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     НИЕ СМЕ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА С ГОРДИ БЪЛГАРСКИ СЪРЦА 
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ОТ ЕКИПА 

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ! ЕЛИН ПЕЛИН 

Легенда за Коледната 

елха 
ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

През светата нощ, когато във Витлеем се 

родил Спасителя, зашавали, зашумели, 

затрепкали дървета и полски цветя. Те 

искали да Го видят и да Го поздравят. Но 

само стройната палма, маслиновото 

дърво и скромната елха могли да 

постигнат това. Радостният трепет на 

техните клонки и листа ставал все по-

шумлив и накрая се превърнал на думи. 

 - Да идем да се поклоним на Младенеца – 

рекла Палмата на Маслината. - И да му 

поднесем нашите дарове!- Вземете ме и 

мене с вас! – примолила се Елхата. 

Палмата и Маслината я погледнали 

надменно и й се присмели: - Бре, я се 

погледни на какво приличаш. Листата ти 

са остри като игли, а смолата ти мирише 

и вони. 
Елхата млъкнала попарена, но погледнала 

още веднъж към сияйната светлина, 

която окръжавала лежащия в яслите 

Младенец. Един ангел чул 

подигравателните думи на Палмата и 

Маслината. 

Палмата се приближила до яслите и 

положила пред тях най-хубавия лист от 

своя връх. - Ето ти ветрило, прекрасний 

Младенецо, с което да се разхлаждаш в 

горещините – казала тя. Маслината пък 

изцедила от своето благоуханно масло, 

което запръскало блгоухание наоколо. 

Елхата се омърлушила и си казала, че 

Палмата и Маслината са имали право да й 

се подиграват. “Недостойна съм да стоя 

тук пред очите на Младенеца” –

проплакала тя. 

Тогава ангелът пристъпил към нея и 

казал: - Мъчно ми е за тебе. Ела по-близо 

до яслите! Ти, Елхице, в смирението си 

сама се унижаваш, но аз ще те възвися и 

украся по-хубаво от останалите дървета! 

Погледнал той към звездичките, кимнал 

им и те една по една почнали да слизат от 

небето и да кацат по елховите клонки. 

Младенеца в туй време отворил очички. 

Нито хубавият палмов лист, нито 

маслиненото благоухание успели да 

привлекат Неговото внимание. Той 

ласкаво се усмихвал и протягал ръчички 

към обсипаната със звездички елха. 

Добрата елха потреперала от радост, но 

не се възгордяла, а осветявала с блясъка си 

Палмата и Маслината, които засрамено 

мълчали в тъмнината. Ангелът 

проговорил втори път: - Това ти е 

наградата за скромността, Елхичке! От 

сега нататък ти ще красиш празника 

Рождество Христово с вечнозелената си 

дреха и с бляскавите, подобни на звезди 

украшения, с които човеците ще те кичат 

в Светата нощ. Тъй ще радваш децата, а 

на възрасните ще припомниш за детските 

им дни. Това ще ти е предназначението и 

наградата, скъпо коледно дърво.■ 

 

 

Настъпи месец Декември. 

Месец, в който всеки от нас започва да 

прави равносметка за изминаващата 

година, да открива нови мечти и да си 

поставя нови цели. Мислите ни се 

връщат назад, в онези моменти, които 

са ни спрели дъха... В онези моменти, 

които са направили годината ни 

незабравима. 

Коледно е! Ухае на канела, мандарини и 

греяно вино. И когато навън е студено, 

започваме все повече да търсим 

топлината вътре в нас. Ставаме по-

добри, вярваме все повече в чудесата и 

разчитаме на тях. Превръщаме се в 

щедри и добри хора. Нека не сме само по 

Коледа такива, а да се преоткриваме 

всеки ден, да вярваме в доброто повече и  

да не се изпълваме с негативни мисли. 

Вярвам в силата на мисълта и я 

използвам всеки ден.  

Човек има два избора – да мисли, че 

нещо добро ще му се случи или нещо 

няма да се получи. Защо да не изберем 

позитивната нагласа? 

Много от Вас, Българи по света ще се 

върнат в България край бащиното 

огнище, за да прекарат празниците със 

семействата си. Но не малък брой 

остават зад границите на родината, а 

сред тях има и такива българи, които 

ще ги прекарат съвсем сами.  

Нека тази Коледа не оставаме сами.  

Екипът на Вестник Българи Ви 

пожелава да бъдете здрави, милостиви, 

по-щедри към нуждащите се и да 

дарявате повече време на Вашите 

близки. 

Нека забравим за гордостта, земните 

богатства и за всички пречки, които 

хората си измисляме, само и само да не 

сме щастливи.  

Вестник Българи Ви благодари, че сме 

заедно и ни отделихте от времето си.  

Следващият брой ще излезе през 

Февруари 2020. 

До година, до Амина! 

 

                 Коледа 

 
Ой, Коледо, мой Коледо, 
роди ми се боже чедо. 
Кравай скача от полица 
ври в котлето кървавица. 
 
Запей, бабо, като лани, 
весело на нас да стане: 
ой, Коледо, мой, Коледо, 
роди ми се боже чедо! 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Новогодишно 

Катя Воденичарова 

Старата година 
мина и замина… 

Новата е вече тука — 
на прозореца почука, 

във перденцето потрепна, 
на ушето ми прошепна: 

— Отвори ми! Посрещни ме! 

Май че каза мойто име? 
Ох, измъчват ме въпроси: 

Новата какво ми носи? 

Нова година, добре дошла си! 

Чувствай се тука ти у дома си! 
Щедро разтваряй тежки товари — 
всеки да грабне, каквото свари! 

Мирна и здрава чак до амина 
да си за всички ни, Нова година! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ ЕКИПА НА ВЕСТНИК БЪЛГАРИ 
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 „Не съм сигурна дали щастието има форма, 
мирис и цвят... 
Знам само, че чрез него усещаш, че си цял и 
животът придобива смисъл. То е мъничко 
нещо, което заема огромно място в сърцето. 
Много пъти, ние хората не разбираме колко 
много имаме, докато не го изгубим. Тръгва си, 
защото не успяваме да го видим.  А ни е нужно 
твърде малко: 1 грам Любов!” 

-Бъдещи идеи за книги? 

В момента работя върху три проекта:  

редактирам „Приличаш ми на щастие” – 

разговори за живота и любовта, посветен на 

моите баби, финализирам „ Когато пиша 

Луна„ – третата ми книга с лирика, 

пиша „Зодия майка„ – петият проект,  

подарък за дъщеря ми. 

-Какво е за вас България 

Родина, бащина къща, топлина и дом в 

сърцето.Мястото, което ми напомня от къде 

съм тръгнала и къде мога да се завърна във 

всеки един етап от живота си.■ 

 

 

 
 

 

 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:   ИРИНА ГАБРОВСКА 

Поезия, любов и една безсънна Луна 

 

БОГДАНА СИРАКОВА 

Ирина Габровска е родена в гр.Смолян 
преди 45 години. Завършва магистратура 
по Международни отношения. Живее и 
работи в Германия със семейството си. 
Създател и администратор на групата  
"Полезна информация за Германия".  
През 2018-та година издава първата си 
стихосбирка "Изгубих се в теб", а през 
2019-та година втората си книга с лирика  
"Защото те обичам". Очаква се скоро да 
излезне от печат "Приличаш ми на 
щастие". 
За читателите на вестник „Българи” 
Ирина Габровска разговаря с Богдана 
Сиракова. 
 

-Какво Ви вдъхновява преди всеки стих? 

Вдъхновението ми винаги е било и остава 

сърцето, което следвам докрай. С всички 

негови състояния на бури и стихии, 

написани върху белият лист. 

