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ЗЛАТНИ

ИМА ЛИ ВЪЗРАСТ ДА
БРАНИШ БЪЛГАРИЯ?

В ТОЗИ БРОЙ
Разберете
повече на стр. 4-5

ХОРОТО

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
РАБОТА В ЕВРОПА

Разберете повече на стр. 10-11

Да се хванем за ръце и да друснем едно
хорце на Grand Place на 25-ти Април.

Рожден Ден!
Благодарим ви за 1 година подкрепа и вяра в правдивата
кауза на българите зад граница, този проект нямаше да
съществува. Повече на Стр. 2

Стр. 2

БЪЛГАРСКИТЕ СТАЖАНТИ
МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА БЪЛГАРИЯ В БРЮКСЕЛ
Разберете повече на стр. 12
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Кръшно българско хоро се извива
а 25 април точно по обяд
Н
в центъра на Брюксел –
на централния площад Grand

Place - ще се извие кръшно българско хоро. За трета поредна
година жителите и гостите
на белгийската столица ще могат да се включат в Голямото
хоро. То се организира по инициатива на заместник-председателя на Европейската
комисия Кристалина Геогриева
в рамките на фестивала за балканска музика и изкуство Balkan
Traffiк!
Както и предишни години, и
този път хорото ще поведат
солистите на прочут български ансамбъл за народни танци.
Тази година на фестивала ще
гостува фолклорен ансамбъл Ботевград. За да привлекат публика и участници в Голямото хоро,
изпълнителите от България ще
изиграят няколко зрелищни танца от различни етнографски области на страната. Музикалният съпровод ще бъде от характерни български народни инструменти - кавал и гайда, гадулка,
тъпан, акордеон. След като танцьорите заразят достатъчно
желаещи да повторят техните стъпки, г-жа Кристалина Георгиева ще обяви началото на Голямото хоро. То ще продължи,

докато участиците имат енергия да следват кръшните изпълнители от Ботевград.
Целта на голямото хоро е да покаже културното богатство
на България пред жителите и гостите на голям и космополитен град като Брюксел. Желанието на организаторите е да
заразят с магията на нашенските танци колкото се може повече минувачи, у които да се затвърди положителна представа за родината ни като страна на чудни танци и чудни хора.
Освен фолклорен ансамбъл Ботевград, на Голямото хоро ще
бъдат поканени и любителски танцови групи от Белгия, Холандия, Люксембург, Германия. Но дори да нямате носия в гардероба си, а единственото хоро, което танцувате, да е Дунавското в Новогодишната нощ, пак сте добре дошли – Голямото
хоро е за всички, които обичат да се веселят и да споделят
бодрото си настроение с околните.
Ако искате да посетите и някое от другите събития от фестивала Balkan Traffiк!, можете да разгледате пълната програма
на http://www.balkantrafik.com/ .
Голямото хоро се
организира
със съдействието на
Министерство на културата на
България и с
подкрепата
на белгийските власти.

...на Grand Place на 25 април!

Честит Рожден Ден!

Б

Вестник „Нова България“ става на една годинка!

лагодарим ви, приятели! Без вашата
подкрепа и вяра в правдивата кауза на
българите зад граница, този проект нямаше да
съществува.
Изминалите 12 месеца ни научиха на много. Показаха ни
какво е да си емигрант, какво е да си българин зад граница,
какво е да си част от българската общност в чужбина, какво е да си всичко това тук – в Бенелюкс. Тези 12 месеца ни поднесоха безброй предизвикателства, много разочарования, но и
много успехи. Видяхме много сълзи, но и много усмивки по лицата
на всички вас – милеещите за българското в Белгия, Нидерландия
и Люксембург. И ние чувствахме заедно с вас. И ви благодарим за
това.
По-млади или по-стари, по-големи или по-малки, българи или български граждани – всички ние бяхме тази една година заедно, обединени под страниците на проекта „Нова България“ – Бенелюкс.
Получихме много похвали, но и много бележки за работата си. Направихме много промени, за да можете вие, нашите читатели,
да получавате достъп до най-качествено съдържание.
За тази една година ние ви предоставихме печатно издание,
уеб сайт и каталог на български професионалисти в Бенелюкс. С

ваша помощ ги направихме работещи и най-важното полезни на
всички нас, българските емигранти.
Имахме и трудности, получихме и неоправдани критики, бяхме
обекти на нелоялни търговски практики, бяхме дори подведени
от злонамерени хора, които очевидно или не искаха този проекти
да съществува, или просто имаха нещо против инициативността и креативността.
Но благодарение на вас – нашите читатели и приятели – ние
сме тук и продължаваме смело напред. Очаквайте много ново по
своята същност съдържание, актуална и полезна информация и
най-важното – създаване и предоставяне на възможности за доизграждане и развитие на една монолитна българска диаспора в
Бенелюкс. Ние всички имаме нужда от това да сме единни, да сме
заедно и да сме силни.
С дълбока благодарност към всички приятели, неприятели, към
всички тези, които ни подкрепиха и с действията, и с бездействията си – към всички вас – читателите на вестник „Нова България“ – Бенелюкс – бъдете здрави, силни, смели и уверени в това,
което правите! Вярвайте в българското!
Честит рожден ден и на нас, и на вас!
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Нова парламентарна комисия ще
работи за българите в чужбина
В

началото на миналия месец българското Народно събрание одобри създаване на постоянно действаща Комисия по политика за българите в чужбина. Предложението бе
направено от народните представители на “Лява България”,
като интересното в случая е, че решението за сформирането й беше подкрепено единодушно от всички парламентарни
групи.
В изтъкнатите мотиви е посочен и този, че активната
политика за грижата на българите в чужбина може да бъде
важен фактор в борбата с демографската криза в страната.
Нещо повече, според депутатите “Парламентът трябва да
има своя директен принос за обединяването на българската
емигрантска общност по света и да се ангажира с решаване
на проблемите й, като съдейства за утвърждаване на чувството за принадлежност към родината. Постоянната комисия трябва да съдейства и да подпомага опазването на
българското етнокултурно пространство и културно-историческо наследство в чужбина, да оказва помощ при защита
правата на българите зад граница и да стимулира организирането на българско лоби".

С други думи, желанието на народните представители е да
се окаже адекватна подкрепа на парламентарно равнище на
“над 500 организации” на българите зад граница.
Няколко дни по-късно стана ясен и съставът на Комисията:
в нея ще участват 19 депутати под председателството на
Румен Йончев от “Българския демократичен център“.
Замест-ник-председатели ще са Десислава Гушева от ГЕРБ,
Дора Ян-кова от БСП, Рушен Риза от ДПС и Юлиан Ангелов
от Патрио-тичния фронт. Съставът се допълва от още
двама депутата от “Лява България”, 6 от ГЕРБ, 3 от ДПС, 2
от Реформаторския Блок и по един от АБВ и “Атака”.
Според информация в българската преса сред основните задачи пред членовете в Комисията ще е да се помогне на етническите българи зад граница да получават по-лесно българско
гражданство, както и да се улесни гласуването на българите
в чужбина. Не на последно място отново се изтъква възможността да се създаде избирател район “Чужбина”, чрез който
ние, българските граждани зад граница, да можем да участваме много по-активно в политическите процеси в България.

