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СТРАНИЦА 1 

 

     НИЕ СМЕ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА С ГОРДИ БЪЛГАРСКИ СЪРЦА 
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СТРАНИЦА 2 

ОТ ЕКИПА 

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. ■ 

 

Ето и през 2020 година отново сме 

заедно и търсим българското, родното 

– онова чувство, което ни буди нощем. 

Далечният глас, който ни вика от 

Дома. 

Надяваме се през тази година да можем 

да Ви срещнем с много интересни 

личности, да Ви заведем на различни 

места. Да останете замислени поне за 

малко след някоя наша статия. 

 

 „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.  

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! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда за Трифон Зарезан 

Едната легенда разказва, че когато Трифон бил 

само на 17 години излекувал дъщерята на римския 

император Гордиан и по този начин спечелил 

признание и слава. След няколко години се 

опитали да го накарат да се откаже от 

християнската вяра, но той отказал и бил изпратен 

на съд. Осъдили го на смърт, чрез обезглавяване. 

Когато го извеждали извън града, той се обърнал 

на изток, горещо се помолил и благодарил на 

Бога, че го удостоил "с мъченически венец". 

Докато се молел, склонил глава и издъхнал и се 

отървал от мъчителната смърт.  

Другата легенда разказва, че когато Трифон 

зарязвал лозето си, край него минала Богородица 

(неговата сестра според поверието) с малкия 

Христос. Тя отивала да си чете молитва по случай 

навършване на 40 дни от раждането. Трифон й се 

присмял. Тя преглътнала обидата и пътьом като се 

прибирала минала край жена му и й казала да 

занесе превръзки на мъжа си в лозето, че си е 

отрязал носа. Жената веднага тръгнала. Като 

разбрал защо е дошла, Трифон се зачудил: "Как ще 

съм го отрязал, като държа косера обърнат 

надолу, а не нагоре!" И за да й покаже, обърнал 

косера, замахнал и неволно отрязал върха на носа 

си. Затова го наричат "Зарезан" и на иконите е 

изобразяван с косер в ръка. В деня на светеца се 

извършва ритуално зарязване на лозите. Ритуалите 

и обредите, които се извършват на този ден са 

свързани предимно с мъжете. Участието на 

жените се свързва само с приготвянето на 

празничната трапеза. На този ден те замесват 

квасен обреден хляб. Коли се и се пече кокошка, 

която се пълни с ориз. 

В някои райони на страната, най-вече в Северна 

България мъжете от дадено населено място стават 

рано и отиват на лозето, където извършват 

ритуалното зарязване. Непосрествено след 

зарязването се поливат лозите с вино за 

плодородие и благодат. 

В някои други места се извършва ритуално ритане 

на безплодно, т.е. дърво което не е раждало. Това 

се прави с цел дървото най-накрая да даде плод. 

След извършването на тези ритуали мъжете 

разгъват трапеза и слагат ястията, които са 

приготвили техните съпруги. Тогава се избира цар, 

който на някои места се нарича и Трифон. 

Избрания цар бива закичен от венец от лозови 

пръчки, което много на помня на древните 

изображения на Дионис. Той бива носен или 

возен от останалите мъже. Избрания цар 

изпълнява своите задължения в продължение на 

една година. На следващия празник се избира 

друг. 

Нека почетем светеца и вдигнем пълни чаши с 

вино! Наздраве! 

 

 

ОТ ЕКИПА НА ВЕСТНИК БЪЛГАРИ 

http://www.vestnik-balgari.de/
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СТРАНИЦА 3 

-Знаете ли, че българите в чужбина масово 

си закупиха технически устройства, само за 

да могат да гледат "Откраднат живот"? 

Не, не знаех.. Този интерес е феноменален, 

наистина!..  

-Мислите ли, че подобен род, успешни 

телевизионни сериали, могат да повишат 

самочувствието на нашенци зад граница? 

Смятам, че самочувствието на всеки човек 

трябва да се храни от собствените постижения, 

иначе човек рискува да попадне под 

въздействие на „масова хипноза“..(усмихва се). 

Иначе, разбира се тази страст и внимание към 

нещо, от което съм част ме радва, разбира се.. 

това е и крайната цел – да си разказваме 

живота чрез истории, да се учим да живеем 

заедно. 

-Вашето пожелание към читателите на 

вестник Българи. 

На първо място, да са здрави! да работят 

упорито и да живеят смислено.. и да 

продължават да ни гледат и подкрепят, разбира 

се!..(усмихва се).■ 

 

 
 

 

В ролята на д-р Ковачев в популярният сериал 
„Откраднат живот“ 

  

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:   ВЕЛИСЛАВ ПАВЛОВ 

Актьор достоен за сцената на Холивуд 
ЖЕНЯ ПЕТКОВА / НЕЛИ ЕМРОВИЧ                  

Велислав Павлов е един от любимите 

актьори и на двете ни. И затова се 

съгласихме да работим заедно по това 

интервю.  

Напълно различен е. Обран във всички 

аспекти. Само на сцената се раздава за нас 

зрителите. Държи на личното си 

пространство. Когато го гледаме в някой 

от филмите в един момент има пронизващ 

поглед, после се усмихва чаровно, после пак 

влиза в друго измерение.  Дори да не говори 

в този момент, те приковава с 

излъчването си към екрана. Малко актьори 

в България успяват с изражение и мимики 

да достигнат публиката, а най-вече да 

бъдат разбрани. Това е талант. И не 

случайно той играе в много български 

игрални филми и сериали, а също така и в 

редица чуждестранни продукции. Участва 

в "Дзифт", "Шменти капели",“Откраднат 

живот“, „Отплата“. 

 Партнирал си е с Вал Килмър във 

"Фалшива самоличност"; с Джон Кюсак, 

Хилъри Дъф и Мариса Томей в екшъна 

"Корпорация Война"; с Морган Фрийман, 

Антонио Бандерас, Жан Клод ван Дам, 

Долф Лундгрен и др. Но пътят до тук не е 

случаен за него. Положил е много труд. 

Велислав Павлов е завършил актьорско 

майсторство в Нов Български 

Университет, а след това учи и в Англия. 