 

-Коя e Вашата Луна? 

Моята Луна е общата, тази която виждате и 

вие, с тази разлика, че аз познавам всички 

нейни пълнолуния и новолуния, а тя моите 

безсъния.  

 

-В какво сте влюбена? 

Въпрос с много отговори : влюбена съм във 

всички форми на живот, в новите 

възможности, които ни дава всеки нов ден, 

в изгрева, в залеза, в стъпката напред, в 

детската усмивка и не на последно място в 

начина, по който съм обичана. 

 

 
 
  

 

 
 

 

  

 

 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:   ИРИНА ГАБРОВСКА 

Поезия, любов и една безсънна Луна 

 
 

-Кой е любимият Ви стих? 

 

„По залез” 
Не вярвай! Измислям си, 
че ме обичаш... 
Наивно, безнадеждно, 
безусловно, безпричинно., 
Представи си. Да си наблизо. 
По залез. До разсъмване, 
да отнемаш от дъхът ми, 
да прегръщаш празнотата. 
Представи си... 
По случайност да останеш, 
защото съм достатъчна... 
И да вдишваш любовта ми, 
ненаситно, мълчаливо. 
Представи си ... Да ме обичаш! 

-Любим автор? 

Димитър Ценов, Чудомир, Антон 

Чехов, Хорхе Букай, Джейн Остин. 

 

-Имате над 15 000 последователи, с 

какво се печелят толкова хора? 

Истината е, че нямам представа. Никога 

не съм имала претенции, че пиша 

качествено, но това е моят начин на 

изразяване. Личен. Искрен. На душата. 

Затова мисля, че всеки един от тях е 

усетил откровеността на думите ми и 

има собствена причина да ме чете, 

следва или споделя. 

 
- Кой беше първия ви читател? 

Родителите ми. Майка ми е добър 

слушател и редактор, а баща ми умее да 

съживява написаното с изразително 

четене. За съжаление аз не умея нито 

едно от двете. Рядко чета себе си, освен 

ако не се налага да се корегирам. 

 
-Какво е посланието във вашите 

стихове? 

Всеки текст носи определен заряд, но 

мисля, че сред многобройните 

многоточия на недописаните изречения 

е възможно да откриете единствено 

Любов. 

 
-Какво е за вас щастието? Има ли го 

в действителност сред хората в 

днешно време или само прилича на 

щастие ? 

Ще отговоря с цитат от „ Приличаш ми 

на щастие”: 

 
 

Ирина Габровска, която докосва всяка душа 

с поезията си и я превръща в пролет. 

Освен поетеса Ирина Габровска е и 

художничка. 
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Надежда 

 

Натрупахме опит 

като пелин в пълни бъчви - 

шупти   ферментирал.  

Не вярваме в очевидното. 

Не очакваме чудото. 

Не отговаряме за думите си. 

Не принадлежим на себе си. 

Не се захласваме по бъдещето. 

Едничката ни надежда: 

да продупчи бъчвите, 

да изтече пелинът 

да попие в земята опитът 

да станем отново деца. 

 

След залеза на всяка обич 

 

След залеза на всяка обич, 

настъпва болка и тъга. 

След залеза на всяка вечер  

остава мрак и тишина. 

Когато някой си отива, 

ти нямаш сили да го спреш. 

Когато видиш че една любов умира, 

ти не можеш с нея да умреш. 

Разбираш че мечтите са измама, 

че си обичала, а обич няма, 

че споменът е болка отлетяла, 

че си била щастлива, 

а не си разбрала. 

 

 

ТАЛАНТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 Творчеството на Блага Димитрова през моя поглед 

АНТОАНЕТА ПАЛЕВА-ЗАФИРОВА 

Здравейте, отново!  

 

Този път ще ви представя малка част от 

богатото творчество на един от любимите 

лирици на няколко поколения българи –  

 

Блага Димитрова е българска писателка, 

поетеса, литературен критик и политик. 

От 1992г. до 1993г. е вицепрезидент на 

България. 

Родена е на 2-ри Януари 1922 година в Бяла 

Слатина, в семейството на майка 

учителка и баща юрист, израства в 

Търново. 

През 1941 година завършва класическа 

гимназия в София, а през 1945 година - 

завършва Славянска филология в 

Софийския университет. Омъжена е за 

Йордан Василев. Осиновяват Ханна Хоанг 

Димитрова през 1967 година във Виетнам. 

Дълго време се занимава с редакторска, 

преводаческа и обществена дейност. 

Признание за дейността си като писател 

Блага Димитрова получава с 

удостояването с множество български 

международни литературни награди и 

отличия, включително орден "Стара 

Планина" - първа степен. 

На 2-ри Май 2003 година след сериозно 

онкологично заболяване и тежък инсулт 

издъхва една от най -големите български 

поетеси. 

 

Ако желаете да публикуваме Ваши стихове. 

пишете ни: info@vestnik-balagari.de 

■ 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вик 

 

Кога ще дойдеш ти? 

Когато си отида 

и сетните ми стъпки  

отехтят далече? 

Кога ще си със мен? 

Когато те зазида  

сред четири стени 

самотната ти вечер? 

Кога ще ме съзреш? 

Когато в друго рамо 

притисната отмина 

с поглед във земята? 

Кога ще ме зовеш? 

Когато видиш само, 

че губиш ме - далечна, 

чужда, непозната? 

 

Обичай ме сега, 

Когато те обичам! 

Когато твоя съм, 

жадувай ме, зови ме! 

Сега простри ръце, 

Когато ще дотичам! 

Че утре ще е късно  

и непоправимо! 

 

Антоанета 

Палева- 

Зафирова, поетеса  

от младото 

поколение, водеща 

на рубриката  

„Талант без 

граници“ 

представя 

творчесто на 

различни поети 

през нейния поглед. 

 

ВСИЧКО 

 

Имаш младост и хубост. 

Цялата си една усмивка. 

Даже дърветата те харесват 

и те прегръщат със сенките си. 

Рамото ти изгрява 

като новолуние. 

После – като пълнолуние. 

И догде се озърнеш – 

нямаш младост и хубост. 

Какво ти остава? 

Имаш любим и нежност. 

Цялата си една тръпка. 

Стъпваш по звездният свод 

с тънки, звънливи токчета. 

И под стъпките ти угасват 

една по една звездите 

като сгазени фасове. 

Докато тупнеш на земята. 

Нямаш любим и нежност. 

Какво ти остава? 

Имаш талант и воля. 

Цялата си една факла. 

Нощем безсънно светиш, 

търсиш в тъмната пустош 

нещо такова, което 

никога, никъде, никой… 

Тъкмо да го откриеш, 

факлата гасне и пуши 

и се превръща в главня. 

Нямаш талант и воля. 

Какво ти остава? 

Имаш дете и радост. 

цялата си една грижа. 

Водиш бъдещето за ръчица, 

учиш го да бъде послушно 

и да не тича много напред, 

за да бъде по-дълго твое. 

Докато ти го грабне от ръката 

болест, война или любов, 

или безкрайният път… 

Нямаш дете и радост. 

Какво ти остава? 

Всичко да имаш, нищо да нямаш. 

Цялата да си една шепа. 

Всичко да даваш, нищо да вземаш. 

Да се загърнеш зиморничаво 

в самота като в излинял шал, 

майка си да повториш на прага, 

всичко да спомняш, 

всичко да посрещнеш, 

всичко да изпратиш. 

Всичко. 

Това ти остава. 