Коментарът на нашата редакция е много кратък, но и ясен: българите в чужбина нямат нужда
от парламентарни комисии, които да посочват и анализират проблеми, които вече отдавна са
набелязани, записани и обмислени от предни правителства и народни събрания. Пред диаспората ни в чужбина стоят проблеми като признаване на трудов стаж, дипломи, доходи, осигуровки и т.н. в България, както и намаляването на изключителната административна тежест
с работата с консулските ни отдели. Нещо повече, все още липсва ефективна правна защита
за сънародниците ни зад граница, които са изпаднали в беда. С други думи, очакваме истински
дела и политика за българите от чужбина, изградена и осъществена на ниво правителство, а не
просто заседания на комисии, от които реално много малко може да произлезе в полза на нас,
живеещите в чужбина българи.

Сериозна поне от медийна гледна точка бе и процедурата по избор на нов председател на Държавната агенция за българите в чужбина. До финала
на конкурса за поста стигнаха сегашният
изпълняващ длъжността председател
на агенцията Димитър Владимиров,
юрисконсултът на Фондация
ВМРО Борис Борисов и Спас
Ташев, бивш зам.- предсе-

дател на ДАБЧ. В крайна сметка след сериозен кадрови подбор включващ най-вече оценка на професионалните качества
правителството определи Борис Вангелов Борисов като найдостоен да заеме поста. Магистър по право и по история
и география към ВТУ, главен редактор на вестник “Охридска
България" и юрисконсулт във ВМРО от него се очаква да реорганизира агенцията и да обърне по-сериозно внимание на българските общности зад граница. А те имат нужда от това.
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Гост на броя

ИМА ЛИ ВЪЗРАСТ ДА БРАНИШ БЪЛГАРИЯ
Едно откровено интервю с трима български евродепутати
Андрей Новаков, Ева Паунова и Момчил Нековграница!

През месец март 2015 г. вестник „Нова България“ навърши една година. По повод рождения си
ден решихме да поканим за гости на нашия юбилеен брой най-младите български евродепутати.
Призвани да защитават както български, така и европейския интерес и решени да покажат найдоброто от себе си в своята работа, те са пример за мнозина. Благодарим на Андрей Новаков
(АН), Ева Паунова (ЕП) и Момчил Неков (МН), че се отзоваха на нашата покана.
Като евродепутат къде прекарвате по-голямата част от времето си?
Пътувате ли често до България?
АН: Ще ползвам военна терминология и ще кажа, че за мен
българският фронт е най-важният наред с работата ми
в Брюксел. Вярвам, че само с умело балансиране между
двете могат да се постигат максимални резултати.
В края на почти всяка седмица пътувам обратно до
България, за да участвам в различни събития, неформални срещи с граждани, както и за срещи с представители
на местната и централна власт. Тази координация е важна за
мен и ми помага определям истински важните приоритети в
работата си.
ЕП: Постоянно се движа между България, Брюксел, Страсбург и десетки други места, където работата ми ме
води. Да, определено пътувам често - до толкова, че
прекарвам повече време четейки, водейки кореспонденция и отговаряйки на въпроси от интервюта в самолета, отколкото в офиса.
МН: Старая се да намирам баланса между задълженията си
в Европейския парламент и същевременно да съм винаги
на разположение в България през останалата част от
времето.
Пътувам постоянно, всяка седмица съм в България, тъй