(междудругото той е един от малкото 

актьори без твърд акцент, когато има 

реплики на чужд език). Сериозните му 

професионални ангажименти започват 

още в трети курс, когато режисьорката 

Деси Шпатова го кани да участва в едно 

от най-интригуващите заглавия от руския 

академичен сезон – „Идиот” по Фьодор 

Достоевски. Успехът след блестящото 

представяне не закъснява и Мариус 

Куркински го взима за „Кралят Елен” от 

Карло Гоци. В тази постановка Велислав 

играе 5 години на сцената на Народния 

Театър. 

 

-В България се отбелязва пик на 

гледаемостта на родни продукции. 

Всички говорят за "Откраднат живот". 

Мода ли е, любов към родното 

творчество ли е? 

Сериалите на медицинска тематика по 

принцип се радват на голям интерес. 

Предполагам, че e нужда.. нужда да 

говорим за живота си, да споделяме 

емоциите си… и дано да се превърне в 

любов! (усмихва се). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  

Филмът "Вездесъщият" спечели голямата 
награда за пълнометражен филм на 35-ия 
Фестивал на българския игрален филм 
"Златна роза", а наградата за мъжка роля 
се връчи на Велислав Павлов. 

 

 
 

 

 

 

-Мечтал ли сте някога да бъдете 

медик? 

Не, никога! Но, имам голям респект към 

хората, които се посвещават на тази 

професия, интересни са ми хората, 

дисциплината и морала им, с които се 

справят с това огромно натоварване… 

 

-Как един актьор успява да изучи 

медицинските термини без грешка и 

трудно ли е това? 

С времето съм развил рефлекс да уча 

бързо реплики – бързо ги уча и бързо ги 

забравям. По-трудно е, когато имаш 

двайсет минутен монолог, който трябва 

да изпълниш на сцената пред 700 

човека, там нямаш право на 

„дубъл“..(усмихва се). 

 

-Разкажете ни ситуация от 

снимачния процес на "Откраднат 

живот", която определи мирогледа 

Ви към лекарската професия. 

Мирогледа ми към лекарската професия 

се определя от живота, не от сериала.. 

всички имаме някакъв опит с лекари и 

болници. 

 

-Спешно отделение или Откраднат 

живот? Успяхме ли да им покажем 

на чужденците, че сме по-добри в 

правенето на филми на здравна 

тематика? 

Не мисля, че сме по-добри.. мисля, че се 

справяме добре с оглед на огромната 

разлика, която има в бюджетите. Но, 

този екип, екипа който прави Откраднат 

живот работи наистина отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

https://impressio.dir.bg/interview/velislav-pavlov-zhena-mi-me-osvobodi-ot-rolyata-na-vezdesashtiya#i9
https://impressio.dir.bg/interview/velislav-pavlov-zhena-mi-me-osvobodi-ot-rolyata-na-vezdesashtiya#i9
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СТРАНИЦА 4 

 

ТЕАТРАЛНА ВЕЧЕР 
 

 

"C'est la vie" - мим шоу, визуален театър и празник на 

безсловесния хумор и поезия 

ГЕРГАНА НОЙМАН / BULGAR(I)EN IN 

HANNOVER E.V. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи приятели, 

 

Майсторът на пантомимата, наш сънародник PETER MIM Ви кани 

на една много специална театрална вечер: 

 

"C'est la vie" - мим шоу, визуален театър и празник на 

безсловесния хумор и поезия 

 

Повече от 40 години  Мим експресионистът омагьосва публиката си 

по целия свят с изящни сцени от майсторска актьорска игра. 

 

Продукцията на Питър Мим „C’est la Vie” е завладяващо мим шоу, с 

което актьорът успява магически да завладее публиката, без думи, 

единствено с красноречивата си мимика и перфектен език на тялото, 

успява да  вдъхнови, успява да развълнува емоционално и до сълзи. 

 

Това театрално изживяване грабва всички! 

 

Изживейте пантомимата в съвършенство, с изумителен ефект, който 

отива в сърцето на публиката и я омагьосва. 

 

Кога: Събота, 01. Февруари 2020 г. в 20:00 ч. 

Къде: Theatersaal Isernhagenhof, Hauptstraße 68, 30916 Isernhagen 

Поръчване  билети онлайн: 

https://www.isernhagenhof.de/tickets/kulturverein-tickets-online/ 

 

Предварителни поръчки на +49 (0) 5139 / 894 986,  

 

Е-Мейл: info@isernhagenhof.de 

 

Предварителни продажби: Офис на културната асоциация C. Böhnert 

в Burgwedel и Isernhagen HB, TUI Reise Center Altwarmbüchen 

 

https://www.isernhagenhof.de/programm/peter-mim/ 

 

Радваме се да се срещнем с вас! 

■ 

 

 

ГЕРГАНА, ЖУЛИ, МАЯ И МИЛОСЛАВА /  

BULGAR(I)EN IN HANNOVER E.V. 

 

Скъпи сънародници и приятели, 

За много години!  

 

Пожелаваме здрава и щастлива нова 2020 година! 

Предизвикателствата за новодошли граждани в Хановер беше основна 

тема в работата на сдружението ни през 2019 г. Потърсихме обмен с много 

от вас - независимо дали отдавна или едва отскоро в Германия - за да 

научим вашето мнение и опит, и да събираме идеи какво може да се 

подобри. 

Bulgar(i)en in Hannover e.V. ще представи пред политиката и 

обществеността заедно с други проекти резултатите от нашите проучвания 

и дискусии от миналогодишния проект „Барометър за добро бъдеще в 

Хановер - от гледна точка на граждани от Югоизточна Европа “, 

спонсориран от фонд „Съжителство“ на град Хановер  

на 17- ти Януари, Петък, от около 16:00 часа,  

Haus der Jugend, Maschstraße 22-24, 30169 Hannover. 

В Събота, 18-ти Януари, от 10:00 часа oтново там желаещи могат 

да се включат и в дискусиите за бъдещия Локален интеграционен 

план. Регистрация по електронен път е желателна.  

Град Хановер, експерти от региона и мигрантски организации искат 

да работят заедно за още по-добър съвместен живот в Хановер. 

В многобройните дискусии забелязахме колко големи са трудностите 

за новодошли сънародници да се ориентират в немското общество 

без добри езикови умения - при търсенето на работа, жилище, учене 

на език и образование за деца или възрастни и т.н. 