 

mailto:info@vestnik-balagari.de
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възможно най-много за 
кандидата. Независимо от това 
той е задължен, когато 
упражнява правото си да задава 
въпроси, да се съобрази с 
правото на личен живот на 
кадитата.  
Например кандидатът не е 
длъжен да отговаря на въпроси 
относно съдебни присъди, 
инвалидност или бременност, 
освен ако този факт по някакъв 
начин не е съществен за 
бъдещата работа. Кандидатът 
може да отговори на 
недопустими въпроси дори с 
лъжа, без заплаха от правните 
последици. 
 
От друга страна, всички въпроси, 
свързани с професионалната 
кариера на кандидата или 
професионалната му 
квалификация са по принцип 
позволени и канидатът 
следователно трябва да 
отговори на тях съобразно 
истината. 
 
Заблуда № 2: Трудовият 
договор трябва винаги да 
бъде сключен в писмена 
форма 
 
За разлика от България, 
трудовият договор в Германия 
може да бъде сключен устно или 
с конклудентни действия. За 
конклудентно действие се счита 
примерно започване на работа.  
 
Естествено от това правило има 
изключения. Съгласно немското 
право работодателят и 
служителят могат свободно да 
се договорят относно 
сключването, съдържанието и 
формата на трудовия договор, 
доколкото това не противоречи 
на задължителни законови 
разпоредби, разпоредби на 
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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 
 

 

приложим колективен договор или на споразумение 
между работодотеля и работническия съвет 
(Betriebsvereinbarung).  
 
Съгласно Германския Закон за неъпълно работно 
време и временна заетост (Teilzei- und 
Befristungsgesetz) споразумението относно 
уговоререния срок на трудовия договор е 
задължително да бъде скючено в писмена форма. 
При неспазване на писмената форма, уговорката 
относно срока е невалидна и се счита, че трудовият 
договор е безсрочен. 
 
Въпреки че, трудовият договор може да бъде 
сключен и устно, препоръчително е той да бъде 
съставен за доказателсвени цели в писмена форма.  
 
Ако писменият трудов договор се позовава на 
разпоредби, съдържащи се в други документи като 
например колективен договор, споразумение между 
работодателя и работническия съвет, е 
препоръчително служителят да изиска от 
работодателя копие от тези документи.  
 
В случай, че трудовият договор е сключен устно, 
работодателят е задължен в срок от един месец от 
възникване на трудовото правоотношение да връчи 
на служителя подписано от него удостоверение 
относно съществените уговорки на договора. Този 
документ трябва да съдържа следните данни: 
 

• Имена и адреси на работодателя и 
работника; 

• Начало и продължителност на трудовото 
правоотношение; 

• Вид на дейността и описание на 
задължениятa служителя; 

• Работно място; 
• Размер на трудовото възнаграждение (най-

често брутна заплата) 

• Структура на трудовото възнаграждение 
(основна заплата и евентуални добавки и 
надбавки); 

• Работно време; 

• Отпуск; 
• Срокове за прекратяване на трудовия 

договор; 

• Указание за приложими колективни трудови 
договори (Tarifvertrag) или споразумения 
между работническия съвет и работодателя 
(Betriebsvereinbarung). 
 
Заблуда № 3: Трудовият договор може да 
бъде прекратен устно 
 

• Това не е вярно. Независимо дали от 
работодателя или от служителя трудовият 
договор може да бъде прекратен само 
писмено. Поради неспазване на писмената 
форма устното или изпратено с SMS, по факс 
или електронна поща предизвестие или 
съобщение за прекратяване / уволнение не 
води до прекратяване на трудовия договор. 
(продължава на следващата страница). 

 

Представите и мненията относно 
трудовоправни въпроси често не 
отговарят на действащото 
законодателство. Служителите и 
работодателите нерядко разчитат на 
своите повърхностни юридически 
познания, което води до заблуди. 
Заблуда № 1: В интервюто за работа 
работодателят може да задава 
всякакви въпроси, на които кандидатът 
е задължен да отговори съобразно 
истината. Разбира се, основният интерес 
на бъдещия работодателя е да разбере в 
интервюто  
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Смело мога да кажа, че огромна част от 

живота ми е преминала там и 

продължава да минава.  

    Днес доброволчеството към 

библиотеките е моя лична мисия. Имам 

богат опит, който мога да споделя, но и 

който смятам, че може да мотивира. 

Виждам в малките населени места, 

където още са запазени традиционните 

български ценности, будни читалища, 

които правят всичко с и за децата. Това 

ме радва и изпълва с надежда.  

    Моят призив към всички читалищни 

и библиотечни работници е да не 

спират да работят със сърце. Може би 

трудът им е крайно незаплатен и 

неоценен, но в сферата на културата 

всеки работи за общото благо без да 

търси своето лично. Много хора 

остават непризнати, но вярвам, че 

нищо не остава невъзнаградено все 

пак. Когато работиш за една нация, 

няма начин да не бъдеш запомнен от 

хората, на които си повлиял.  

    Оттук насетне има още много какво 

да дам и да направя за родната 

библиотека. Всеки ден се ражда нова 

идея, нова дейност и нов плам, които 

ще продължават да създават велики 

неща в тази малка библиотека. 

 

Продължава на стр. 7 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА / 5-ТИ ДЕКЕМВРИ 

Доброволчество към една 

библиотека 
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Заблуда № 4: Ако служителят е 
прекратил трудовото правоотношение,  
той може да оттегли своето 
предизвестие за прекратяване  
 
Това не е вярно. Предизвестието / 
съобщението за прекратяване на трудовото 
правоотношение от страна на служителя 
поражда правни последици, когато то бъде 
получено от работодателя. В момента на 
получаването му, трудовото 
правоотношение се прекратява незабавно 
или с изтичане на съответния срок на 
предизвестие. Тази правна последица не 
може да бъде отстранена чрез оттегляне на 
предизвестието / съобщението за 
прекратяване на трудовия договор. 
Напротив, оттеглянето на предизвестието / 
съобщението за прекратяване от страна на 
служителя по закон се счита за 
предложение за продължаване на 
трудовото правоотношение. Тази оферта 
може да бъде приета или отхвърлена от 
работодателя. 
 
Заблуда № 5: Уведомлението на 
работодателя за прекратяване на 
трудовото правоотношение не поражда 
правни действия, ако в него не са 
упоменати причините за прекратяване 
 
Това също не е вярно. За разлика от 
България в уведомлението си 
работодателят трябва само да посочи, че 
той желае да прекрати трудовото 
правоотношение. Не се изисква посочване 
на ооснование за прекратяване. Въпреки че 
работодателят е задължен при 
прекратяване на трудовия договор без 
предизвестие по искане на служителя да го 
уведоми писмено за основанието, ако той 
не го направи, това не води до 
недействителност на прекратяването.  
 
Заблуда № 6: Ако служителят е болен, 
той не може да бъде уволнен 
 
Въпреки че, заболяване по принцип не е 
основание за прекратяване на трудовия 
договор, то може да бъде допустимо 
основание, ако има налице значителна 
неработоспособност на служителя, която 
води до прекомерна оперативна (напр. 
организационна) или икономическа тежест 
(напр. високите разходи за изплащане на 
възнаграждения по болест) за 
работодателя. Освен това е нужно 
наличието на негативна прогноза относно 
неработоспособността на служителя, т.е. 
че се очаква в бъдеще служителят да бъде 
дълго или често неработоспособен. 
Заблуда № 7: Представяне на болничен 
лист пред работодателя е небоходимо 
само, ако временната 
неработоспособност продължи повече 
от три дена 
 
Това не винаги е правилно. При болест 
служителят е задлъжен незабавно да 
уведоми работодателя за настъпилата 
временна неработоспособност и нейната 
очаквана продължителност.  
 
