отец Георги 

изявява решаващото значение на 

личността, която не се огъва от 

обстоятелствата, а ги променя по 

свой образ и подобие. 

Сценаристът Георги Тодоров е 

богослов и православен 

публицист, автор на 

многобройни статии и книги – 

главно в областта на църковната 

история. 

 

 

 

Режисьорът Христо Димитров е по-

известен като сценарист и оператор 

на   игрални и документални филми, 

сред които „Знаеш ли, бедни ми 

рибарю“ (2014), „Преводачката на 

черно-бели филми“ (2007), „Реката“ 

(1995), „Тишина в Камбоджа“ (1993)., 

„Баща“ (1989) и др. 

Филмът беше излъчван по БНТ , 

прожектиран в Университета в Кьолн, 

както и пред българската общност в 

Копенхаген. Пред българската 

публика филмът беше показан на 

голям екран над 20 пъти при пълни 

киносалони и голям зрителски 

интерес. 

Филмът вече може да бъде видян в 

YouTube канала на „Искони“: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj0t7

6fNM0o&t=2048s 

За връзка с продуцента на филма: 

iskonifilm@gmail.com 

■ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj0t76fNM0o&t=2048s
https://www.youtube.com/watch?v=Jj0t76fNM0o&t=2048s
mailto:iskonifilm@gmail.com
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БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБЕКТИВА  

 Да се влюбиш в Родопите  

НЕЛИ ЕМРОВИЧ 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Фотограф: Румен Сарандев 

 

                                                                               

                                                                               

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хората, родени в Родопите.....За тях ли 

ме питате... Те са магия. Те са от друг 

свят, готови са да помогнат всекиму. 

Живеят, сякаш изолирано от цялата суета 

на цивилизацията. Те, знаете помаците са 

друговерци, но говорят нашия език, 

макар и силно диалектичен. Румен 

Сарандев - фоторепортер на БНР-Варна, 

разказва за преживяванията си в 

омагьосаната планина, наречена Родопи. 

Там, където жителите на Смолян, 

обитателите на земите край язовир 

Кърджали месят домашни хлябове и 

изпичат жълто сирене, там където Луната 

свети право у гърлото Дяволско. Едно от 

най-мистичните места на нашата 

планета, възпято в не една и две творби 

на българолюбци. 

 

Защото осъзнавам, че места като 

язовир Студена, Родопските скали, 

местност Хайдушки поляни - са онези, 

действащи резервати, опазили се и до 

днес почти девствени. Там, където 

хората населяващи вълшебните земи 

възприемат законите на природата и 

дори не си позволяват да помислят, че 

е възможно да построят жилищна 

сграда насред тази опияняваща 

красота.... 

Румен обещава да се върне отново в Родопите, 

там където при първата му нощувка с неговата 

приятелка, съсед от къща на една пряка ги 

посреща с акапелно изпълнение с гъдулка. 

„Такива са хората от Родопите, скромни, 

гостоприемни, недолюбват да застават пред 

камера, слети с природата“, сподели 

фотографът Румен Сарандев. 
■ 

Тръгнали от Варна с автомобил, 

прекосили магистралите и насреща 

им, пътят към пещерата Дяволското 

гърло, който преминава през 

триградското ждрело. Може би най-

живописния път, който съм 

преминавал, споделя Сарандев. 

Докато обаче не попаднах на шосето 

за Ягодинската пещера, през 

Буйновското ждрело. Ето, тук дъхът   

ми застина, разказва фоторепортерът. 

Защо ли споделям всичко това? 
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 ВАШИТЕ РАЗКАЗИ 

„Бримките на живота“ 
ЯВОР ПЕРФАНОВ 

Росица погледна към таблото в чакалнята на гарата. До тръгването 
на влака оставаха двадесет минути. Тя си купи билет, взе си кафе от 
автомата и тръгна към перона. Композицията беше спряна на 
коловоза и младата жена се качи във вагона. Избра си едно празно 
купе и седна до прозореца. Погледна телефона си, видя колко е часа 
и се отпусна на меката седалка. Вратата се отвори и възрастна жена 

учтиво попита: 
- Свободно ли е, може ли да вляза? 
-Разбира се! - каза Росица. -Заповядайте. 
Няколко минути по-късно влакът тръгна. Той напусна гарата бавно и 
постепенно усилваше своя ход. Старицата беше извадила вестник от 

чантата си и съсредоточено четеше. Обръщаше начумерено страница 
след страница и си мърмореше нещо недоволно. Росица гледаше 
през прозореца. Пролетта рисуваше зеления цвят на поляните и 
слънцето грееше разпъпилите клончета на дърветата. Тишината в 
купето бе нарушена от дрезгавия глас на старата жена: 
-Много ли го обичаш? -попита тя. 
Младата дама се обърна, усмихна се, дори не се учуди откъде тази 
жена знае за тъгата в несподелената любов. 
- Личи ли си? - отвърна Росица. -Да! Много го обичам! 
Старата жена се усмихна и остави вестника на седалката. 
-Аз се казвам Мария. Отдавна не са ме наричали по име. Все "мамо", 
или "бабо Миче". Ти как се казваш? 
-Росица, приятно ми е! 
Влезе кондукторът, провери им билетите и двете жени отново 
останаха сами. Баба Мария погледна към младата жена и каза: 
-Хубаво момиче си, не тъгувай. Ако искаш сподели ми, ще ти олекне. 
Росица се усмихна. Това беше хубавото на пътуването, че можеше да 
споделиш с някой нещо лично, без да се притесняваш, че ще го каже 
на някого, който може да се подиграе с теб. Всичко си оставаше 
някъде между теб и случайно срещнатия човек и се запазваше в 
тайна някъде там в непознато градче или село. 
- Влюбих се, лельо Марийке. Всичко беше много хубаво. Но ни 
раздели голямото разстояние на безразличието.  
-Роси, виждаш ли как влака върви напред, а красивите дървета и 
облачета сякаш се движат назад. Така е и в живота. Искаш да 
постигаш хармония, да създаваш, а те теглят спомените. Не тъгувай! 
Колкото и да страдаш, все някога ще дойде и твоята гара. Ще слезеш 
на нея и ще отидеш там, накъдето си тръгнала. Щастието ще те чака 
там. Помисли си, чедо, струва ли си мъката? 