като хората, които са ме избрали, са в родината ми. В този
ред дейността ми е насочена към обвързване и подобряване на
нашата реалност със зададените европейски стандарти.
Кои са Вашите основни приоритети в този парламентарен мандат? По кои
проекти работите в момента?
АН: Считам, че за да се постигат успешни резултати
от всяко начинание, трябва усилията да са съсредоточени върху немного на брои приоритети. Фокусирал
съм се върху няколко основни теми, по които вече
започнах да работя – европейските структурни фондове, оперативни програми и като цяло политиката
на сближаване на Съюза. Нещо повече, с работата си по
тези теми вярвам, че ще мога да създам добавена стойност и
ползи за България, задача, която съм превърнал в личен приоритет
и цел. Проблемите на младите хора обаче са сфера, която винаги
ще е важна и близка до мен, ето защо в нея също съсредоточавам
част от усилията си. Вярвам, че основният ключ към преодоляване на младежката безработица, например, са иновациите и креативната икономика, където европейските фондове допринасят
съществено.
ЕП: Приоритетите ми сега са тези неща, за които
работих и в които вярвах и преди да стана евродепутат. Вярвам, че Европа трябва да направи следващата крачка и да завърши единния дигитален па-
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зар, защото това ще създаде напълно нова среда, свободна
за бизнеса, общуването, цялостния ни живот. Освен това
вярвам, че ако искаме Европейския съюз да остане глобален
лидер, трябва да дадем на хората шанс да започват свои
бизнес. А те имат нужда от леки процедури и от подкрепа в началото. Това важи с най-голяма сила за най-младите,
които имат енергия, идеи и ентусиазъм, а същевременно
най-много от тях се борят с безработицата. За да е по-успешна тази борба обаче, трябва да имат и подходящо образование, което им дава не само знания, но и нужните умения,
да им създава и онова чувство, че можеш да направиш нещо
сам и да реализираш идеите си – чувството на предприемача. Тези теми – цифровия пазар, подкрепата за бизнеса и
шансът за младите с по-добро образование – са свързани. Те
трябва да са в основата на бъдещия икономически модел на
ЕС, който разчита на иновациите, добрите идеи и предприемчивия дух и в замяна всички европейци получаваме висока
добавена стойност и добър стандарт на живот, по-малка
безработица и технологично развитие.
МН: В Европейския парламент работя основно в две
комисии - по култура и образование и по земеделие и
развитие на селските региони. Затова и основните ми приоритети са свързани с тях.
В областта на земеделието целя да подобря възможностите за развитие на биоземеделието. Внесох поправки в регламента на Европейската комисия за
схемите за мляко и плодове в училище, с които предлагам
поне 10% от храните, които се дават да са от биологичен
произход. Това ще помогне за създаване на навици за здравословно хранене у подрастващите и едновременно ще насърчи производителите.
Работя и върху европейската стратегия за горите като
смятам, че в нея трябва да се обърне внимание на отглеждането на билки, гъби и горски плодове като възможно решение за намаляване на безработицата в селските и отдалечените региони, настоявам за по-добра координация на
европейско ниво между различните инициативи, свързани с
горите.
Като млад човек за мен е особено важно да изведем на преден план младежките политики, което безспорно е инвестиция в бъдещето. Ще работя активно за популяризиране на
програмите Еразъм +, Творческа Европа, както и за това повече млади хора да се възползват от схемите за младежка
заетост, защото в България нивата на младежката безработица са сред най-високите в ЕС. Целта ми тук е отново
да повишим заетостта сред младите, като се използват
всички механизми младото поколение да се развива и да
трупа умения включително и чрез възможностите, които
предоставя европейската мобилност.
В момента работя върху проект на закон за доброволчеството в България. Чрез този закон нашата държава
трябва да отчете значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданското участие, допринасящо от
една страна за развитието на гражданското общество, а
от друга – за регламентирането на неговите икономически
и социални измерения.
Редакцията на вестник “Нова България" отправи покана за
гостуване в броя на всички млади български евродепутати. Благодарим за предоставените отговори от страна
на Андрей Новаков, Ева Паунова и Момчил Неков.
С оглед изисквания за обем на публикациите, интервюто
е поместено с някои съкращения. Пълният текст може да
намерите на уеб сайта на вестника.
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„Има ли възраст да браниш България?“ и какво бихте отговорили на критиците, които по-скоро фокусират вниманието си върху възрастта, а не върху
работата Ви?
АН: Аз приемам младостта като един от най-големите ми стимули за работа. Както в живота, така и в политиката не
е важно на каква възраст си, дали си мъж или жена. Не
са важни възрастта, полът, религията. Важно е какъв
човек стои зад това. Какви качества имаш и на какво
си готов. Нека да дам няколко примера. Много от новоизбраните депутати след изборите в Украйна са на
възраст около и дори под 30 години. Именно на тях разчитат украинците, когато говорят за бъдещето на страната си.
Външният министър на Австрия, Себастиан Курц, е на 28 години. В Канада 20-годишен стана депутат, а в Съединените щати
22-годишен бе избран за кмет. Все повече млади хора се появяват
в политиката, в бизнеса и в науката. Дълбоко убеден съм, че да си
млад означава повече предимства, отколкото недостатъци.
ЕП: По закон, след 18 годишна възраст можеш да “браниш“
България “професионално". Смятам, че много от проблемите на Европейския съюз се отразяват най-много на
младите – безработица, интеграция, образование и т.н.
И е нормално хора от същото поколение да участваме в
намирането на решения на тези проблеми. Младостта не
само, че не е порок, тя може да даде и друг, неформатиран
и нестандартен поглед върху нещата. За мен дори проблемът е,
че повечето хора от моето поколение не се интересуват нито
от националната, нито от европейската политика, а решенията,
които се взимат днес, всъщност ще засягат именно тях в бъдеще. Доколкото мога ще работя да ги ангажирам повече.
МН: Въпросът Ви го приемам по-скоро като реторичен. Самите знаем, че за една личност трябва да се съди по
доказани успехи и постигнати резултати или обратното. Ние, младите в Европейския парламент, вливаме
енергия, която априори ни принадлежи. Борим се по нов
начин за натрупаните проблеми в Общността. А може и
да почерпим опит и от народните мъдрости, че човек се
учи през целия си живот. А и младостта при потребността на
пропорционалност между поколенията в Европейския парламент
в никакъв случай не смятам, че е порок, а напротив.
Какво Ви носи работата в Европейския парламент? Какво е чувството за
Вас, когато представлявате не само българския, но и европейския интерес?
АН: Работата в Парламента е колкото динамична,
толкова и пъстра. Всеки успех носи удовлетворение и
още повече стимул за нови постижения. И българският и европейският интерес изискват със сигурност
едно чувство при вземането на всяко решение и то е
отговорност.
ЕП: От 2007 г. насам българския и европейския интерес са
едно, те съвпадат. Ако говорим за интереса на Европейския съюз, той се защитава от Европейската комисия.
Като евродепутат аз трябва да защитавам интереса на хората, които са ме избрали. Вярвам, че те са
убедени европейци и разбират, че обединена Европа
създава шансове за всички. Тази идея ми харесва и затова
работя за нея.
МН: По-голямата отговорност и публичността са нови
за мен. Работата в Европейския парламент е многопосочна и разностранна. От друга страна, сега имам
шанса да действам на един по-голям, общоевропейски
Продължава на стр. 7
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Измамиха ме
съдружници!
В този брой избрахме да ви представим правата ни в случай на измами във връзка
с купуване на дялове от фирми и придобиване на качеството „работещ съдружник“. За
съжаление в социалните мрежи постоянно сме свидетели на запитвания и оплаквания
на наши сънародници, изпатили си от съдружници, най-често от фирми за строителни
услуги, почистване и заведения за хранене. Освен да бъдем внимателни и да проверим старателно какви са правата и задълженията ни като работещ съдружник, когато получим такова
примамливо предложение, важно е да знаем и какво можем да направим в случай на измама.

Д

оста от новодошлите в Белгия, които не успеят да
си намерят работа с трудов договор, рано или късно
влизат в контакт с фирма, чийто управител (zaakvoerder на
нидерландски patron/gé rant на френски) им предлага да станат работещи съдружници (werkende vennoten/associés actifs)
като закупят дялове от фирмата – често дори и без да ги
плащат. Макар че работещото лице ще изпълнява функцията
на обикновен работник, на него му бива предлаган статута
на самостоятелно заето лице (zelfstandige/indépendant) или
т. нар. “едноличен търговец"по българското законодателство. Тази схема на вземане на работа бива прилагана от
някои фирми, сред които сравнително често има и фирмиизмамници, които в последствие дават минимални заплати
на работниците си, спестяват си плащането на социалните
осигуровки или поне на част от тях и споделят полагащите
се данъци или евентуалните загуби при фалит на фирмата с
привидните съдружници.
Ако лицето приеме да стане работещ съдружник, а в действителност е само работник, то се оказва в ситуацията на
“привидна самостоятелна заетост" (schijnzelfstandigheid/faux
indépendant), която е наказуема по белгийския закон с глоби
и се излага на голям риск да бъде измамен от управителя на
фирмата. В случай на измама от страна на фирма по отношение на съдружниците (неизплащане на заплати или част
от тях, социални осигуровки и пр.), които работят в нея, последните могат да се оплачат и да поискат съдействие от
следните организации/инстанции:
Профсъюз (Vakbond/Syndicat), ако са член на такъв. Понякога, някои профсъюзи могат да изслушат лице, което не е
техен член и ако преценят, че могат да са му полезни, да го
насочат как да се справи с проблема.
В Брюксел, представители на следния профсъюз „Syndicaat
der Zelfstandigen en KMO‘s/ Syndicat des Indépendants et des
PME“ могат да проведат среща с измамено лице и да преценят дали може да му се помогне. При срещата ще бъде обсъден проблемът и ще трябва да се покажат всички документи
по случая. На базата на разговора и документите ще бъде
получен отговор дали синдикатът ще може да насочи лицето
към съответните инстанции за решаване на проблема.
http://www.sdz.be/
Тел.: 02 652 26 92;
Мобилен: 0485 470 209
Организации – две неправителствени организации, които
помагат на лица да се измъкнат от капани и измами във връз-

Автор: Надя Борисова
ка с купуване на дялове от фирми и ставане на работещи
съдружници в тях, са:
OR.C.A. - Organisation for Undocumented Workers: http://www.
orcasite.be (за Брюксел)
Payoke: www.payoke.be (за Антверпен)
Социалната инспекция е друга институция, към която човек също може да се обърне и да подаде оплакване, че е измамен по този начин. Може би е по-добре първо да се консултирате с профсъюз или неправителствените организации,
преди да подадете оплакване в Социалната инспекция.
Подаване на жалба към съд чрез адвокат - това е най-скъпият начин. В този случай може да се изиска от измамника
възстановяване на определени суми, но независимо от започването на съдебни процедури трябва да се направят и описаните по-долу неща, за които най-голямо съдействие ще бъде
оказано от профсъюз или неправителствена организация. Ако
измаменото лице няма пари за адвокат във връзка с подаване
на жалба, може да се оплаче пред социалната инспекция. От
там ще се свържат с полицията и заедно ще направят разследване и ще разпитат ръководителя на фирмата-измамник
и ако бъдат открити измами, ще бъде започнато съдебно
производство автоматично.

