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„Балканската“ книжарница в Брюксел
Ако отдавна не сте си купували книга на български език и 

имате път към сградата на Европейския парламент в Брюк-
сел, непременно минете през книжарницата на „Europa Nova“ 
(„Clos du Parnasse“ 3), където може да откриете автори не 
само от милата ни родина, но и от други страни от Централ-
на и Източна Европа.

Първа по рода си в Брюксел, книжар-
ницата отвори врати преди малко 
повече от две години с цел да пред-
стави съвременната литература на 

новите страни-членки на ЕС и страните-кандидатки.  Ако вече 
сте ходили там, знаете, че тя е част от прекрасно многоезич-
но пространство, обединяващо в себе си библиотека, медиен 
център и езиково училище (където може да учите хърватски, 
румънски и турски език). Сдружението, което стои зад създа-
ването му, често организира и срещи с писатели от Източна 

Европа и Балканите, четения на откъси от книги, дегустации 
на традиционни ястия и напитки, представяния на филми, кон-
церти, конференции и, разбира се, фестивалът EuropaNova, чи-
ето първо издание се проведе от 23 до 29 септември 2013 и 
беше посветен на езика и културата на Румъния.
В книжарницата може да намерите книги на съвременни бъл-

гарски писатели като Михаил Вешим, Калин Терзийски, Капка 
Касабова, Галин Никифоров, Теодора Димова, Васил Георгиев, 
Елена Алексиева, Ясен Атанасова и Александър Секулов, а ако 
сме успели вече да провокираме любопитството ви, отидете 
там и се опитайте да откриете от коя книга е цитатът: 
„Лукс е да знаеш какво нямаш. Лукс е да знаеш какво да ти 
липсва. Двама мъже летят в дизелов „Туарег“ из планинския 
каньон на магистралата от Солун към Атина в първите дни 
на юни 2011 година. Абсолютна константа в техните отно-
шения са словесните дуели“.

Музикално лято 2014 в Бенелюкс
От опит знаем, че лято-

то в България, на море или 
на планина, със сигурност е 
за предпочитане пред лято в 

Ниските земи, където лятно време 
понякога климатът не е дори пролетен... Има обаче и своите 
добри страни това да прекарате летните месеци тук и сега 
ще се опитаме да убедим меломаните защо е така. Специално 
за тях летните месеци в Белгия, Нидерландия и Люксембург са 
изпълнени с множество музикални изкушения за всички вкусо-
ве и предпочитания. Постарахме се да подберем за вас най-
интересните от тях, с което се надяваме да допринесем за 
едно прекрасно музикално лято... в Бенелюкс!

Нидерландия
Дестинацията е категорично Амстердам! Юни месец там ще 

се развихрят доста симпатичните и актуални в момента Kings 
of Leon (02.06 Ziggo Dome), Franz Ferdinand (12.06 Paradiso), One 
Direction (24.06 Amsterdam Arena), Avicii (02.08 Arenapark).  Ще има-
ме възможност и да си припомним и някои неостаряващи хи-
тове със също така неостаряващите Том Джоунс (21.06 Ziggo 
Dome), ZZ Top (24.06 Heineken Music Hall), Blondie (18.06 Paradiso). 
Юли месец в Амстердам ще започне ударно с концерт на Kanye 
West (02.07 Ziggo Dome), а в края на септември пък е голямото 
събитие – концерт на Лейди Гага (24.09 Ziggo Dome). 
За феновете на по-твърдия стил Megadeth ще са в Утрехт на 

11 юни (TivoliVredenburg) и в Leeuwarden на 9 август. Пак там на 
8 август ще са и Within Temptation. 
За любителите на музикалните фестивали имаме специална 

препоръка -  Pinkpop 2014 на 7-8-9 юни (www.pinkpop.nl/2014) в 
Landgraaf, недалеч от Маастрихт. Специално за фестивала 
от там ще наминат Arctic Monkeys, Limp Bizkit, John Mayer, 
Stromae, Ed Sheeran, а гвоздеят на програмата ще забият The 
Rolling Stones и Metallica. Друг популярен фестивал е North Sea 
Jazz Festival (www.northseajazz.com), който на 11-12-13 юли ще 
събере в Ротердам здезди като Pharrell Williams, Robin Thicke, 
Stevie Wonder, Joss Stone, Outkast и др.
Традиционните концерти на открито на виртузния цигулар 

André Rieu на площада в Маастрихт това лято ще са на 4-5-6, 
както и на 11-12 и 18-19-20 юли. Ако се чудите защо цели 8 дати, 
причината е проста – шоуто на Андре определено си заслужа-

ва, а и все пак концертите в родния му Маастрихт са винаги 
специални и са магнит за феновете му, както от китното хо-
ландско градче, така и от целия свят.