 

 

Съгласно законовите разпоредби, ако временната неработоспособност продължи 
повече от три календарни дни, служителят трябва да представи пред работодателя 
болничен лист най-късно на четвъртия ден. 
 
Тази законова разпоредба не е задължителна и в трудовия договор или в споразумение 
между работодателя и съвета на работниците (Betriebsvereinbarung) може да бъде 
договорено, че работникът е длъжен да престави пред работодателя болничен лист още 
на първия ден от настъпване на временната неработоспособност. 
 
Заблуда № 8: Служителят има право на пълен годишен отпуск през първите 6 
месеца на трудовото правоотношение 
 
Това не е вярно. Съгласно заковите разпоредби правото на пълен годишен отпуск се 
придобива след изтичане на шестия месец на трудовото правоотношение,  т.е. от 
седмия месец на трудовото правоотношение служителят може да поиска да му бъде 
разрешено да ползва пълния си годишен отпуск. 
 
При нужда от допълнителна информация адв. Мария Станчева ще се радва да се 
свържите с нея и в рамките на индивидуална правна консултация да обсъдите 
Вашите конкретни въпроси или Вашия случай. ■ 
 

Продължава от страница 6. 

Адвокат Мария Станчева: Осем популярни заблуди в 

трудовото право. 

    Насърчаването на доброволчеството в 

каквато и да е насока е проява на хуманност 

и осъзнаване, че то е и личен дълг. 

Доброволчеството ти дава възможност да 

оставиш своя принос и да бъдеш запомнен 

заради него, защото доброто се помни.  

    Моят принос реших да подаря на 

библиотеката. Избрах да го споделям на 

колкото се може повече хора, за да покажа 

своята гордост и да стимулирам повече от 

тях също да се включат. И за щастие такива 

хора е имало винаги. Най-вече деца. Един 

повлича след себе си друг, а този друг още 

някого. 

    Библиотеката ме срещна с много хора, 

които също помагаха с каквото могат. 

Създадохме си много моменти и спомени 

заедно. Научихме се да творим, да търсим 

ресурси, за да реализираме наши проекти в 

моменти, когато си казвахме, че нищо не 

може да се направи. И чудесата ставаха 

понякога от нищото, но се случваха, защото 

има хора, които да ги творят.   

    Всичко започна с любовта към книгите, 

към таланта на знаменити автори, премина 

през включването в различни инициативи, за 

да се поддържа градската библиотека. Всяко 

посещение на автор, рекламиране на 

инициативи, насърчаването повече хора да се 

включват в библиотечни мероприятия, 

безплатното раздаване на книги, усърдната 

работа върху популяризирането на местни 

автори и още много други неща, са ми опора 

като доброволец към библиотеката при НЧ 

„Развитие – 1873“ – гр. Пещера. 

 



2019  / /  ДЕКЕМВРИ / /  БРОЙ 3 
ВЕСТНИК 
БЪЛГАРИ 

 

СТРАНИЦА 7 

Имам прекрасни приятели, с които работим и разчитаме един на друг. Задружни сме. 

Ставаме все повече с времето. А аз се надявам един ден да привлека и моите деца в 

обителта на библиотеката и да работя заедно с тях за нейното благо. Само като си го 

помисля и настръхвам от вълнение. Очите ми се напълват със сълзи от радостно 

очакване. ■ 

 

Николина 

Барбутева 

– 

доброволец 

към към 

библиотека

та при НЧ 

„Развитие 

– 1873“ – 

гр. Пещера. 

Учениците от Българско Неделно Училище в Неапол, Италия участваха в 

инициативата "Българско слово без граници" на Библиотеката при НЧ        

”Развитие-1873” гр.Пещера, България. Четоха стихотворения на съвременни 

български автори с цел популяризиране на български творби извън пределите на 

Родината ни. 

Участие взе и специалният гост - поета Йордан Пеев. 

Накрая децата станаха поети- написаха първото общо стихотворение.■ 

 

Учениците 

от  

Неапол, 

Италия  

Пишат 

стихове на 

български 

език. 

Българско Неделно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Малта 

 

В забързаното ежедневие рядко ни остава време за четене. Още по-рядко 

четем на български език, когато живеем в чужбина и говорим английски, 

френски, испански и други езици. 

Езикът ни е останал жив, въпреки всички опити да бъде затрит. Българският 

народ успява да съхрани езика, традициите и вярата си, въпреки всичко. 

Силата на българския дух е жива и днес, независимо от възможностите и 

промените, които ни предлага модерният свят.  

По покана на Библиотеката при НЧ”Развитие-1873”в град Пещера- България, 

нашето училище се включи в една прекрасна инициатива –  

" Българско слово без граници", която има за цел да съхранява и 

разпространява българския език навсякъде по света, където има българи. 

Кампанията е мащабна и обхваща много български общности и български 

училища. 

 Инициативата включва литературни цветни флаери -български текстове на 

млади и познати автори, разпечатани на цветна хартия и поставени на 

достъпни места, където хората могат да четат. 

Нашето училище се включи, защото вярваме, че това е начинът езикът ни да 

остане жив. Българският стих е силен, дълбок и искрен. Той докосва и оставя 

следи. 

 Вярваме, че всеки българин, където и да се намира, каквото и да прави - 

милее за Родината, за близките хора и любимите места. Това е нашият 
начин да се доближим до България, дори само мислено.  

Благодарим на Нели Джингарова, Борислава Дахдух и Йордан Василев, които 

приютиха  българските стихове. С децата вече го направихме - четохме, 

обсъждахме и разсъждавахме . 

Ще можете да прочетете част от тях и на Коледния ни концерт, както и на 

всяко училищно събитие.■ 
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Продължава от стр. 6  

ДА НАПРАВИМ ДОБРО 

Доброволчество към една библиотека 
 

Учениците от Малта в Българското Неделно 

Училище (долу) 