При всеки случай ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се попълнят
необходимите документи/формуляри за прекратяване на
участието във фирмата-измамник и прекратяване на дейността като самостоятелно заето лице (задължително да
се попълни формуляр с молба за освобождаване от плащането на социални вноски). Важни стъпки:
1) Трябва да поискате от управителя на фирмата да ви върне подписаните от вас документи/или техни копия и да състави документ, че той купува обратно от вас дяловете ви
във фирмата.
2) Трябва и да проверите дали сте регистрирани в Търговския регистър от счетоводителя на фирмата като самостоятелно заето лице.
3) Ако това за нещастие е така и вие сте имали неблагоразумието и сте подписвали формуляри от социални секретариати на ACERTA, PARTENA, ZENITO и пр. (трябва да разберете чрез кой социален секретариат сте регистрирани
като самостоятелно заето лице), трябва да поискате там
прекратяване на дейността си като такова. Междувременно задължително трябва да попълните формуляр с молба за
освобождаване от плащането на социални вноски, за да не
ви изпращат сметки за тях (Vrijstelling bijdragen behoeftige
zelfstandigen/ Demande d‘exemption indépendant nécessiteux).

Гост на броя
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Продължение на интервюто с трима български евродепутати
Андрей Новаков, Ева Паунова и Момчил Неков от стр. 4-5...
мащаб. Когато подходът е правилен и целенасочен, могат
да се променят посоките на определени политики в интерес на гражданите.
Моля, опишете себе си с три думи!

в почти всяка сфера. Това са все неща, които ме карат да
мисля, че българските граждани зад граница са богатство,
а увереността, с която посрещат предизвикателствата, е
доказателство за непреклонния български дух.

АН: Предпочитам да го правя с делата си.

ЕП: Срещам се с много от тях, особено тези, които
работят в европейските институции. Радвам се
на тези хора, защото те са символ на това, че
България е европейска държава, че българите сме
способни и че можем. Съгражданите ни живеещи в
чужбина са представители на нашата страна, посланици на българските идеи и приоритети с т това
имат много важна роля.

ЕП: Ентусиаст, креативна, позитивна.
Според моя екип, моите колеги и приятели аз съм също изключително отдадена на работата си, много мотивирана и винаги
готова за нови предизвикателства.
МН: Целенасочен. Дисциплиниран. Обмислям
нещата от всички страни. Вземам решения
на принципа три пъти мери, един път режи.
Имате ли любима книга, а любимо ястие, а любимо
място в България и по света?
АН: Винаги съм обичал Рила. Връх Белмекен е прекрасно
място. Често посещавам и Музея на авиацията в Крумово. Обичам разказите на Елин Пелин за българското
село, вероятно като много други българи.

МН: Срещам се непрекъснато с българи. Бях впечатлен
от посещението си в българското училище „Пейо
Яворов“ в Брюксел. Мисля, че като цяло българите
зад граница трябва да имат повече самочувствие.
На легендарния борец Дан Колов многократно са
му предлагали да си промени гражданството, но
той винаги е отказвал с думите: “Чувствам се силен,
защото съм българин".
Какво бихте си пожелали в личен и в професионален план?

ЕП: Влюбена съм в повече от една книга, но за ястието
лесно мога да определя - традиционната шопска салата. В България едно от любимите ми места е Рилският манастир, заради невероятното спокойствие,
което цари там.
МН: Една от книгите, които ме беляза е „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов. От ученическите години пък „Граф Монте Кристо“ от Александър
Дюма ме грабна почти мигновено. Макар че съм я чел
доста отдавна, спомените ми от нея са много ярки.
Българските ястия са ми слабост и определено мога
да се нарека ценител на българската кухня. Като човек,
роден край Дунава, рибни ястия не отсъстват от трапезата ми, като ги харесвам във всички разновидности - от
рибена чорба до основни ястия. Предпочитаното ми място
в България са Родопите, но сега, когато по-често съм извън
страната, всяко място от България го чувствам близо.
В Бенелюкс живеят много българи - имали ли сте възможност да се
срещнете с техни представители? Какво е мнението Ви за ролята на
българите зад граница за България?
АН: За мен срещите с българи извън пределите на страната са много важни. Откакто встъпих в длъжност в
самия край на миналата година на няколко пъти имах
възможност да разговарям с българи, които живеят
в Белгия. Отдавна живеем в свят, в който има все помалко граници и това е тенденция, от която трябва да
се възползваме. Всеки българин извън пределите на страната е посланик. Посланик е на изконните български ценности, а в допълнение много от сънародниците ни не само в
Бенелюкс, но и в цял свят имат изключителни постижения

АН: Вероятно като всеки друг за себе си и за близките си желая здраве. Всичко останало съм готов
да постигна с работа.
МН: Най-вече здраве, за да доведа до успешен резултат инициативите, които съм започнал. Пожелавам
си да правя качествена, а не бутикова политика,
която реално да промени живота на обществото
в България. Като проверката е много лесна – доверието на хората.
Вестник „Нова България“ става на една година. Пожелайте ни
нещо!
АН: Вие сте еталон за модерна медия. Пожелавам
на целия екип още повече читатели, много здраве,
творчески ентусиазъм и да продължавате да се
ръководите само от истината и високите журналистически стандарти, които сте си поставили.
ЕП: Пожелавам ви да сте интересни, четени и ценени от вашите читатели. Да успявате да носите
духа на европейска България. И като медия да бъдете винаги част от истината.
МН: Пожелавам на “Нова България" да ви четат все
повече българи и да бъдете все така източник на
търсена и полезна информация. Продължавайте
просветната си дейност в Бенелюкс. И нека не
забравяме, че написаното остава, така че бъдете
отговорни към думите.
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СЪВЕТА КАК ДА
ПОДОБРИМ
ПАМЕТТА СИ

Универсално средство за подобряване на паметта не съществува и затова трябва добре обмислено да подхранваме мозъка
си с продукти, съдържащи максимум полезни вещества за неговата работа и активизиращи умствената дейност.
Проблеми с паметта могат да възникнат например от постоянен стрес или липса на витамини.
Нормалната работа на мозъка се нарушава, ако към нездравословното хранене се прибавят недоспиване, алкохол, заседнал
начин на живот.
Паметта се влошава и поради лошото усвояване на хранителните продукти и неправилното хранене (злоупотребата с полуфабрикати), а също и в резултат на депресивни състояния.

1

Гответе със зехтин - той е богат на антиоксиданти.