Белгия
Ако пък живеете в Белгия, не е със сигурност задължително 

да отскачате до Нидерландия за вече изброените концерти. 
Някои от изпълнителите са включили като спирка в турнето 
си и Белгия, например: Kanye West и ZZ Top ще са в Брюксел на 
25 юни, а много от звездите, участващи на фестивала Pinkpop, 
ще се отчетат и в Белгия на фестивала Rock Werchter (www.
rockwerchter.be), на около 30 км от Брюксел. Там между 3-6ти 
юли към The Rolling Stones, Metallica, Arctic Monkeys, Limp Bizkit, 
Stromae, ще се присъединят още Kings of Leon, Placebo, Ellie 
Goulding, Franz Ferdinand и много други. 
В самия Брюксел музикалното изкушение това лято е 

BRUSSELS SUMMER FESTIVAL (www.bsf.be), който ще се про-
веде от 8 до 17 август. На музикалната сцена край Place des 
Palais ще се качат звезди като James Arthur, Texas, Emiliana 
Torrini. За любителите на елекронната музика в Белгия ес-
тествено задължителен е фестивалът Tomorrowland (www.
tomorrowland.com), който е едно от най-големите музикални 
събития в световен мащаб. Тази година ще се проведе в уик-
ендите на 18-20 и 25-27 юли и ще събере до градчето Boom 
уникалните Armin van Buuren, Tiësto,  Benny Benassi, Carl Cox, 
Roger Sanchez и още.

Люксембург 
Музикалните акценти в Люксембург включват Massive Attack  

на 2 юли в Abbaye de Neumünster и пак там на 13 юли Joss Stone. 
Музикалната перла, която Люксембург ще ни предложи това 
лято, обаче се казва IRON MAIDEN. Легендарната група ще из-
несе специален концерт на 1 юли – първата им проява в Люк-
сембург от 1983 г. насам. 
Фестивалът ROCK-A-FIELD 2014 (http://www.rockafield.lu), в не-

говото девето издание, ще предложи невероятната атмос-
фера на музика сред природата. На 27-28-29 юни край градчето 
Roeser ще можете да се насладите на живо на Thirty seconds 
to Mars, Wiz Khalifa, White lies и много други. 
Сега остава само да ви пожелаем страхотно музикално 

лято и... ще се видим в публиката!
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Медицински грижи и зъболекарски услуги
Вашият здравноосигурителен фонд възстановява от 60 до 

75% от таксите, които са били удържани за здравни услуги, 
като например за личен лекар или за консултации или посеще-
ния при специалист.
Зъболекарските услуги включват профилактично и консерва-

тивно лечение, екстракция и изработване на зъбни протези. 
Възстановяват се разходите за лечение, цената на зъбни мо-
стове и т.н. За да може да възстановите парите си, уверете 
се, че използвате услугите на лекар, който работи със здрав-
ноосигурителните фондове. Най -добре е да попитате самия 
лекар какъв процент от сумата за вашето лечение ще бъде 
възстановена и дали той самият работи с тези здравнооси-
гурителни фондове. 