https://www.facebook.com/rodoljubie.napoli?__tn__=CH-R&eid=ARAnwXJ387jYtCujKUjljcsB5RsYTXU4hxyR99qqveq2FqJIXgCbxmVeMjCIEeU3l3C3ftD8IeHM2a94&hc_ref=ARTrKjCP75k7Cb_vj4p3PwJ5i7RCDsObMrToedbU-8nnRLPSkiiyq9BQbX0hvxCyfu0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBLmAlpCU-H2W4k_x_JPBOg2bPKNbSSg1hXyUOdM4DWVeMMgiDk0jMvxIQ5zE6DEKl6ztumPqNqQu-ySnbTZ9WajMBDVnnZxdYI7VlbAPwzAokbaTODtasat7FYhOm0KtxYS0UmXnRo4RPW0EjXJOkunKWNly0rzhV71oIEzq5RWCGBC-9AC1OlA2Pe7zeuSdPNeZoS9bHscDtCUx5WqP5UWdYiquvMzntQm76dQVHjq-P1WjwV15y7XFLyGwmi-k2Mf0MudxBwbeWrX-VYA3g77YTHC2iFxQZrgCNIZZo2OKOy7UwaXGv99gct4SNfjxh4RjjYhc7_iQ453-g2ChmaYwjA
https://www.facebook.com/jordani.sz?__tn__=KH-R&eid=ARDlKFwIZLAnqzorulLnO_9iFK11iMTut9j_Qf4Fw3XBI21nqIk2t0l3nw3VNylPLFpOqVMkJk-pSeq8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBLmAlpCU-H2W4k_x_JPBOg2bPKNbSSg1hXyUOdM4DWVeMMgiDk0jMvxIQ5zE6DEKl6ztumPqNqQu-ySnbTZ9WajMBDVnnZxdYI7VlbAPwzAokbaTODtasat7FYhOm0KtxYS0UmXnRo4RPW0EjXJOkunKWNly0rzhV71oIEzq5RWCGBC-9AC1OlA2Pe7zeuSdPNeZoS9bHscDtCUx5WqP5UWdYiquvMzntQm76dQVHjq-P1WjwV15y7XFLyGwmi-k2Mf0MudxBwbeWrX-VYA3g77YTHC2iFxQZrgCNIZZo2OKOy7UwaXGv99gct4SNfjxh4RjjYhc7_iQ453-g2ChmaYwjA
https://www.facebook.com/Българско-Неделно-Училище-Св-Св-Кирил-и-Методий-Малта-1651633551760044/?__tn__=kC-R&eid=ARBju6DDBE9xm1c12FftoWNHnfFanwxS6HtxaBvG2GM-uqK4jlnUQsNroip5j3CEZgeuuVpYQrvwNP4n&hc_ref=ARTdM70wTHT0qq07F8RNvyYeO9DzQrrgzHrI_kmtjxx22_iI9cHcPH1PVOtyFj1FXHI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAw11uHLUby8GlNUvdSfeie88Bs3gRtf0MpoqNZYgI3VB3bEmLChupAzv77BQ3Omdt4NULdBZjtrhGWHIHAeRUOiLtdgjQOz8TWRdpnzMlODm1-NR7-CJ9BBcHD8EEElNedTZsdE1kNsb9S4bUkBVO7K-TvYyHT2Vg4xFVlVt7VdEza4pmfe8L_T9y-EvQtlJ-9GRZu57fKedBgEIefXAnp2t9kF97Y_jZJ4-e49NF6FaQneWXJc48_hihnEKdXJ2zx3_Xoi82RL4gp_vhUz4Qd5PKVprpu-C_6co_xVHk4lk4qyBQq9P2GoL5mDusXWm774PD4mXrnxHjf1QJBYguRaKIL
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Коледен концерт 

 

Уважаеми сънародници и приятели 

на България, 

 

с настъпването на най-вълшебното 

време в годината с вълнение Bи 

каним да споделите с нас един от 

най-обичаните български празници - 

Рождество Христово. 

В магията на святата нощ ще ни 

потопят децата от българското 

училище "Ние врабчетата" Щутгарт 

и малките танцьори от "БалканДенс", 

които заедно с църковния хор към 

българската православна църква в 

Щутгарт, гостите ни от България - 

Коцето Калки и фамилия и добре 

познатите на всички вас танцьори от 

"БалканДенс", ще поднесат на своята 

публика един прекрасен коледен 

подарък - истинска вихрушка от 

емоции, събрала любовта към 

Pодината, магията на Коледа и 

радостта от това, да сме заедно на 

празника. 

Бъдете наши гости на Коледния ни 

концерт, който ще се състои на 

29.11.2019г. в Kursaal, Bad 

Cannstatt от 19.00 часа. 

Einlass - 18.00 часа. 

Билети може да си закупите от 

Българските магазини в Щутгарт, 

Хайлброн и Ройтлинген, както и от 

Българското училище в Щутгарт, от 

църковния храм, в залата на 

"БалканДенс" или от Abendkasse в 

Kursaal. 

 

Щутгарт, Германия  

Документалният филм “Формулата на Тео“ завладя сърцата ни 

СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА / 

БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО 

ДРУЖЕСТВО „МАРТЕНИЦА“ 
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Успехът на документалния филм „Формулата на Тео“ 

на режисьора Николай Василев прекрачи границите на 

Родината и направи своя дебют в немските градове 

Фрайбург (08.11.19) и Щутгарт (09.11.19). 

По покана на Българското културно дружество 

„Мартеница“  

гр. Щутгарт и със съдействието на Културния отдел на 

Община Щутгарт и Почетното консулство на 

Република България в Баден-Вюртемберг станаха 

станаха възможни както първите 2 прожекции на 

лентата извън страната, така и гостуването на 

режисьорa и неговия протагонист Теодосий Теодосиев 

Тео в двата южногермански града. 

Аулата на Техническия университет в Щутгарт 

(Hochcschule für Technik Stuttgart) се препълни с 

въодушевена публика, която с притаен дъх попиваше 

думите на златния учител по физика Тео. 

Над час и половина продължи дискусията като 

въпрoсите от всички краища на залата не спираха. 

Идеите и житейската позиция на Тео са вдъхновяващи 

не само за децата, но и за възрастните, коите не 

закъсняха с въпроса за бъдеща школа за родители. 

Режисьорът Николай Василев получи многобройни 

комплименти, които благодарните зрители лично му 

засвидетелстваха след края на дискусията.  

Филмът се хареса не само на българската публика, но и 

на немалкото присъстващи немскоговорящи гости, 

които оцениха високо режисьорското майсторство на 

Николай Василев и операторската работа на Борислав 

Георгиев, изразяващти се в преплитането на няколко 

паралелни, сюжетни линии и неочаквани перспективи, 

внимателно подбрани кадри, изчистени от излишество 

и богати на съдържание. 

Високата художествена стойност на филма в съчетание 

с непреходните послания и идеи на Тео допринесоха за 

това незабравимо преживяване, което гостите 

подариха на българската диаспора в двата германски 

града. 

Със заслужени, бурни аплодисменти публиката 

изпрати своите специални гости, изпълнена с надежда, 

че щe ги посрещне отново за втората част на филма. 

„Формулата на Тео“ продължава да се пише и 

разгадава! 

Гостуването на Теодосий Теодосиев, Николай Василев 

и Формулата на Тео в Германия беше осъществено със 

съдействието на: 

- Щутгарт: 

Българското културно дружество „Мартеница“ 

Щутгарт  

(Bulgarisches Kulturforum Martenitsa e.V.) 

Културeн отдел на Община Щутгарт  

(Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart) 

Почетно консулство на Република България в Баден-

Вюртемберг 

(Honorarkonsulat der Republik Bulgarien in Baden-

Würrtemberg) 

- Фрайбург: 

 
 

 
 
 

Българското културно дружество 

„Мартеница“ Щутгарт  

(Bulgarisches Kulturforum Martenitsa 

e.V.) 

Българската православна църковна 

община "Св. Св. Кирил и Методий" 

Фрайбург  

Cтудентското дружествo "Проф. Иван 

Шишманов" (BSV Freiburg) 

Българското дружество BG681  

(Bulgarische Gessellschaft 681 e.V. 