Неврофизиолозите препоръчват за стимулиране на паметта
2 салати
от зеленчуци и бобови култури с растителна мазнина.
Поне 2 пъти седмично яжте риба и други храни от морски
3 произход
- в тях се съдържа не само фосфор, но и ненаситени
мастни киселини, които стимулират дейността на мозъчните
клетки.
Консумирайте повече плодове и зеленчуци. Например в банани4 те
има значително количество витамин В6, а чепка

Още 3 златни правила
Въпреки, че мозъкът е само 2-3% от общата маса на
тялото, той изразходва 20% от всички мазнини, постъпващи в организма. За да бъде ефективна диетата
ви в това отношение, постарайте се да спазвате следните 3 златни правила:
Забелязано е, че паметта рязко отслабва при тези,
които не закусват. Много е важно да ядете без да бързате. Въглехидратите са основен източник на енергия
за мозъка - те помагат за усвояването на информацията.
Контролирайте употребата на мазнини, но не ги изключвайте напълно от храната си. Лекото чувство за
глад активизира умствената дейност, докато продължителното въздържане от пълноценна храна действа
обратно.
Това, което способства за правилното кръвообращение, е добро и за мисловните процеси. Мозъкът не може
да работи на 100 %, ако артериите са запушени с холестерол, защото постъпващата в мозъка кръв е бедна на
кислород. Важно е в храната да се включат продукти,
богати на антиоксиданти и особено на витамин Е.
Източник: zdrave.bg
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грозде или ябълка ще помогнат за концентриране
на вниманието. Доматите, богати на манган са полезни за тези, които се занимават с интелектуален
труд. Портокалите и червените чушки пък забавят
процеса на стареене на клетките.

5

90 % от мозъка се състои от вода, затова трябва
да се пият повече течности - така се повишава концентрацията и вниманието.
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В месото също има много желязо, което стимулира
умствената дейност. Ако всяка седмица се изяждат
две парчета месо и 3 яйца, организмът ще получи
достатъчен запас от витамен В12.
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Употребявайте макаронени изделия, орис и хляб: за
работата на мозъка са необходими въглехидрати,
които се превръщат в глюкоза и способстват за активизирането на умствената дейност.
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Кашкавалът е богат на протеини (70 г кашкавал се
равняват на 100 г месо). Той съдържа вещества, повдигащи настроението и подобряващи концентрацията на вниманието.

Соята притежава способността да подобрява па9 метта
и да ускорява процеса на учене.
Не злоупотребявайте с алкохола - той намалява вни10 манието,
или с кафето - то може да причини безсъние.

IDHEM е Фондация за мигрантите от ЕС в Хага. Благодарение на дългогодишния си опит, IDHEM подкрепя хагските мигранти от ЕС в повишаването на самостоятелността им, както и за интеграцията им в града.
Фондацията има също така консултативна роля за работата на общинските
институции и техните услуги. Всички мигранти са добре дошли! Винаги
може да поискате съвет в часовете ни за консултации и при използването
на горещата телефонна линия. Всички услуги, които фондацията предлага,
са безплатни. Заповядайте при IDHEM!
КОНСУЛТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:
Ние можем да Ви помогнем за проблеми, свързани с всички аспекти на
живота в Холандия. Ако имате затруднения – например: с правенето на
адресна регистрация или здравна застраховка, имате нужда от помощ за
писане на обжалване, не разбирате документи и писма, които получа-вате
от холандски институции или просто имате нужда от съвет – не се
колебайте да посетите нашите консултации на посочения адрес.
АДРЕС:
Buurthuis Boerenplein
Mandalaplein 1, Den Haag

Всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа
Всеки петък от 17.00 до 20.00 часа
КОНТАКТ
070 365 81 83,
info@idhem.nl

ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ:
Ако нямате възможност да посетите
нашите консултации, а се нуждаете
от помощ, не се колебайте да се
свържете с нас на българската гореща
информационна линия!
070 365 81 83
Понеделник от 19.00 до 21.00 часа

Може да зададете въпросите си онлайн чрез формата за контакт на нашия уебсайт
www.idhem.nl

Евроинтервю
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забързаното ежедневие, в грижите за
семейството и постоянните притеснения
за това или онова, колко често ни остава
време да оценим красивите неща около нас?
Може би рядко... Затова срещата с Ани, героинята на този брой, е истинска находка.
Анелия Янкова, която всички наричат Ани, е
млада студентка на 24 години. Идва в Хага,
Холандия през 2011 с цел обучение, впоследствие, разбира се, сменя няколко работни
места... Както самата тя казва: “все пак трябва да се изкарва
прехрана".
Това, което я спасява в сивото ежедневие, е изкуството, на
което се е посветила още от малка. Още тогава нейните учители забелязват, че има талант, и макар и самата тя да го
вижда, все пак и е трудно да повярва, че би могла чак да си
изкарва прехраната с това. Докато не започва обучението си
в Холандия: “Кординаторът на програмата ми ме забеляза и
ми каза – Ани, че ти можеш да изкарваш пари с таланта си. Аз
не вярвах, но се пробвах. И така започнах да рисувам, не знам
как стана това с “карикатурите‘‘, но хората, клиентите ми
са много доволни."
Попитахме Ани и какво мисли за
емигрантския живот и живота
в чужбина като цяло. Признава,
че това е първото и разделяне
с държавата, и макар в началото да е била много развълнувана при пристигането си, много
скоро емоциите и се променят.
“Трудно ми е, работа не се намира чак толкова лесно. Липсват ми родителите, Балканът!
Леле, как ми липсват планините! Единственото, което не
ми липсва, е мръсотията..."
Ани ни споделя, че все пак
идеята за връщане в Бълга-

Ани Янкова

един млад български талант в Хага

ПО
ПЪТ

рия не я е напуснала напълно. Би се върнала в родината, но...
не за дълго. Мечтата й е да развие бизнес, успешен бизнес,
свързан с таланта и. А може би това би било по-лесно в Холандия, отколкото в България. Споделя ни, че би искала да прави
достатъчно пари, за да може да пътува, както и да изведе
родителите си, да видят свят! И добавя: „И разбира се да се
прибирам в родината по-често.“ Нима не е това най-нормалното нещо, за което един млад човек може да мечтае?
За Ани не остава безразличен и големият брой наши сънародници, които живеят в Холандия и по-специално в Хага: “Бях
изумена как можеш да чуеш българска реч толкова често из
улиците."
Макар да признава, че й липсва дар слово да говори за себе
си, творенията на Ани говорят сами за нейния талант. Освен карикатурите, с които се занимава, от скоро има и нова
страст – ръчно правените бижута – така се впуска в приключението Bisoux.
Прекрасните неща, които Ани твори, със сигурност могат
да ви заредят с доза красота и с усмивка в сивия ден.
До таланта на Ани бихте могли да се докоснете, ако посетите двете й страници във Фейсбук:
https://www.facebook.com/YankovaDigitallArtist
https://www.facebook.com/bisouxhandmade

Благодарим на Ани за това евроинтервю и й пожелаваме
здраве, късмет и нестихващ творчески ентусиазъм.

Продължава от миналия брой.