През 2020 г. искаме да помогнем на нуждаещи се с ПРОГРАМА НА 

ОБУЧЕНИЯ "ДЕЙСТВАЙ! ПРОПРАВИ ТВОЯ УСПЕШЕН ПЪТ В 

ГЕРМАНИЯ" по различни теми около живота в Хановер с нашата 

опитна и много ангажирана сънародничка Милослава Свещарска. 

Тези семинари се осъществяват с финансовата помощ на фонд 

„Съжителство“ на град Хановер: 

 

 

Регистрирайте се за първото безплатно обучение на тема  

„Всичко около работата“ на 25-ти Януари (Събота), между 9:00 и 

14:30 часа! (Ограничен брой участници!) 

Къде: Burgstrasse 10, 30159 Hannover (Diakonisches Werk) 

 

Контакт: (български/немски): +49 (0) 152 / 181 135 71 

 

Е-Мейл: sveshtarska@gmail.com  

След семинара всеки участник може да се възползва от 

индивидуални съвети в лична консултация с Милослава. 

 

 

(още информация по темата ще намерите на стр. 6 в този 

брой) 

https://www.isernhagenhof.de/tickets/kulturverein-tickets-online/
mailto:info@isernhagenhof.de
https://www.isernhagenhof.de/programm/peter-mim/
mailto:sveshtarska@gmail.com
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СТРАНИЦА 5 

Без сълзи 

 

Колко лесно е да бъдеш влюбен 

На двадесет години ... 

И колко е лесно 

да бъдеш разлюбен ... 

 

Прегръщат ветрища. 

Целувах дъждове 

Търкалях се в ливадите от 

влажна нежност. 

А когато пък ме блъсваха 

в бездънното "Сбогом",  

мислех си, че умирам. 

Но ме спасяваха онези мрежи 

от млади слънчеви лъчи. 

Подскачах  върху тях, 

тъй както децата скачат по 

пружинени легла. 

И смееше се моето лице,  

студено от изсъхнали сълзи. 

Момичета като магии 

 се виеха около мен. 

И свободата съм я чувствал  

най- добре след болка от раздяла. 

 

А колко е страшно да бъдеш 

влюбен на четирсет години. 

И колко е страшно 

да бъдеш разлюбен. 

 

Без "Сбогом". 

Без магии. 

Без сълзи, 

Раздялата не носи свобода... 

 

И мисля си че не умирам.  

 

 

 

 

ТАЛАНТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 Творчеството на Любомир Левчев през моя поглед 

АНТОАНЕТА ПАЛЕВА-ЗАФИРОВА 

Здравейте, отново!  

 

Този път ще ви представя творчество на  

Любомир Спиридонов Левчев - големият 

български поет и писател е роден на 27 Април 

1935 година в Троян. 

Завършва гимназия в София и висше 

образование в СУ "Климент Охридски"- 

специалност "Библиография  и 

библиотекознание". 

Първоначално работи в радио "София" и 

вестник "Литературен фронт", а след това 

от 1972 до 1975 година е зам. - председател 

на НС на Отечествен фронт. 

По-късно става и първи заместник- 

председател на комитета за култура , а от 

1979 до 1988г. е председател на Съюза на 

българските писатели. 

През 1991 година създава издателска къща  

"Орфей" и започва да издава стихосбирки и 

едноименно списание. 

Женен е за художничката Дора Бонева. 

Баща е на поета Владимир Левчев и 

художничката Марта Левчева.  

Първата му книга с поезия "Звездите са 

мои"  излиза през 1957 година следвана от 

още 32, сред които "Позиция", "Но преди да 

остарея", "Стрелбище", "Дневник за 

изгаряне", "Седмата смърт", "Отвъд" и др. 

Автор е на романите "Убий българина" и  

"Ти си следващият", на книгите с есета          

"Размисли за орфизма" и "Писма от ада", на 

мемоара  "Панихида за мъртвото време" и 

книгата "Поетическото изкуство - Размисли 

за поезията." 

Носител е на редица български и 

международни награди. 

През 2006 година е награден от президента 

Георги Първанов с Орден "Стара планина" - 

първа степен "За изключително големи 

заслуги към България, за развитие и 

популяризиране та българското изкуство и 

култура." 

Той е почетен гражданин на Смолян от 2010 

година и на София от 2015 година. 

Умира на 25-ти Септември 2019 година на 84 

години. 

 

Ако желаете да публикуваме Ваши стихове. 

пишете ни: info@vestnik-balagari.de 

■ 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Каприз N 5  

 

Колко са страшни, 

колко са страшни 

думите, 

които ние 

казваме по навик : 

- Обичам те! 

- Аз още повече! 

- Кълна ти се! 

- Ах, честна дума!... 

Това са нашите  

смъртни присъди,  

подписани от нас 

самите, 

неподлежащи 

на обжалване... 

 

Смърт! 

Смърт! 

Смърт! 

Смърт чрез разнищване! 

Смърт чрез целуване! 

Не! 

По-добре лежи 

като безветрие. 

Мълчи 

като идол студен 

Красива. 

Служебно щастлива, 

уморена от мен. 

 

Антоанета Палева- 

Зафирова, поетеса  

от младото 

поколение, водеща на 

рубриката  

„Талант без граници“ 

представя творчесто 

на различни поети 

през нейния поглед. 

 

Любомир 

Спиридонов 

Левчев е 

носител на 

редица 

български и 

междунаро

дни награди. 

 

mailto:info@vestnik-balagari.de
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СТРАНИЦА 6 

 

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС, НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ!  
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СТРАНИЦА 7 

 

 

 

ПОЛЕЗНИ ТЕМИ ЗА ВАС БЪЛГАРИ   

 

 

Адвокат Мария Станчева: Признаване и валидност на 

български шофьорски книжки в Германия 

 

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: 
 
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 
 

 

Тази статия има за цел да Ви 
информира за най-важните немски 
разпоредби относно признаването и 
валидността на българските 
шофьорски книжки в Германия. 
Желаем да Ви обърнем внимание, че 
статията е само информативна и не 
замества индивидуална правна 
консултация във връзка с конкретен 
случай. 
 