Freiburg) 

Текст: Стефанка Василева  

(Българксо културно дружество 

„Мартеница“ Щутгарт) 

Фото: Стефан Ботев и Живко Костов 

(Български фолклорен клуб 

„БалканДенс“ Щутгарт).■ 

 

Лична среща с българската публика 
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КОЛЕДЕН ДУХ  

НЕЛИ ЕМРОВИЧ 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вероятно някои от вас ще бъдат сами на Коледа. Няма по-
тъжен миг от самотата по време на Рождествените 
празници. Мнозина от напусналите България, в търсене на 
по-добри възможности и икономическа независимост са 
поставени пред дилемата - да се завърна за броени дни в 
родния дом или за поредна година да стисна зъби и да 
избърша насълзените очи, посрещайки Коледа пред 
малкия екран. Често изборът е предрешен, заради скъпите 
самолетни билети, а и най-вече, защото всеки знае, че 
седмицата, предвидена за почивка е недостатъчна за едно 
пътуване до България и обратно. И за да не изглеждаме 
унили, когато вълшебният час на Рождество настъпи, сме 
подготвили няколко съвета за по-добро самочувствие и 
недопускане на тъга.  
На първо място е важно да имате план. Независимо, че сте 
сам, все пак вие трябва да живеете динамично и да не се 
оставяте на рутината. Ето защо, в първия почивен ден, вече 
трябва да сте готов с предизвикателството. Ако 
синоптичната прогноза е благоприятна и няма валежи, 
излезте и посетете планински район, но направете 
разходката пеш. По пътя вероятно ще срещнете и други 
като вас, а дори е възможно да се запознаете с хора, 
споделящи общи интереси. При по-лошо време не 
бързайте да се отчайвате. Колко пъти в годината имате 
време за спорт? Сега е моментът да потренирате здраво в 
някоя от кварталните зали. Така, освен, че ще помогнете на 
своя организъм да се зареди с енергия, но и през 
следващите дни, ще бъдете напълно спокойни, когато 
хапнете парче шоколад. Направете си списък с мечти 
Списъкът с желания се прави в края на годината. Той 
съдържа точно три конкретни мечти, които трябва да 
бъдат осъществени през идните 12 месеца. Да, правилно 
разбрахте. "Трябва" е правилната дума. Защото ако не 
вярвате в нея, желанията може и да не се сбъднат. Но 
вярвате ли, бъдете убедени, че е твърде възможно, 
догодина по това време да четете новия брой на вестник 
Българи, сред ухания от островни цветя, разположени край 
морския бряг на едно от местата, което цял живот 
мечтаете да посетите. Желанията са точно три, така че 
освен изпълненото пътешествие, най-вероятно децата ви 
ще са вече студенти, а родителите ще са спечелили от 
лотарията и ще са ви дошли на гости. Последният съвет е - 
задължително си купете подарък! Подарък, блестящ, не 
съвсем евтин, защото вие сте го заслужил. Заслужил сте го, 
тъй като дори и да мислите, че не сте успял емигрант, вие 
сте герой. Успял сте да си намерите покрив в чуждата 
държава, учите или владеете перфектно местния език и 
ежедневно се справяте с институционални проблеми, 
намирате време да се обадите по телефона на близките си, 
дори когато сте съсипан от умора, пращате им подаръци за 
всеки личен повод, докато вие не получавате такива 
никога. Вие сте герой, не го забравяйте и помнете това, 
когато тържественият час на Рождество настъпи и 
вдигнете наздравица, но този път с усмивка и в очакване 
на светлина и прегръдка.■  
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-За мен същото - добави Васил. -То и без това, ще гледаме да ги 
изпием бързичко да не пречим на ресторанта. 
След като им донесоха поръчката, слепият мъж отпи от кафето и се 
усмихна. Ноти на сладост се разляха по цялото му тяло, а дори не 
беше сложил захар в топлата напитка. Отпи и от сока. Сервитьорът 
стоеше близо до масата, заедно с още един мъж, като често 
поглеждаше към напитките на двамата клиенти. 
-Колко е хубаво! - каза Васил. -Сине, има ли други хора в ресторанта? 
-Почнаха да влизат, тате - отговори Илиян. - Ето и оркестъра се гласи, 
след малко ще свирят. 
Слепецът наведе глава. Той се притесняваше. Отпи от кафето 
отново, а след това и от сока. Музикантите започнаха да свирят. 
Първата песен беше инструментал. Васил вдигна глава и с 
незрящите си очи потърси импровизираната сцена. Въодушевен, той 
на висок глас говореше на сина си: 
-Тази песен е от моето време. Слушаш ли я? Представи си как една 
птица, вече немощна и болна иска да полети и да се слее със 
заминаващото на юг ято. Чуваш ли пианото? Чуй, ето, как стъпва, 
всеки тон, мъчи се да лети, но пада. Сега минава в минор, птицата е 
на земята и гледа своите приятели как летят. Ето китарата, тъжна, 
ятото не се обръща дори да погледне своя другар. Няма да има и 
спомени. Тук пианото и китарата се сливат, чуваш ли, сине, защото 
птицата намерила покой до вехнещо цвете. И двете са носили 
красота на този свят. Цветето за очите, птицата, за ушите, а заедно, 
за душата на човек. За това са песните, сине, за извинение, към 
понякога неволното нараняване и изоставяне на някого от нас. 
Илиян избърса очите си от две паднали сълзички, но го направи така, 
че баща му да не разбере. Васил слушаше песента и се усмихваше. 
-Ето, пак пианото, чуваш ли? - каза той.  

Продължава на стр. 10 

 
-Никъде не ходим, сине - каза Васил.  
-Дори днес, на Нова година, когато хората празнуват, ние сме си 
тук. Ще се чуем с майка ти довечера да си честитим празника и 
толкова. Какви удоволствия имаме с теб? 
Васил и синът му, Илиян живееха в малък апартамент, близо до 
центъра на града. Преди няколко години, след трудова злополука, 
мъжът бе загубил зрението си. След много, но неуспешни 
операции, той се бе примирил със съдбата си. Парите се стопяваха 
и семейството изнемогваше. Заедно със съпругата си взеха 
решение тя да замине да работи в чужбина, за да може да издържа 
и него и сина им. Илиян, осемнадесетгодишно момче, бе пораснал 
по-бързо от своите връстници. Той беше отговорен млад мъж, който 
се грижеше за баща си и правеше всичко възможно, за да не бъде 
лишен от това, от което имаше нужда. Слепотата отделя хората 
един от друг. Тя затваря незрящия човек и го кара да допуска до 
себе си само най-близките си хора. Васил седеше на своя стол до 
прозореца. Не виждаше пукнатините по стените, но усещаше как 
слънчевите лъчи топлят лицето му. Не можеше да види 
забързаните хора, които с пълни чанти се разминаваха по тесния 
тротоар, но разбираше, че животът кипеше навън, а не в тихата 
стая. Натъжаваше се най-вече по празниците. Спомняше си 
времето, когато очите му бяха здрави. Тогава всички го канеха на 
гости. Душата на компанията. Песни, танци, веселие. Но изведнъж 
целият свят бе загубил светлината си и мрака завинаги облякъл 
мечтите на слепеца. 
-Тате! - каза Илиян. - Ами, хайде тогава да идем до онзи ресторант 
на центъра. Ще постоим малко, ще си поръчаме нещо и към осем 
да се приберем, за да посрещнем Новата година у дома. Нали и 
мама ще ни звънне. 
Васил се обърна по посока на гласа и каза: 
-Да идем, но хората сигурно са запазили маси, за да се веселят. И 
като ми видят очите ще им се развали празничното настроение. А 
така ми се ходи. Добре, хайде да идем там, набързо. Илиян отиде в 
стаята си, преоблече се. Влезе в хола, отвори скърцащата врата на 
гардероба. Това беше единствената музика, която бяха слушали 
напоследък. Скрибуцащите панти на спомените за един щастлив 
живот. Момчето извади синя риза, черен панталон и сако. Започна 
да преоблича баща си. Като всеки ощетен човек, така и Васил беше 
изнервен. Той мърмореше под носа си. Сърдеше се, че все му беше 
неудобно да се облича, че не можеше да се закопчава сам. И 
накрая, когато всичко беше наред, той се чумереше, защото не 
можеше да се огледа в огледалото. Илиян се усмихна и каза: 
-Тате, изглеждаш много добре. Да тръгваме, докато не са се 
събрали там много хора. 
Баща и син излязоха от апартамента. След като асансьора ги 
смъкна до партера, двамата мъже напуснаха блока, в който 
живееха и се сляха с тълпата. Някои хора се отместваха и им 
даваха път, други неволно ги докосваха. Васил не виждаше лицата 
им, но чуваше как всички говореха в един глас и не се разбираше 
това, което казват. Той се усмихна. За миг беше забравил, че е 
сляп, до момент, в който минаваха край шумна компания, която 
изведнъж замлъкваше и започваше отново да се смее едва, след 
като отминат. Стигнаха до ресторанта и влязоха. Сервитьорите 
бързаха да подготвят масите за празничната нощ. Илиян огледа 
помещението, видя, че навсякъде имаше табелки, на които 
пишеше, че местата са запазени. 
-Извинете - каза той на един от сервитьорите. - Може ли да седнем 
за половин час. ще си поръчаме нещо и си тръгваме. Татко е сляп, 
да усети и той, че е празник днес. 
Сервитьорът ги изгледа, отиде до бара и след няколко минути се 
върна. 
-Да, може, но седнете тук, на служебната маса. сега е седем часа, 
ако може към осем да освободите заведението, защото очакваме 
много хора. 
Илиян се втурна при баща си, който стоеше прав до закачалка за 
дрехи, малко встрани от вратата, хвана го за ръка и каза: 
-Хайде, тате, дадоха ни най-хубавата маса. 
Васил седна на един от столовете, а след това, срещу него седна и 
синът му. 
-Какво ще бъде за вас? -попита сервитьорът. 
-Аз искам кафе и натурален сок праскова - каза Илиян. 
 