 

Росица наведе глава и прошепна: 
- Обичам го! 
Баба Марийка се усмихна и каза: 
-Роси, чуваш ли хората от съседното купе? 
-Да! 
-А разбираш ли ги какво си говорят? Не, нали? Така е и в твоята 
глава. Говорят гласовете на разума и на любовта. За да се 
разбереш и да знаеш какво правиш, трябва да слушаш само 
единия. Щом не те търси, послушай гласа на разума. 
Росица погледна към прозореца, усети красотата на пролетта. 
Позволи на слънцето да погали нейното лице. Сякаш 
спокойствието се върна в наранената душа. 
Старата жена бръкна в чантата си и извади плетка с две куки. 
-Можеш ли да плетеш? - попита тя. 
-Да, мама ме научи. 
Баба Марийка се усмихна и каза: 
- Започнах този пуловер, но все нямам време. Ето и сега се 
заприказвахме с теб и не можах да оплета нищо. Подарявам ти 
плетката и двете куки. Моят живот съм си го оплела вече, почнах 
да изпускам бримки, недовиждам. Получават се дупки в 
пуловера и се налага да разплитам. Аз съм ти го почнала. Ти ще 
си го довършиш. Да знаеш от баба си Марийка, че всяка една 
бримка е ден от живота ти и трябва така да го изживееш, че 
накрая като облечеш блузата да ти бъде топло. Да няма дупки. 
Може и да не се видим повече, но го запомни от мен. Аз вече 
трябва да слизам. Пази се момиче, добричко си, не тъгувай 
напразно. 
Старата жена се сбогува със своята спътничка и слезе от влака. 
Росица взе плетката, усмихна се. Преметна конеца през главата 
си, наметна няколко пъти, промуши куките през преждата. Засмя 
се с глас. Не беше забравила да плете. Думите на баба Марийка 
замислиха младата жена. Росица се питаше, дали си струваха 
усилията да бъде съхранена тази любов, след като усещаше, че 
тя е несподелена? Дали някъде не я чакаше истинската обич. 
Погледна към бримките, спомни си за мечтите си. Прибра 
плетката в чантата си, облече си якето и излезе от купето. Тя 
слезе на следващата гара и чакаше обратния влак за нейния 
дом. Там щеше да довърши започнатия пуловер. Бримка по 
бримка, ден по ден докато не облече топлата дреха на чистата и 
свята любов.■ 

 

 

„България“ 
ИВЕЛИНА РАДИОНОВА 

Тази творба достига до вас с инициативата „ Българско слово без 
граници” на Библиотека при НЧ”Развитие-1873” гр.Пещера 
 
България 
 
Едно огнище и едно небе. 
И път над десет века – трънен, 
тракийска лира, роза и сърце, 
жълтица, вързана във кърпа. 
И още стомна със вода мълчана, 
звезда, угаснала във крина жито, 
мечтата, във юмруче детско свита, 
молитва тиха, слава върху камък, 
синджир и счупено крило на птица, 
и песен, пръсната по нестинарска жар, 
венец от тръни, майка и светица – 
това е моята България! 

■ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 -ви Октомври - Ден на 

българската поезия           
 
 

”Българско слово без граници” – една инициатива на 

библиотеката при НЧ “Развитие-1873“,  гр.Пещера по повод 1-

ви Октомври - Ден на  българската поезия и с цел да се 

популяризират съвременните български стихове на автори чрез 

културни събития на българската общност в чужбина. 

 

”Българско слово без граници” се реализира с любезното 

съдействие на : 

 

- Чикаго (САЩ)  - „Българика – Bulgarica“ - Школа по народни 

танци, 

 

- Салерно (Италия) – Български културен институт, 

 

- Остров Крит - Сдружение на българите, 

 

- Торонто (Канада) – с участието на писателката  Гергана 

Егова-Динева, 

 

- Монреал (Канада) - Канадско –български културен център 

„Зорница”, 

 

- Щутгард (Германия) - Български културен форум 

„Мартеница“ и Българското училище в града, 

 

- Женева (Швейцария) – С участието на Йоанна Неделчева, 

 

-Германия – Вестник „Българи“- първия международен онлайн 

вестник за българите в чужбина. 

■ 

https://www.facebook.com/groups/Bulgarica/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/Bulgarica/?ref=group_header
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     ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН И РЕКЛАМА 
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Място за Вашата Реклама. 
 

 

 

 

Свържете се с нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Контакт в Германия:  

Гергана Йорданова – Маркетинг и реклама  

Мобилен: +49 (0) 151 / 750 759 52  

E-Мейл: werbung_de@vestnik-balgari.de  

  

Контакт в Австрия:  

Даниела Нинова – Маркетинг и реклама   

Телефон: +43 (0) 681 / 108 61 244  

Мобилен: +359 (0) 88 / 334 68 35  

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-Майл: 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 

mailto:info@vestnik-balgari.dе