Признаване на българска 
шофьорска книжка при временно 
пребиваване в Германия 
Ако нямате местожителство в 
Германия и притежавате валидна 
българска шофьорска книжка, имате 
право да управлявате моторни 
превозни средства (МПС) в Германия 
от категориите, за които е 
издадена шофьорската Ви книжка. 
Не се изисква превод на 
шофьорската книжка. Условия и 
ограничения относно българската 
шофьорска книжка трябва да се 
спазват и в Германия. 
Признаване и валидност на 
български шофьорски  
книжки при обичайно 
местопребиваване в Германия 
Съгласно немското 
законодателство притежателите 
на валидни шофьорски книжки, 
издадени от държава на Европейския 
съюз (EC) с постоянно 
местопребиваване в Германия имат 
право да управляват моторни 
превозни средства до изтичане на 
срока и на валидност. 
Какво означава “обичайно 
местопребиваване” 
Вашето „обичайно 
местопребиваване“ е в  
 

 

страната, в която обикновено, т.е. не по-малко 
от 185 дни през календарната година, живее 
поради лични или професионални връзки.   
Заявление за издаване на шофьорска книжка 
можете да подадете, ако не притежавате такава, 
само в страната, в която пребивавате обичайно. 
При лични или професионални връзки в две или 
повече страни от ЕС, вашето обичайно 
местопребиваване е в страната, където са 
личните Ви връзки, при условие, че се връщате 
там редовно.  
Студенти и ученици  
Ако пребивавате в Германия само с цел обучение в 
университет или училище, Вие не променяте 
обичайното си местопребиваване и вашата 
българска шофьорска книжка е валидна в 
Германия. Ако все още не притежавате 
шофьорска книжка, можете да получите таква в 
Германия, ако пребивавате в Германия минимум 6 
месеца и другите условията за издаване на 
шофьорска книжка са налице. 
Служебно пътуващи 
Ако сте служебно пътуващ в Германия запазвате 
обичйното си местопребиваване в България. 
“Служебно пътуващ” е лице, което е притежател 
на българска (чуждестранна) шофьорска книжка, 
чийто местоживеене е в България (чужбина) и 
поради трудови правоотношения управлява МПС в 
Гермнания и редовно се завръща в България, 
където е местоживеенето му. 
Вие не сте служебно пътуващ, ако работите в 
Германия и само от време на време (примерно по 
време на отпуск) се завръщате в България, 
където имате още съществуващо местоживеене 
на семейстовото Ви. 
Изключения  и ограничения  
Какви изключения и ограничения има относно горе 
посочените правила и кога вашата българската 
шофьорска книжка не Ви дава право да 
управлявате МПС в Германия. 
Чуждестранни шофьорски книжки, издадени от 
страна на ЕС, с които нямате право да 
управлявате МПС в Германия: 

• българска шофьорска книжка с изтекъл 
срок на валидност, 

• учебна шофьорска книжка или временна 
шофьорска книжка, 

• шофьорска книжка, която сте придобили в 
България или друга държава-членка на ЕС, 
въпреки че към датата и на издаване Вие 
сте имали обичайно местопребиваване в 
Германия. Изключение от това правило 
важи, ако сте ученик или студент. 
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СТРАНИЦА 8 

 ВАШИТЕ РАЗКАЗИ 

Обич по български "ТОМАТА - 

АМЕРИКАНЕЦА" 
РОСИЦА КОПУКОВА – ПИСАТЕЛ, ЖУРНАЛИСТ В БНР 

 

Така са му викали на моя боен дядо Тома Петров Траянов, щото ако му 

кажели Томата Македонеца, той вдигал бастуна за бой, тъй като е 

българин от Македония и никакъв самозван македонец. И понеже са 

му яли попарата, никой не смеел да го назове Македонеца. 

Както разказвах и преди, той е пряк участник в Македоно-Одринското 

опълчение, раняван на фронта, оцелял, гордо слагаше четири Ордена 

за храброст и калпака с българския Лъв. Но преди да стигне до фронта, 

той получава повиквателна от Битоля да служи турски войник. Още 

Македония си е била под турска тирания. Дядо Тома е роден през 1888 

година, на 18 години завършил вече Търговски колеж, той се скрива в 

трюма на френски параход с още няколко българи от Македония и 

нелегално стигат в Лондон. 

Там големият благодетел на амигранти от Македония Тома Бакрачев 

приютява и тях и те доста време живеят и работят в Лондон. 

Приключенец по дух, Тома Петров разказваше доста години през смях 

патилата си по Лондон. Никой не знае английски. Цяла улица - 

еднакви къщи, в подобни били настанени и те. Записали с другарите 

какво пишело на една табелка на стената на една от къщите от тяхната 

улица и спокойни, тръгнали на разходка. 

Обаче на връщане - зор. Показват на едни англичани 

бележката, онези прихват да се смеят. Показват на втори - 

същата реакция. На трети - пак така. Изумени от тези 

лондончани, накрая случайно срещнали свой съквартирант, 

който им обяснил, че имената на улиците при тях се 

пишат по тротоарите, а на табелката, която те преписали, 

текстът бил следният: "Забранено за кучета да пикаят". 

Очевидно - за домашни любимци. 

По нататък, с редовен билет вече, пак с кораб, Томата с 

другари заминава за Канада. Там престоява още три 

години, след близо година престой в Лондон. Установяват 

се в Торонто и бързо намират работа в някаква голяма 

фабрика. Потръгва им, собственикът им плаща добре, дядо 

ми намира хубава стая и кухня под наем и я обзавежда по 

начин, впетляващ и до днес: гардероб с резбовани врати, 

легло с резбовани табли, огледало стенно с резбована 

рамка, голяма маса със шест стола с резбовани украси на 

облегалките и огледало на гърба на всеки стол. Кухнята - и 

тя модна за времето си. По тази причина, заради усета му 

към скъпото и красивото обзавеждане, го нарекли Агата. 