 
 
 

 

Явор Перфанов представя книгите си и се среща лично с 

почитателите си  

Вашите разкази - Явор Перфанов 

  „Най-виждащите очи“   

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 
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Борис Машалов – певецът на Северняците 
 
 Роден през 1914 година в град Севлиево, Борис Машалов е един 
от най-ярките представители на Северняшката фолклорна област. 
Песните му са в широк диапазон. Той е пял от хумористични до 
тъжни народни песни. „Заблеяло ми е агънце“ разплаква 
слушателите и днес.  
    Който я е слушал, още от първия път попада в тучните ливади 
на България. Възхитен от красотата на страната ни, остава без 
дъх. Дори слънцето е застанало неподвижно на върха на небето и 
дава най-силната си топлина. Съдбата на българина. Тя никога не 
е водила по лек път. Изкарвали хляба си с пот и кървав труд и 
животът вместо заслужена почивка е сблъсквал човека с тежки 
изпитания. Колко тъга има в малкото агънце, когато върви встрани 
от стадото. Отчаяно и с наведена глава, то дори не докосвало 
свежата трева. Тогава овчарят го попитал, дали не му стига зобта 
или е жадно. Чудил се е, защо се държи така. А бил уверен че се е 
грижил за стадото си с много усърдие и старание. Останал 
безмълвен, когато агънцето поело дълбоко въздух и тихо 
проговорило. Думите заседнали в голямата душа на овчаря. 

Агнето попитало къде е майка му, Рогуша? Тогава овчарят, Тодор, 
отговорил, че дошли търговци и дали цяла шепа с алтъни, за да я купят. 
Продал я и изпратил купувачите. Тогава агънцето със сълзи на очи 
проговорило. С укор и мъка попитало своя стопанин, дали си спомня, как 
преди време, когато моста на Тунджа бил повлечен от големия дъжд, как 
Рогуша е превела стадото и го е спасила от удавяне. Тогава Тодор се 
замислил, станало му тъжно. Разбрал, че колкото и добро да прави някой, 
съдбата го среща с тежкия живот и разделя с най-близките му хора. Че 
времето не може да излекува загубата. Че винаги мъката ще бъде от 
вдишването до издишването на живота.  
   Борис Машалов имал толкова силен глас, че е пеел без микрофон. А в 
песента, акордеона и гъдулката рисуват зеленото пасище. Човек има 
чувството, че е там, сред тревата. И вижда как примиреното стадо пасе 
кротко и върви след стопанина си. Никой не знае, какво е в душата на 
едно агне. За какво мисли. Какво чувства. Има ли спомени. Очите му 
чисти, а в сърцето му? Никой не знае. 
   Борис Машалов умира едва на 48 години. За краткия си живот, той е 
успял да докосне сърцата на хората. От тъга, до смях. От мъка, до радост. 
А това е най-важното за един певец. Да накара публиката да чувства. Да 
направи така, че по време на песента, слушателите да съпреживяват 
историята и да имат чувството, че са там. Там сред думите, сред гласа. 
Там, в сърцето на певеца. Когато е постигнал всичко това, тогава животът 
му е бил осмислен и достоен за таланта, който е имал. 
 
Да си спомним за Певеца на Северняшката фолклорна област, Борис 
Машалов. 
■ 

 
Борис Машалов 

израства в семейство 

на потомствени 

певци и занаятчии. 

Още прапрадядото по 

бащина линия 

Димитър Зенгията се 

славел като 

сладкопоен певец. 

Всички се 

възхищавали на 

песните му и когато 

го срещали, 

възкликвали: 
„Маашала, 

маашала!“. Оттук и 

прякорът - Димитър 

Машалата, което 

става потомствена 

фамилия. 

Явор Перфанов – продължение от стр. 10 

„Най-виждащите очи“   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Явор Перфанов  

ПО ПОВОД 105 ГОДИНИ ОТ  

РОЖДЕНИЕТО НА БОРИС МАШАЛОВ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Тук минава човек, поглежда към птицата, вижда и цветето и 
отминава. Щом не му носи радост, значи не е значимо. Затова 
страдаме хората, синко, затова. Не можем да влезем в сърцата 
на другите. Не знаем какво чувстват. 
Песента свърши и музикантите направиха малка пауза. Илиян 
извика сервитьора, който бе наблизо и каза: 
-Може ли сметката? 
След няколко минути към масата се приближи мъжът, който 
стоеше до келнера. Той погледна Илиян, след това наведе 
глава към Васил и каза: 
-Искате да си тръгвате, защото смятате, че ще пречите на 
заведението и на клиентите за празника, нали? 
-Да! - отговори Васил. - Аз съм сляп и знам, че е неприятно за 
околните да ме гледат. 
-Аз съм управителят на този ресторант и ви предлагам да 
останете с нас тук и да посрещнем заедно Новата година. 
Приемете го като подарък. 
-Но, така не е удобно - каза Илиян. -Ние не сме бездомници, 
нито скитници. Имаме къде да се приберем. Просто, татко 
искаше да усети, че днес е празник. Не беше излизал толкова 
време. 
-На какво дължим тази чест? - попита слепецът управителя на 
ресторанта. 
-Аз и единият от сервитьорите стояхме до вашата маса. 
Отначало, да ви кажа честно, чакахме с нетърпение да си 
тръгнете, все пак всичко тук бе запазено отдавна. Но докато 
слушахте песента, вие казахте такива неща, които аз като 
виждащ човек нямаше как да видя. Говорехте силно, не 
подслушвах, но ви слушах. Напълнихте ми душата и се 
изненадах. Вие усещате живота до най-тънката му нишка. 
Нещо, което ние, здравите не умеем. А такъв човек, просто 
няма как да не носи добро сърце. Останете с нас, ще си 
изкараме добре. 
Васил се обърна към Илиян, потърси го с незрящите си очи, 
сякаш искаше най-близкият човек да му потвърди дали това бе 
истина или сън. 
-Ще останем ли, сине? - попита Васил. 
-Да останем, тате!- отговори Илиян и прегърна баща си. 
Ресторантът се пълнеше с хора. Наближаваше осем и Новата 
година вече чукаше на вратата на живота на всеки един човек. 
Всички празнуваха. Радваха се. Пожелаваха си сбъдване на 
мечти. А най-щастлив беше един сляп мъж, който се чувстваше 
жив, защото бе сред хората. 
Той им помагаше с най-виждащите очи. 
Тези, които се намираха в душата.  