И

нцидентът станал час след полунощ. Христов подкарал камиона, собственост на Любомир Джамбазов от склада му за дърва в Сандански, и на левия за
клуба.
вой за село Хърсово ударил електрически
През 1996 година бе намушкан с нож при
стълб. От трясъка в стълба живеещикръчмарска свада в столицата, а малко
те наблизо наскачали. После камионът
по-късно нападна архимандрит Йоан от
се насочил към близката бензиностанРоженския манастир. После намушка с нож
ция, където направил обратен завой.
барман в село Рожен, а най-накрая подгони с
След това Христов го паркирал напречАвтор: Аспарух Кръстев
кама и футболен фен по стадиона.”
но на милиметри от колонката за газ, усСлед като прочетох статията си спомних по-ясно моменпявайки да спре. Преди да паркира, бензинджията подал сигнал
та, в който ми обясняваше думата „decapitatio” и изражениена 112 и до минути пристигнал екип на полицията.
то на лицето му. А ако наистина отиваше в София, за да си
Парадоксалното в случая е, че Христов получил ключовете на
вземе костюма? Обадих се на приятелката ми, разказах и
камиона, като казал на пазача, че го праща шефът.
всичко и пратих линк към статията. Тя отначало много се
Името на д-р Христов нашумя през 90-те години, когато бе
смя, но после загрижено ме посъветва да не качвам подобни
шеф на "Пирин“. Тогава той изтегли близо 20 млн. лева кредит,
хора на автостоп.
от които върна малко над милион. След това завлече "МинералА мен още ме е яд, че не му дадох калинка.
банк“ и изтегли кредит от 73 000 щатски долара, а като ипотека насреща заложи цялото имущество на футболния клуб. В
Вестник “Нова България“ благодари на Аспарух Кръстев за
спомените на футболистите тогава обаче остана фактът,
интересния разказ!
че той не е откраднал и лев, а всички суми са били вложени в
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ЗЛАТНИ ПРАВИЛА

				

Полезно
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ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
Автор: Росица Янкова

П

оради големия читателски интерес, публикуваме останалите четири златни правила за кандидатстване за работа в брой 7. Споделете с нашата редакция вашия собствен опит или този

на ваши приятели, свързан с търсенето и намирането на работа зад граница! Интересните истории
и полезните съвети ще бъдат публикувани!

Достоверна информираност
и правилна ориентация
За да се ориентирате правилно къде и как да кандидатствате за работа, трябва да сте отлично информирани.
Преди всичко, най-добре ще е да отделите време и да се
запознаете със уебсайта на Европейската комисия за Заетост, социални въпроси и приобщаване: http://ec.europa.
eu/social/home.jsp?langId=bg. Този онлайн портал е ценен
източник на информация, която може да е от съществено
значение за правилното Ви ориентиране и установяване на
трудовата борса в конкретната страна – членка на ЕС.
Следваща стъпка е да се регистрирате на трудовата
борса в съответната държава. Къде и как, зависи от това
къде се намирате.
В Белгия, например, най-правилният избор, както и най-достоверният източник за този вид информация, са държавните служби за трудова заетост, отговарящи на нашето
“Бюро по труда":
VDAB: за Фландрия,
ACTIRIS: за Брюксел,
Le FOREM: за Валония,
ADG: за немскоговорящите провинции.

Можете да се регистрирате в който и да е офис на съответната служба, както и онлайн на съответните им
уебсайтове.
При регистрация ще Ви бъде служебно „назначен” персонален консултант, с когото да поддържате връзка, към кого-
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то да отправяте своите въпроси, и който да Ви информира
за условията и възможностите Ви за реализация на местния
трудов пазар.
Разбира се, съществуват и много други източници на информация, най-вече в Интернет – уебсайтове на различни европейски и държавни институции, на конкретни служби по заетост
(държавни и частни), форуми, и т.н.
Бъдете отлично информирани, за да сте правилно ориентирани, и за да успеете!

Езикова подготовка

Не се самозаблуждавайте, че дори и без да владеете местния
език (езици), ще можете да си намерите работа! Изключено!
Независимо от целия Ви професионален опит, дипломи, квалификации и т.н., ако не говорите местния език, шансовете Ви
за работа са почти нулеви.
Затова, една от важните стъпки, които трябва
спешно да предприемете, е да потърсите възможности за езиково обучение.
В Белгия, например, държавните служби за
“Първоначална ориентация" специално създадени за информационно и пр. обслужване
на чуждестранни граждани, могат да Ви
осигурят безплатни езикови курсове, като
Ви препратят „служебно” към съответни
учебни центрове.
Службите по трудова заетост също осигуряват възможности за безплатно езиково обучение.
Имайте предвид обаче, че макар езиковите курсове да са безплатни, ще трябва все
пак лично да заплатите за учебници и някои други учебни материали (във Фландрия,
например, тези разходи са около 30 евро за
всеки курс).
Като правило, безплатното езиково обучение се осигурява за период от една календарна година, през което време имате
право на колкото пожелаете броя курса.
Обикновено са необходими най-малко 6
нива (курса), за да придобиете езикова
подготовка, достатъчна за успех на трудовия пазар.
След всеки успешно завършен
курс Ви се издават съответни сертификати. Те са важни документи при

Полезно
кандидатстване за работа!
Не пропускайте и възможностите за курсове за усъвършенстване на “говоримия език", както и максимално често общуване с местните жители, което ще спомогне за езиковата
Ви подготовка.

4
3

Квалификация и преквалификация

Факт е, че една голяма част от българите, емигриращи в чужбина, нямат специализирана професионална квалификация, придобита както от завършено специализирано образование, така и при
практикуване на специализирана професия. Това
определя интереса на повечето български емигранти в Европа към намиране на работа
като „общи работници“. Но ако в България за подобна работа не се изискват
кой-знае какви (а понякога и никакви)
умения и/или опит, в западноевропейските страни нещата са доста поразлични.
Един от „митовете” е, че дори без
умения и опит, и без владеене на местния език, всяка жена може да си намери
работа като чистачка или камериерка. Пълна заблуда! Пример: При кандидатстване за работа като чистачка,
още в съответното Бюро по труда
ще се наложи да попълните Анкета,
както и първоначален писмен „тест“,
с които се проверява доколко познавате
технологията на конкретната дейност “почистване" дали знаете с какви препарати се
почиства, и т.н.
Освен това, и не само за работа в сферата
на общите услуги, дори и да стигнете ниво
“директно интервю" с работодател, там
също ще проверят уменията и познанията
Ви, което често включва поне един ден практическо изпълнение на съответната дейност под контрол на супервайзър.
Битува и друг „мит“, отнасящ се най-вече
за онези българи, които имат специализирано образование и трудов стаж в определена
професия, а именно че благодарение на това
свое образование и стаж отпреди, конкретният кандидат има висок шанс за успех. Подобно
мнение е, за съжаление, също погрешно. Разбира се,
тези два фактора са от голяма важност, но те не са
достатъчни! Теоретичните и практическите Ви умения отново ще бъдат подложени на изпитване и оценка, както чрез
серия от тестове, така и чрез кратък “изпитателен" срок на
конкретно изпълнение на съответната дейност, при това, в
съответствие с местното национално законодателство.
Наред с всичко останало, ще бъде проверена и езиковата Ви
подготовка и квалификация, този път обаче, доколко добре познавате, разбирате и използвате специфичната за конкретната сфера на дейност терминология – устно и писмено!
В светлината на всичко казано по-горе, за да сте успешни
при кандидатстване за работа, важно е да имате предвид две
основни възможности:
готовност да придобиете квалификация и;
готовност да се преквалифицирате.
“Добрата новина" е, че всяка от тези възможности може да
си осигурите безпроблемно и безплатно, с помощта и съдействието най-вече на службите за трудова заетост. Поинтересувайте се какви курсове за професионална квалификация и/
или преквалификация предлагат те, и започнете обучение възможно най-скоро.
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Тези курсове, също както и езиковите, са на нива и някои от
тях могат да отнемат период от поне една година и повече
(най-вече тези за специализирани професии).
След успешно завършване на подобен курс, получавате сертификат, който е силен „коз“ за успеха Ви при кандидатстване и
намиране на работа.