Агата, за да работи бързо с ръцете си, а е бил много сръчен, 

се научил да пуши с лула и да не губи време с цигара. Не е 

имал капитал да развърти сам търговия, но не е и мислел да 

остава в Канада за постоянно, макар че е живял много 

добре. Фабрикантът, много доволен от него, го праща на 

свои разноски на екскурзия до Ниагара, и на отделна 

екскурзия до Ню Йорк. (продължава на стр. 9) 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНИ ТЕМИ ЗА ВАС БЪЛГАРИ     

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ако шофьорска книжка в Германия Ви е 
отнета временно или с влязло в сила 
съдебно решение или с 
административен акт, 

• ако Ви е отказана шофьорска книжка с 
административен акт, 

• ако шофьорската книжка не Ви е била 
отнета само, защото Вие 
междувременно сам сте се отказали 
от нея, 

• ако поради влязло в сила съдебно 
решение нямате право да Ви бъде 
издадена шофьорска книжка, 

• ако към датата на издаване на 
българската шофьорска книжка, Вие 
вече сте били притежател на немско 
свидетество за управление на МПС, 

• в случаите, в които Ви е наложена 
забрана за управление на МПС в 
Германия, в България или в страната, 
в която имате обичайното си 
местопребиваване, или шофьорската 
Ви книжка е била конфискувана, 
задържана или иззета съгласно 
параграф 94 от немския наказателно-
процесуален кодекс. 
Особени правила и ограничения за 
притежатели на шофьорски книжки 
от категориите A1 или C, C1, CE, C1E 
(товарни автомобили) или D, D1, DE, 
D1 (автобуси) 

• Ако сте притежатели на българска 
шофьорска книжка от категория A1 
имате право до навършване на 18 
години да управлявате само леки 
мотоциклети (125 кубика, 11 кв 
мощност) с максимална скорост в 
звисимост от модела не повече от 80 
км/ч. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

           Ако сте притежатели на 
българска шофьорска книжка от 
категориите C1 и C1E, тя има срок на 
валидност в Германия само докато 
навършите 50 години. 

• Ако сте притежатели на 
шофьорска книжка от 
категориите C, CE, D, DE, D1 и 
D1E, издадена от страна на ЕС, тя 
има срок на валидност в 
Германия само до изтичане на пет 
години от издаването и, 
независимо от това, че тя е 
издадена за по-дълъг срок. В 
случай, че към момента на 
установяване на обичайното Ви 
местопребиваване в Германия 
срокът на такъв вид шофьорска 
книжка по немското право е 
изтекъл, Вие имате право още 6 
месеца да я използвате в 
Германия. 

Можете ли да замените българската 
шофьоркса книжка с немска такава и 
какви документи са Ви необходими? 
Ако имате обичайно пребиваване в 
Германия по всяко време, без повод, 
може да замените Вашата валидна 
българска шофьорска книжка за немска 
такава.  
Необходими документи: 

• молба за издаване на немска 
шофьорска книжка, 

• документ за самоличност, 

• биометрична снимка, 

• документ от съответната 
имиграционна служба 
(Ausländerbehörde), който 
удостоверява от кога обичайно 
пребивавате в Германия, 

• оригиналът на българската 
(чуждестранна) шофьорска 
книжка. 

 
 

Ако срокът на вашата българска 
шофьорска книжка изтича или тя вече 
не е валидна, какво е нужно да 
направите? 
Ако имате обичайно пребиваване в 
Германия и срокът на валидност на 
Вашата книжка скоро ще изтече или е 
изтекъл, е нужно да подадете молба за 
издаване на немска шофьорска книжка за 
съответната категория. 

Притежателите на шофьорски книжки за 
категориите C, C1, CE, CE1 и D, D1, DE, 
D1E e нужно да представят допълни 
документи и да изпълнят допълнилни 
изисквания съгласно немския Закон за 
квалификация на професионнални 
шофьори (Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetz - BKrFQG) и Наредбата за 
квалификация на професионнални 
шофьори (Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Veordunung – BKrFQV). 

Какви са санкциите и наказанията при 
шофиране без или без валидна 
шофьорска книжка в Германия? 
Съгласно чл. 4 ал. 2 от немската 
Наредба за свидетество за 
правоуправление на МПС (Fahrerlaubnis-
Verordnung - FeV), при шофиране на МПС 
Вие трябва да носите със себе си 
валидна шофьорска книжка и да я 
предоставите на компетентни органи 
за проверка при поискване. При 
невъзможност да покажете 
шофьорската си книжка, ще Ви бъде 
наложена парична глоба.  
Съгласно чл. 21 от германския Закона за 
движение по пътищата (StVG), 
шофирането без валидна шофьорска 
книжка в Германя или предоставянето на 
МПС на лице без валидна шофьорска 
книжка е престъпно деяние и се наказва с  
глоба или лишаване от свобода до една 
година. Възможно е също така, МПС-то 
да бъде конфискувано. 
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Хора със златни сърца се обединиха и спасиха бездомни животни 

 

Родените под небето на България са мили, състрадателни, 

съпричастни и добри. Това е заключението от тазгодишната 

кампания на M&B style, чиято цел е ежегодно да допринася с все 

повече средства за спасяването на изоставени животни. В 

няколко месечната акция, доброволно участваха пленените от 

идеята, срещу покупка на керамична, дизайнерска чаша, да се 

помогне на животно в беда. Така, в последния ден на 2019-та 

година с радост можем да съобщим, че с вашите дарения са 

купени 25 чувала с храна, всеки по 15 килограма. Медикаменти, 

част от които животоспасяващи, пет големи легла за 

четириногите от приюта Adopt Bulgarian Dog -ABD, както и 

аксесоари за кучета. Купени са и топли завивки, консерви и 

снаксове. Организаторът на благотворителната кампания, 

Маринела Димитрова, чиято основна идея е, че всеки един човек, 

трябва да живее, за да помага на същество в нужда отново желае 

да благодари на всички, които се включиха в акцията. На хората, 

които заделиха средства и помогнаха с покупка, не само през 

тази година, но и в предишните издания на кампаниите. Освен на 

тях, Димитрова е категорична, че благородната идея не би могла 

да се реализира без помощта на управителя и човека отговорен за 

високото качество на продуктите - Галина Дойкова (wild art - 

Варна), фотографът - Христо Гиуров,  

Нели Ганчева - управител -поръчки.  

"От сърце благодаря на всички за доверието и уважението към 

моята работа, за това, че всяка година все повече хора се 

включват в спасението на бездомни животни, добавя още 

Маринела Димитрова - организатор и собственик на бранда - 

M&B style. А специалните слова са както за транспортната 

фирма, с която Димитрова работи, така и за един от най-важните 

хора в екипа - Надя Кан - "Благодарим на Надя Кан - жената, 

която полага неимоверни грижи за животните от приюта - ABD - 

Adopt Bulgarian Dogs", казва в навечерието на 2020 - та, 

Димитрова и пожелава на всички, щастлива и изпълнена с мечти, 

здраве и приключения, година. 