Явор Перфанов 

"До следващото влюбване".■ 
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„Благословени сме! Работим за кауза, чиято отплата са: обичта, 
грейналите детски очички и благодарностите на родителите, че правим 
децата им щастливи. На нас - доброволците, нужно ли ни е нещо друго?! 
Не! Човек, изпита ли един път тази тръпка, докосне ли се до щастието да 
дарява радост и особено на деца, рядко се отказва. Ние продължаваме! 
Ще правим всичко по силите си, да подкрепяме и развиваме българската 
култура.“  

С тези думи Таня Станева, президент на Association Culturelle 
Bulgare en Belgique (Българска културна асоциация в Белгия), закри 
Базара на детската книга в Брюксел. Той се проведе на 23 ноември с 
помощта на много доброволци. Г-жа Станева благодари лично на всеки: 
„Благодаря на колегите от асоциацията за труда, куража и вярата, че ще 
се справим! Дани, Женя, Снежи, Веси, Айнур, Бела, Поли, Слави, Мила, 
Живка, Деси, Петя и Рада. Чудесни сте! Цялата заслуга за това чудесно 
събитие е ваша. Много съм щастлива, че работя с вас. Да не забравя 
Русана, Ирина и Димил - вашите съвети ни помагат да се 
усъвършенстваме. Лично за мен е чест, че ни подкрепяте и правите 
организацията по-лесно осъществима. Да си пожелаем да сме здрави, 
силни и сплотени.“ 

Базарът бе подкрепен и от издателства „Жанет-45“, „Листа“, „Пан“, 
„Рибка, „Славена“ и „Точица“, които доставиха свои детски книги от 
България, а гостуването на издателство „Потайниче“ от съседния 
Люксембург го направи и интернационален. Малките посетители 
избираха от стотина заглавия с красиви и интересни илюстрации и лично 
получиха автографи от авторите Бета Наур, Катя Антонова, Калина 
Янева, Лилия Старева, Петя Петрова и Цанко Лалев. В програмата на 
базара бяха включени много игри и забавления за малчуганите. 
Русенският куклен театър развесели децата с постановката „Пепеляшка“ 
и актрисата Теменуга Хараланова им показа в своята работилничка за 
кукли как да си направят чорапен куклен театър. 

За родителите доброволците от Асоциацията бяха подготвили 
премиера на книгата "Странстващия албатрос" на Деметра Дулева, 
(издателство „Хермес“) и театралната постановка „Вражалец“ на театър 
Мелпомена с участието на Любо Нейков, Станимир Гъмов, Деси 
Бакърджиева, Албена Павлова и Петьо Петков-Шайбата. 
Приятно четене на всички, и малки, и големи!■ 

 
 

 
 

Лилия Старева, автор и издател (издателство 

Листа") 

Петя Петрова, автор, гостуващ от Германия, чиято книжка 

„Дедетктив в сладкарница“ Вестник Българи Ви представи в 

миналия брой. 

 

 
 
БРЮКСЕЛ 
 

БАЗАР НА ДЕТСКИТЕ КНИГИ 

 
 
ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброволец зад щанда на издателство" Жанет-45"- гр. Пловдив 
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-Кой е най-любимият ти момент в процеса на работа? А най-досадният? 

Любим ми е трепетът, който усещам, когато открия добър ръкопис или впечатляваща готова 
авторска книга на художник - с илюстрации и текст, готова за издаване. Започвам да планирам 
как ще се развие процесът, представям си готовата книга. Обичам също да зарадвам автор, на 
когото това ще бъде първа книга, че бих го издал. 
Досадните моменти са тези, в които трябва да се справям с типични за целия бизнес пробеми, 
като например забавени плащания, неспазване на срокове... 
 
-Коя популярна детска книга или приказка би искал да издадеш? 

Не съм мислил да издавам популярна детска книга. Интересно ми е да откривам нови, 
неизвестни, дебютни произведения, които да ме грабнат, да поискам да ги издам и ярко да си 
представя как биха изглеждали в готов вид. 
От друга страна, наскоро ми попадна студентска работа на художничка, която по свой интересен 
начин е илюстрирала популярна приказка на Андерсен. Това също е нещо, което бих издал, но 
не заради популярността на приказката. 
 
-Какво мечтаеш да ти се случи като издател? 

Издателство "Потайниче" има още много накъде да се развива. Надявам се скоро да се 
превърне в достатъчно печелившо занимание за всички, които се занимаваме с него. Това бих 
искал да постигна в близко бъдеще. А за по-далечното - да ми носи все така удовлетворение. 

 

Част от книжките, които бяха представени на 

Базара на детски книги в Брюксел 

 
 
БРЮКСЕЛ  
 

„Усещам трепет, когато открия добър ръкопис!“ 
 
 
ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ако имах едно магазинче с две 
полички, 
щях да продавам - познайте какво?  
Надежда, надежда за всички!“ 
 
Това стихче на Джани Родари най-ярко 
описва Христо Пацов - създател на 
издателство „Потайниче“. Книгите, 
които издава, са разнообразни, без 
жанрово ограничение, писани предимно 
от българи. Голяма част от тях - 
дебютни за своите автори. 
Четири от тях гостуваха на Базара на 
детските книги на български език, 
който се проведе в Брюксел на 23 
ноември 2019 година. "Ментолчо" от 
Лили Спасова, "История с две въшки" от 
Кристина Славкова и "Фен и Бибит в 
Приказната гора" от Катерина Нейнска, 
а Петя Константинова и нейната 
двуезична готварска книга "Нарисувах 
ти вечеря" заинтригува посетителите 
и със своите рисувани рецепти.  
 
-Защо те откриваме чак в Люксембург? 

Какво има там, което го няма в 
България? 
Така се случи, че съпругата ми си намери 
работа в Люксембург и през 2016 се 
преместихме във Великото херцогство. 
Преди да тръгнем се чудех какво ще се 
случи с издателство "Потайниче", дали 
няма да се наложи да прекратя дейността 
му, но се оказа, че от дистанция работата 
потръгна много по-добре отпреди. За 
този факт голям принос имат моите 
колеги в България. 
А Люксембург се оказа превъзходно 
място за живеене. Мога дълго да 
изреждам преимущеста. Например: 
спокойствието, уредеността, високият 
стандарт... Повечето проблеми на 
големите градове липсват, защото там 
няма голям град. Освен това около 
половината от населението са чужденци, 
говорят на всевъзможни езици, 
обществото е шарено и това се приема 
нормално. Веднага станахме едни от тях. 
 
-Как и кога книгата влезе в живота ти? 

Винаги съм бил заобиколен с книги, 
защото и баща ми, и дядо ми са били 
журналисти, а на по-късен етап и 
писатели, а майка ми е дългогодишен 
коректор. Вкъщи имахме завидна 
библиотека. 
 
-Коя е първата  детска книжка, която си 

спомняш? 
Ярък спомен имам за "Продавач на 
надежда" от Джани Родари - тънка книжка 
със стихове, в голям формат, на корицата 
усмихнат мъж върви с букет цветя в ръка. 
Тя ми е с автограф от автора, когото 
баща ми е интервюирал при посещението 
му в България в средата на 70-те. 
 
-Как изглежда работното ти място? 

Нямам обособено работно място. Сядам 
с лаптопа или четеца, където ми е 
удобно, и работя там. 
 
 

 
 

Христо Пацов гост на Базара за детски книги в Брюксел 
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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-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 

Богдана Сиракова - Редактор 

■ 
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