Активност и упоритост

За успешно намиране на работа, трябва да сте активни и
упорити – факт!
Не бива да разчитате единствено и само на ангажираност
от страна на държавните служби по трудова заетост, към
които
сте
регистрирани. Всеизвестно е, че тяхната
дейност не
включва задължението лично да Ви информират
за обявените при тях свободни работни
места. Ваше е задължението да проверявате
наличната информация!
Съществуват и редица други източници на
информация за предлагани работни места, като
например частни бюра по труда, вестници и уебсайтове с обяви и др.
В Белгия, например, някои от най-активните частни
служби за трудова заетост са:
Вестници:
www.monster.be
De Gazet Van Antwerpen
www.stepstone.com
Het Nieuwsblad
www.jobsinbrussels.com
La Libre
www.startpeople.be
Le Soir
regiojobs.hln.be
De Standaard и др.
В каталога „Жълти страници“ можете да потърсите и намерите по-пълен списък както на частните бюра по труда,
така и на вестниците с обяви за работа. Най-добре е да
използвате онлайн изданието на каталога, откъдето има
директни линкове към съответните им уебсайтове.
Отделяйте поне по час, час и половина ежедневно, за да
прегледате всички източници на информация за работа,
като не пропускате да отговорите на всяка обява, която
Ви заинтересува.
Препоръчително е, също така, да не ограничавате търсенето на работа само в района, където живеете. Страните от Бенелюкс не са толкова големи, а транспортът е отлично организиран, за да Ви даде
възможност да пътувате до местоработата.
Всъщност, една голяма част от работещите местни жители ползват обществен транспорт, за да ходят на работа!
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Представяме ви

младите надежди на България в Брюксел
Брюксел се слави с репутацията на столица на Европа неслучайно. Тук се помещава голямата
част от институциите на ЕС – тук се взимат решенията, тук се пишат предложенията, с които
впоследствие всички ние, във всички кътчета на ЕС, се съобразяваме. И не на последно място –
тук на всеки 6 месеца пристигат с цел обучение или стаж в институциите стотици от най-умните
и перспективни младежи в Европа. Тези, в чиито ръце е бъдещето на ЕС. В този брой на вестник
„Нова България“ избрахме да ви представим българските стажанти в европейските институции.

Б

ългария в това отношение има много поводи за гордост.
Около 30 български младежи, завършили престижни специалности в родни или чуждестранни университети, избрали
вълнуващия път да трупат опит зад граница, са всяка пролет
или есен сред стотиците стажанти на европейските институции. Преминали през изключително конкурентна селекция, често съпроводена и с предварителни интервюта, българските
стажанти традиционно биват избирани да правят своя стаж
в институции и отдели с огромна важност в законодателния и
вътрешноинституционален процес на ЕС.
Но какво всъщност означава да си стажант в европейските
институции? Означава на първо място много, много нови приятели от най-различни националности, много забавления (с бира
и шоколад, разбира се) и най-вече – досег с мечтаната работа.
За съжаление, стажът е кратък – 5 месеца, които отлитат
като един миг, но за сметка на това променят светогледа. Не
са един или два случаите, в които заради стаж от едва 5 месеца
някои напускат постоянната си работа в България и решават
да се установят в Брюксел. Но намирането на работа в Брюксел далеч не е толкова лесно и който не е имал ужасно много
късмет да успее веднага, знае, че след стажа в институциите
често следват и други стажове, докато най-накрая дойде стабилната работа. Често остава впечатлението, че „професио-

налната реализация най-вече е свързана не с лични качества, а
с правилни познанства и връзки...“, както споделят с нас част
от интервюираните стажанти. „Като навсякъде“, сигурно
биха добавили някои...
Традиционно в края на стажа им българските стажанти получават покана за среща с българския еврокомисар г-жа Кристалина Георгиева. Изключително пряма и непринудена, тя откликва
да разкаже за работата си, да даде съвети на младите хора
и да се поинтересува от техните впечатления. Уви, на традиционния й въпрос кой ще се върне в България след стажа вдигналите ръка с всяка следваща среща са все по-малко и по-малко. За
мнозинството от стажантите да останат в Брюксел е, ако не
избор, то със сигурност много силно желание. Не липсват и стажанти, които избират да продължат някъде другаде в чужбина.
Завръщането в родината не се отрича като възможност, но тя
е със сигурност някъде по-напред в бъдещето.
И всъщност точно това ни кара да сме оптимисти. Ако поне
част от тези млади хора, натрупали безценен опит и познания
в чужбина, се завърнат в България, то техният принос би имал
изключително положителен ефект. А това вече се случва. Очаквайте в следващите ни броеве среща именно с тези млади
българи, които са избрали да се върнат в родината и да се реализират успешно там.
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Заедно в час, част от международната мрежа Teach For All, приема кандидатури до 10 април.

В

ъзможно ли е един ден да се събудиш в България, със смислена професия, като мениджър на група хора и да си част от
голяма общност от партньори, които мислят като теб? Възможно ли е всеки ден да виждаш смисъла в това, което правиш,
не само в краткосрочен, а и в дългосрочен план – и той да бъде
приносът за подобряване на живота на всеки българин?
Неправителствената организация Заедно в час отговаря на
тези въпроси положително. Фондацията търси млади лидери,
които са успешни в своята област, да станат част от двугодишна програма за социален принос и лидерско развитие. За да
стане част от програмата, може да кандидатства всеки завършващ или вече завършил бакалавър, чрез подаване на кандидатура онлайн на www.zaednovchas.bg. Търсят се хора с лидерски
потенциал, които са били успешни във високоселективни организации, провеждали са инициативи, ръководили са проекти или
са имали забележителни резултати в друга област. Крайният
срок за кандидатстване е 10 април.
След преминаването на три кръга на подбор и летни обучения,
участниците стават преподаватели за две години в училищата, в които има най-голяма необходимост от учители-лидери.
Работят по международния модел Преподавай като лидер с координатори, получават финансов стимул и подкрепа за кариерното си развитие след края на програмата.

Защо?