■ 
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ВАШИТЕ РАЗКАЗИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ OТ СТР. 8) 

Обич по български  

"ТОМАТА - АМЕРИКАНЕЦА"                                       Благотворителност 
 РОСИЦА КОПУКОВА – ПИСАТЕЛ, ЖУРНАЛИСТ В БНР 

 

    НЕЛИ ЕМРОВИЧ 

 

 

 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разказваше, че е видял много повече от Алеко Константинов, 

но не е писател по душа, да го опише. 

В Торонто пак са имали приключения Томата и приятели. А 

пропо, те винаги са били много задружни там, споделяше 

дядо ми. 

Един ден, гледат сложена реклама на огромен техен магазин, 

нeщо като днешните супермаркети, че който посочи нещо, 

което те да го нямат, от който и край на света да е, ще бъде 

награден с 30 000 долара. Тримата юнаци, Томата бил с още 

двама - мислили, мислили и подали заявка на собственика, че 

търсят "цървули". 

Канадците си нямат и на идея що е това български цървули, 

не само им плащат наградата, която те си делят на три, но и 

си записват подробно какво означава стоката, за какво 

служи, за да си я поръчат от България, дето и нея за първи 

път чуват. По нареждане на собственика. 

Като научават, че се търсят доброволци за Освобождението 

на Македония, дядо ми с още голяма дружина патриоти се 

връщат, за да отидат на фронта. Той купува златни женски 

накити евентуално за бъдещата си жена, които успява да 

опази и тях носеше красивата ми баба. 

Казвам "опази", защото той воюва много време на фронта, но 

това е вече друга тема. 

Упорит, смел, предприемчив, както и много честен, той 

успява да се създаде наново, вече в София. 

Баба ми я преценил за три дни, оженил се с много любов и 

бяха едно цяло до смъртта си. 

19 юли 2018 година 

София 

 

КРАТКА ВИЗИТКА  

 
Росица Копукова е родена на 03.03.1958 г. в София. Има 

издадени книги с поезия и проза на български, английски, 

френски и италиански езици. Многократно е награждавана 

у нас и по света (САЩ, Италия, Австралия). Нейни стихове 

участват в български и чужди антологии. Със свои 

материали сътрудничи в периодичния печат. 
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Вашите разкази - Явор Перфанов 

Най-чистите стотинки 

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

    

                     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кремена избърса масата от трохите след закуската, погледна 
към съпруга си Михаил и седна до него на дивана в малката 
кухня. 
- И какво сега? - каза тя. - за цяло лято, не можахме да спестим 
и един лев. А ето, след десетина дни децата започват училище. 
Десетгодишният Николай и три години по-малкия Иво 
нареждаха пъзел на земята. Те бяха толкова съсредоточени в 
забавната игра, че не обръщаха внимание на разговора на 
родителите им. 
- И как да спестим, мило? - попита Михаил. - как, като виж, 
платих сметките, дърва купих, дрехи взехме за децата, 
тетрадки. За друго не остава. 
- Не знам - тихо отговори Кремена. - гледам другите семейства 
как ходят на почивка, как са весели, засмени и сякаш всичко им 
е наред. А аз, аз не мога да изляза да си купя един сладолед. 
Ей така, просто, защото съм човек. 
Николай, погледна към майка си, срещна очите й и срамежливо 
наведе глава отново към парченцата от пъзела. Кремена 
замълча. Тя се почувства виновна, защото беше усетила, че 
думите й бяха усетени от сина й като упрек. Младата жена 
стана от дивана, пусна телевизора и се загледа в неделното 
сутрешно предаване, което я разсейваше от грижите всяка 
седмица. 
Николай бързо се изправи от земята. Погали братчето си по 
главата. Отиде до мивката и си изми ръцете. Приглади с 
мокрите ръце косата си. Огледа се във витринката на малкото 
шкафче, което бе над чешмата. Избърса ръцете си и тръгна към 
вратата. 
- Къде отиваш, Ники? - попита Кремена. 
- Излизам мамо - отговори Николай. - ще поиграя с децата пред 
блока, тук ще съм наблизо. 
- Пази се! - каза Михаил, който се бе излегнал на малкото 
канапе. 
Николай обу обувките си, затвори входната врата и бързо слезе 
по стъпалата на блока. Огледа се и пое дълбоко въздух. 
Издиша, усмихна се и тръгна по тротоара. Пресече главната 
улица и продължи към големия супермаркет. Премина през 
паркинга, на който имаше много спрени коли. Влезе в магазина 
и се запъти към хладилниците със сладолед. Огледа 
изкушаващото лакомство. Бяха различни видове. Видя и цените 
им и неволно се почеса по главата. Огледа се и видя, колко 
хора имаше наоколо. Всички пазаруваха. Едни вземаха месо, 
други сирене, мляко. Ето, едно семейство си избра и сладолед 
и колко много, сигурно за всички. Николай се обърна, мина 
покрай една от касите и тръгна по коридора на супермаркета. 
Стигна до изхода и вратите се отвориха. Момчето се усмихна, 
мина през тях и се озова на големия паркинг. Огледа се. Видя 
как хората излизаха с пълни колички. В повечето от тях имаше 
хранителни стоки, върху тях прах за пране, препарати за 
чистене, а върху всичко това няколко рула тоалетна хартия. 
Николай се приближи до възрастен мъж и застана до него. 
Понечи да каже нещо, но гърлото му се стегна, наведе глава и 
гледаше в земята. Старецът погледна към момчето и го попита: 
- Какво има, момче? 
- Аз - заекваше от притеснение десетгодишния хлапак. - аз, аз 
исках само да ви попитам, дали имате нужда да ви помогна да 
си сложите нещата в колата? 
Възрастният мъж огледа отгоре до долу момчето и със 
сериозно изражение на лицето каза: 
- Не обичам просяци. Но ти ми изглеждаш добро дете. Хайде 
помогни ми. 
Николай взе количката от старческите ръце и я тикаше с 
усилие, защото беше тежка. Стигнаха до колата. Мъжът отвори 
багажника и момчето започна да слага внимателно продуктите в 
автомобила. 
- Внимавай! - каза старецът. - това са яйца, остави ги отгоре, 
или не, не, дай ги, аз ще ги взема при мен. 
След като разтовари количката, Николай се обърна и тръгна с 
нея към мястото за колички. Възрастният мъж извика: 
- Хей, момче, дори не ти знам името, чакай, чакай. Ти ми 
помогна, нали? Ела, върни се! 