Мисията на Заедно в час е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Всяко дете в страната да се
обучава от учители, които успешно подкрепят своите ученици
да развият максимално потенциала си.
За 4 години програма Заедно в час е включила повече от 130
участници, като над 30 от тях са се върнали в България след
продължителен престой в чужбина. В момента Заедно в час
включва 88 действащи учители, които преподават на около
6000 деца в 48 училища в 7 региона в България. Предметите,
по които преподават, са тези в програмата на началното и
средното образование, като най-търсени са преподавателите
по aнглийски и други езици, възпитателите на ученици в начален
етап и специалистите по математика и информатика.
Само за учебната 2013-2014 година, учителите на Заедно в час
повишиха резултатността на своите ученици с над 20%. Голяма
част от децата се включват активно и организират благотворителни мероприятия, извънкласни дейности, клубове по интереси, участват в конкурси, олимпиади и състезания и успяват
да влязат в най-добрите висши учебни заведения.
Съвместно изследване на Заедно в час и Forbes България показва, че ако организацията изпълни мисията си всяко дете
да получава качествено образование от мотивирани учители
и пропастта в постиженията на ученици с различен социалноикономически статус бъде намалена до минимум, към годишния
прираст на БВП на България ще се добавят 1,1 процента (3,5
млрд. лева).

След програмата накъде?

Голяма част от завършилите програма Заедно в
час продължават развитието си като учители. Други стават координатори в екипа на организацията,
подкрепяйки
новите участници. Трети
започват собствени проекти, продължават с обучението
си или работа по проекти, които
в голямата си част са насочени към
подобряването на образователната
среда и възможностите за най-младите
българи. Всеки от тях остава ангажиран с
общността на Заедно в час, която е съставена от
мотивирани хора, които имат желанието и способността да променят България.
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Винаги гладен

Нудълс с червено къри и бекон
Азиатската кухня вече далеч
не е толкова екстравагантна и
недостъпна, затова в този брой
дори ще ви покажем как можем да
си я готвим и вкъщи. Признаваме,
че сме фенове и на домашното
суши и обещаваме и за него да пос1/2 пакет нудълс
ветим “винаги гладната" си рубри1 пакет (250гр.) пушека в някои от следващите броеве
ни гърди (lardon)
на вестника. Но днес решихме да
2 моркова
приготвим нудълс.
1 червена чушка
За да си набавите съставките за
1 глава лук
днешното ястие, ви стига и едно
2-3 лъжици червено
бързо минаване през супермаркекъри на паста
та. Може би сте обръщали внимаЯдки кашу
ние, че в по-големите вериги суперСол и черен пипер на
маркети вече дори има щандове за
вкус
тематична кухня или по-специални
продукти. В нашия случай ние просто минахме покрай щанда с азиатски продукти, откъдето взехме пакет нудълс, бурканче червено къри
и лютива паста (самбал).
О с т а на ли т е

Бон ап
ети!

СУДОКУ
ИГРАЙТЕ С НАС

продукти са далеч по-традиционни и намирането им не би
трябвало да ви затрудни.
Приготвянето на нудълс мааалко прилича на приготвянето
на паста – все пак започваме с поставянето на тенджера с
вода на котлона. В същото време, докато водата се топли, на
тиганче със съвсем малко мазнина запържваме пушените гърди, които предварително сме овкусили с черен пипер. Имайте
едно наум, когато солите ястието, че те вече са осолени. Докато ги запържваме, мазнината им ще се стопи и ще станат
леко хрупкави. Добавяме към тях и зеленчуците, нарязани на
жулиени, както и кашу ядките и объркваме с няколко лъжички
червено къри на паста. Изборът дали да сложите лютива паста е изцяло ваш според това дали обичате люто. Ако не сте
убедени колко точно люто можете да понесете, по-скоро не
слагайте.
Специфичното при приготвяне на нудълс е, че водата не е
необходимо да завира. Когато е достатъчно гореща, сложете нудълсите в нея и захлупете за колкото минути е указано
на пакета. Внимавайте да не ги оставите за прекалено дълго,
защото могат да се преварят и да се разпаднат. Отцедените нудълс можете да върнете в тенджерата, от която сте
излели водата, и да ги объркате в нея с останалите съставки.
Вече можете да сервирате!
Тази простичка и лесна рецепта с азиатски привкус не претендира да спазва изцяло каноните на азиатската кухня. Само
тези на добрия вкус и лесното приготвяне. Насладете и се!
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Белгия се готви за най-мащабното пресъздаване правено някога

O

т месеци в Белгия се говори за грандиозното отбелязване на 200-годишнината от поражението на Наполеон в битката при Ватерло. В рамките на общо 4 дни (18-19-20-21 юни)
са предвидени редица събития, като основният акцент пада
върху две големи възстановки, в които ще са включени над
5000 участника, 300 коне и конници и около 100 оръдия. Цифри,
които никога не са били постигани преди 2015 г. Всичко това е
прекрасна предпоставка да преживеем един от най-великите
моменти в новата история на Европа. Програмата на събитието включва:
От четвъртък 18-ти до събота, 20-ти юни: посещение
на биваците. Върнете се назад във времето през 1815 г. в
ежедневието на полковете на войските. Ще видите противопожарната подготовка, как се извършва поддръжката на оръжията, приготвянето на храна, смяната на караула, грижата
за ранените, подготовката на новобранците. Надникнете и в
щабовете на армиите, докато те съгласуват стратегиите
си за решителната битка... Цените на билетите започват от
6.75 евро, за деца под 7 години входът е безплатен.
Четвъртък, 18-ти юни, от 22 часа: шоу от звук и светлина ще освети бойното поле в памет на всички сражавали се
през тези съдбоносни дни. Вход свободен.
Основният акцент от програмата е оставен за петък, 19-ти
юни и за събота, 20-ти юни. За тогава, от 20 часа, са предвидени основните възстановки на двете грандиозни битки, свързани с две различни фази на битката. Спектаклите ще бъдат
различни всяка вечер, но винаги зашеметяващи и богати на
силни емоции.
Петък, 19-ти юни: атаката на френската армия, която напредва към британските позиции с викове „Да живее императорът”. Холандско-белгийските войски влизат в битката с цел
да предпазят английската армия. Битката едва сега е започнала и вече е невероятна! В така създалата се ситуация англичаните успяват да изненадат французите и да спрат тяхната
устремна атака. Победата още не е сигурна

за нито една от страните... Цените на билетите започват
от 15.75 евро (за правостоящи).
Събота, 20-ти юни: отговорът на съюзниците и драматичните събития около фермата Угомон, която е превърната във
форт от английските войски. Английската артилерия нанася
тежко поражение на френската имперска гвардия, която следва до последно заповедта “умри, но не се
предавай”. Наполеон
бяга в Париж, докато
Уелингтън и Блюхер
се срещат и празнуват победата във
фермата “Добрият
Алианс". Цените на
билетите започват
от 15.75 Евро (за
правостоящи).

On-line платформа за
правна помощ
• Задавате бързо и лесно вашите юридически въпроси
• Получавате професионални становища
от различни адвокати
• 100 % конфиденциалност
• 24/7

e-mail: legalsolutions.bg@gmail.com
www.legalsolutions.bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако искате да попитате, да научите, да ни разкажете или просто да се
свържете с нас, пишете ни на: redaktor@novabulgaria.eu