 

Николай срамежливо наведе глава и не смееше да помръдне. 
- Ела де! - повтори с весел глас мъжът. - дай си ръката, ето. 
Остави монета в малката ръка на момчето. То я стисна, стисна и 
очите си, отвори ги, сякаш се събуждаше от сън. 
- Довиждане! Благодаря! -каза десетгодишното дете и тичайки, 
буташе количката към мястото, където стоеше. 
Николай се запъти към мъж и жена, които носиха във всяка от ръцете 
си тежки чанти. Детето вече бе придобило кураж и с усмивка попита 
жената: 
- Госпожо, да ви помогна? Само до колата. 
Мъжът се обърна, изгледа момчето, погледна и съпругата си и каза: 
- Дай, мила чантите на този момък, нека да помогне, я виж какво 
хубаво момче. 
Николай пое чантите и няколко пъти щеше да се спъне от тежестта 
им. Когато стигнаха до колата, той ги остави внимателно в отворения 
багажник. Обърна се и тръгна към входа на магазина. 
- Ей, чакай, момченце! - извика жената. - толкова си срамежлив, че не 
смееш да кажеш цената на труда и вниманието си към нас. Дай си 
ръчичката! 
- Аз не прося, госпожо - каза Николай. 
- Никой не е казал, че просиш, ти работиш. Ето, малко са, но пък 
заслужени. 
Детето непринудено се усмихна и прибра монетата в джоба си. 
Тръгна отново към входните врати на магазина. Помогна на още 
няколко човека и започна да брои стотинките. Нямаше да стигнат за 
по един сладолед, от онези хубавите. Огледа се. Замисли се, че от 
сутринта досега, никой не го беше изпъдил, нито нагрубил. Никой не 
му беше казал да се маха, че проси. Николай се облегна на парапета. 
Видя, че е застанал до банкомата и се почувства неудобно от хората, 
които теглеха пари от там. Обърна се и тръгна към паркинга. Запъти 
се към възрастен мъж, който беше в гръб към него. 
- Господине! - каза Николай. - да ви помогна с чантите? 
Мъжът се обърна и детето се стресна. Пред него беше учителят му 
по математика. 
- Господин Иванов, добър ден! - каза тихо момчето. 
- Добър да е! - отговори учителят. - какво правиш тук? Вашите знаят 
ли те къде си? 
- Аз, аз, нищо, само да помогна с нещо. 
Учителят подаде на детето чантата си и като стигнаха до колата го 
погледна строго, сложи една монета в детската ръка, поклати 
съжалително глава и тръгна. 
Николай преброи отново монетите и пресметна, че ако помогне на 
още двама, ще успее да събере паричките да зарадва семейството 
си. Огледа се, видя колко много коли се бяха наредили и чакаха 
своите собственици. Запъти се към възрастно семейство, когато на 
рамото си усети тежка ръка. Детето бързо се обърна и видя строгия 
поглед на баща си. Николай наведе глава. Беше разбрал, че неговия 
учител се обадил по телефона и предупредил Михаил и Кремена за 
това, което се бе случило пред магазина. 
Бащата хвана за ръка сина си и го поведе към входните врати. Спря, 
погледна към момчето и каза: 
 

(продължава на стр. 11) 
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Няма по-красив сън, сънуван в 
зимната нощ. 
Представям ви клип към 
стихотворение, което написах 
скоро. 
Сън, в една зимна нощ 
Аз ще съм буден, а ти си поспи, 
от моите думи безброй изморена. 
А в утрото, тогава, ако можеш 
прости, 
че на твоята нежност отвръщах 
с прегръдка студена. 
Не всичко, което сънуваш е сън, 
а може би миг, зад очите 
затворен. 
Не виждаш луната, звездите 
навън, 
как светят над пътя на всеки 
наш спомен. 
Ти си поспи, а аз ще съм буден, 
това е цената да бъда щастлив. 
Животът ми, с теб, като 
приказка - чуден, 
живот като в сън, а истински, 
жив. 
 
 
 
 
 
Явор Перфанов 
10.01.2020 г. 
 

Негови разкази и стихове 

се четат и популяризират 

в руски сайтове за 

литература, а Явор 

Перфанов има вече 

многобройни читатели 

сред тях. А след всяко 

произведение руските му 

почитатели оставят 

своите възхитителни 

отзиви за него и неговото 

творчество.  

 

Вашите разкази - Явор Перфанов 

Най-чистите стотинки (продължение от стр. 10) 

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

                                        

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Ники, от какво сме те лишили, че правиш така? Какво си поискал и 
не сме ти купили? Като ми се обади учителят ти, аз си помислих, че 
нещо за училище. Добре, че има само моя номер, нали ми беше 
учител като бях дете. Иначе, знаеш ли как щеше да се разстрои 
майка ти? 
Детето наведе глава, но бързо я изправи и погледна баща си в 
очите. 
- Тате! - каза то. - аз, аз не за мен. Ама нали чух мама днес, че иска 
сладолед, че няма кой да й купи. Че много работите, а не стигат 
паричките. Дойдох до магазина да видя колко струва сладоледа и 
после като излязох, се сетих как да помогна. 
Михаил се подпря на парапета пред входната врата на големия 
супермаркет. Краката му се бяха подкосили от вълнение. Блясъка от 
силното осветление, което идваше отвътре, не пускаше сълзите, 
които напираха в очите му. Той пусна парапета, хвана за ръка сина 
си и влязоха в магазина. Запътиха се към витрината със сладолед. 
- Кой сладолед избираш, Ники? 
- Ама, тате! - учудено отговори детето. 
- Хайде избирай четири и да вървим. 
Николай взе сладоледите и се наредиха на опашката на касата. 
Когато дойде техния ред, касиерката каза колко струват. Михаил 
извади портфейла си, но синът му го бутна за ръката и каза: 
- Аз ще платя, тате. Взех от по-евтините, мама няма да се разсърди, 
нали? 
Момчето извади стотинките от джоба си и една по една ги пусна в 
съдчето за пари на касата. С най-сериозното си изражение, детето 
гледаше, как касиерката ги брои и чак когато тя ги прибра, Николай 
се успокои и се усмихна. 
Даде двата на татко си, а другите два внимателно носеше в двете 
си ръце. Излязоха от магазина и тръгнаха към изхода на паркинга. 
- Тате, ще кажеш ли на мама? - попита Николай. - да не ми се кара, 
аз само исках да я зарадвам. 
- Няма, Ники - отговори Михаил. - няма, не бой се. 
Двамата мъже вървяха по тротоара и весело си говореха. Неусетно 
бяха стигнали до входа на блока, в който живееха. Качиха се по 
стъпалата и влязоха в апартамента. Николай нямаше търпение да 
види очите на майка си и нейната усмивка, като разбере, че има 
сладолед. За него това беше най-важно. Да направи така, че 
неговата майка да се почувства щастлива и обичана, Николай влезе 
в кухнята, с ръце зад гърба. След него се появи и баща му. 
Момчето погледна към Кремена и каза: 
- Мамо, заповядай! 
Жената погледна сладоледа, обърна се към Михаил, усмихна се и 
каза: 
- Това, че съм споменала за сладолед, не означаваше, че не можем 
да си купим, а че просто все трябва да се лишаваме. 
- Ники ги купи, за четиримата, за теб, за мен, за Иво и за него. 
Кремена погледна строго към Николай, който с упрек гледаше баща 
си, заради издадената тайна. 
Михаил се усмихна и каза: 
- Купени за всички, с най-чистите стотинки. Всичко друго е тайна. 
Обърна се към Николай, смигна му и го прегърна. 
В този момент, момчето се бе почувствало истински мъж, като баща 
си. 
Защото чистите стотинки са пътят по който върви доброто сърце. 

 

"Нещата, които си струват". 

■ 
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„Библиотека България”  

е издателство за съвременна българска поезия и 

белетристика, основано през януари 2018 г. от поетите Ива 

Спиридонова и Симеон Аспарухов. Към екипа се 

присъединяват Александрина Валенти и Моника Комарнитска 

- дизайн, Васил Прасков – редактор и рецензент, Христо 

Дишев - преводач, Емилия Попова - сътрудник и Светослава 

Мадарова - фотограф. Партниират си с държавни културни 

институции, писателски сдружения и асоциации, медии. 

Стремежът на екипа е запазването на изключителна 

прецизност и отговорност във всеки етап от и 

след създаването на книжното тяло - от 

предварителния прочит на ръкописа, редакцията, коректурата 

и отпечатването му, до представянето и популяризирането на 

всяка книга пред българския читател. Вниманието и 

индивидуалното отношение към всеки автор са в основата на 

възгледите на изградения колектив, а водещата цел е 

създаването на общност от пишещи и четящи хора. 

„Библиотека България” организира и продуцира 

различни литературни събития в цялата страна. Предстои 

учредяването на Национална ежегодна награда за поезия.  

Книгите с логото на Издателство „Библиотека 

България”  могат да бъдат открити в търговските обекти на 

книгоразпространителите и в електронната книжарница на 

компанията: www.biblioteka-bulgaria.bg 

За контакти: + 359 899 157 346; +359 886 669 648 

biblioteka@biblioteka-bulgaria.bg 

office@biblioteka-bulgaria.bg  

 

Мартин Спасов – „Приятелят, когото нямам”  
„Това, което ни убива,  

е с право да ни продължава.”  
 

         Дали човекът остава затворена врата за другия или по-скоро 
е негово огледало? Каква е цената на любовта и можем ли да 
платим за нея с живота си? Или сме живи заради нея? Къде е 
другият, приятелят, любимият? Липса или присъствие е? И дали 
сме сами до отчаяние, до болка и до смърт? 
         Мартин Спасов има силата да отправи към нас и себе си 
всички тези въпроси, а пътят към техните отговори се крие още в 
заглавието на новата му книга. „Приятелят, когото нямам”.  
        Вербално запълване на „нямането” като изкуство, каталог на 
съдържанието на пустотата, изброяване на липси, сякаш сърцето е 
карта на загубите, които всички ние търпим през живота си. 
Присъствията са случайна грешка в иначе равния ритъм на 
отсъствия, заприличващ на пулс, достигнал правата си линия. Но 
именно тези грешки, понякога със сини очи, понякога приличащи на 
близост, определяни като приятелство или любов, са нарушенията 
в пулса ни, които ни напомнят, че сме живи. И единствения ни 
поминък на този свят, е сърцето.  
         Ако трябва да синтезирам посланието на тази книга, 
субективно погледнато, за мен то може би се крие в един стих: 
„Животът не търпи кавички”. И Мартин Спасов го вади от 
преносната му употреба, за да ни каже да го изживеем пряко, 
директно и без страх. Въпреки болките или тъкмо заради тях. 
Въпреки затворените врати към душите на другите, зад които се 
крие съкровище от ограбени мигове любов. Нашата. 
        Всъщност, извън кавичките на прозаичното ежедневие, 
истината е, че в търсенето на човека най-добре опознаваме себе 
си. А търсенето е път през стихията на живота, в който съдбата на 
любовта е да умре. Раните и белезите са за нас, летопис са на 
дните ни. А съдбата ни е да търсим смисъл. Да открием къде, кога 
и в кого сме познали живота. И ние ли сме били това или другия? 
        И когато най-сетне застанем пред вратата на познанието, миг 
преди другия човек да си отиде или миг преди да се срещнем със 
себе си, осъзнаваме, че тя всъщност е огледало. В него е нашето 
отражение. А пукнатините му, които често са липси, рани, болки, 
празнини, всъщност ни свързват в едно неделимо цяло. „Аз” е „Ти”. 
И обратното. Отражението е „Ние”. 
         
Не се колебайте да отворите вратата към себе си, подарена ни от 
Мартин Спасов с тази книга. Зад нея наистина сте самите вие...и 
приятелят, когото нямаме. Или имаме. Зад нея сме ние.  
■ 

Ива Спиридонова 
 

 

ВЕСТНИК БЪЛГАРИ Е ПАРТНЬОР НА  
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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 / 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 

■ 

mailto:info@vestnik-balgari.dе