Лекарства
За лекарства с рецепта вие сами трябва да заплатите оп-

ределена сума за всяка рецепта. Сумата зависи от предписа-
ното ви лекарство. Процентът от цената, който се покрива 
от вашата здравна осигуровка, зависи от категорията, към 
която принадлежи конкретното лекарство (A, B, C, Cs, Cx или 
препарат за дозатор). Ако разполагате с предписана от лекар 
рецепта, всичко, което трябва да заплатите на фармацевта, 
е дела от цената, който не се покрива от здравноосигурител-
ния фонд.
Пациентите в обикновена болница заплащат 0,62 евро на ден 

за лекарства. За възстановяване на разходите за препарати 
от фармацевт е определен максимален дял от 1,15 евро или 
2,30 евро за осигурено лице. Таксата е по-ниска за лица, които 
се ползват от преференциална схема.
В следващия брой очаквайте, допълнителна информация за 

болнично лечение,  кога се възстановяват разходите за фи-
зиотерапия и сестрински грижи, можем ли да възстановим 
разходите за протези, очила, слухови апарати, какви други 
обезщетения съществуват и как се осъществява достъпът 
до здравните грижи. Ако имате въпроси или се нуждаете от 
допълнителна информация, пишете ни!

Правата ни в...

Здравни грижи и здравеопазване в 
КРалсТВО БЕлГИя

Няколко думи за здравната система…
Здравеопазването в Белгия е комбинация от задължително и 

доброволно (частно) здравно осигуряване. Всички лица прите-
жават право на обезщетение до определен размер. Допуска 
се и допълнително частно здравно осигуряване при доплащане 
от страна на лицата. Здравеопазването е задължително за 
всички граждани, които трябва да се регистрират с органи-
зация за социално осигуряване, за да може да получават ме-
дицинска помощ в Белгия. Регистрацията е от съществено 
значение за получаване на т. нар. карта SIS (Identity Card Social), 
която е задължителна при посещение при лекар или получава-
не на лекарства от аптека. След като дадено лице е реги-
стрирано, всички зависими  от него лица (като например деца 
или безработен съпруг/съпруга) са покриват автоматично 
от същата социалноосигурителна схема.

Кога имате право на здравни грижи?
Белгийската система за здравно осигуряване обхваща всяко 

лице, което пребивава законно в страната: служители, без-
работни, пенсионери, самостоятелно заети лица, държавни 
служители, лица с увреждания, местни работници, студенти, 
лица, регистрирани в Белгия , както и лицата на тяхна издръж-
ка. Имащите право лица на ваша издръжка са съпруг/съпруга, 
партньор, деца под 25-годишна възраст (6 категории) и род-
ственици (в някои случаи родители на съпруга/съпругата), чи-
ито професионален доход или заместване на доход е под прага 
от 2265,49 евро на тримесечие.
За да можете да използвате здравни грижи и да имате право 

на такива, трябва да отговаряте на следните условия:
•	 трябва да сте регистрирани в  някой от действащите 

здравноосигурителни фондове;
•	 трябва да внасяте здравноосигурителни вноски, чийто размер 

не може да бъде по-нисък от определения минимален размер.

Какво е покритието?
Обезщетения за профилактични грижи, прегледи и лечение се 

възстановяват по схема с предварително определени законо-
во установени ставки. 

В този и в следващия брой решихме да ви 
разкажем за здравеопазването и здравните 
грижи в Белгия и за всичко, което трябва да 
имате предвид, ако се нуждаете от лекар или 
зъболекар в Кралството.
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Константин Пенчев
За семейството, кариерата, правата и за 
българите зад граница и техните проблеми…

Работата на административния съдия и на омбудсмана е 
много близка и затова в Европа и по света често се случва 
бивш председател на Върховния административен съд да 
стане омбудсман и обратното. Това е така, защото и пред 
съда, и пред обществения защитник хората се оплакват от 
действия или бездействия на държавни или местни органи. 
Като омбудсман обаче се чувствам много по-силен по отно-
шение на защитата на правата на хората, защото на съди-
ята законът му два право да каже само дали един акт на ад-
министрацията е законен или не, а аз като омбудсман мога 
да кажа: „Този акт е законен, но не е справедлив и е пример за 
лоша администрация!” 

Имате ли случаи, при които към Вас за помощ и съвет се 
обръщат българи, живеещи в чужбина? Ако да - срещу какво 
най-често се жалват те? 

Много българи, живеещи или живели в чужбина, търсят мо-
ето съдействие. Най-често проблемите им са свързани с 
трудови и осигурителни права. Постъпват много жалби от 
български граждани, работили в държави-членки на ЕС, които 
не могат да упражнят правото си на пенсия поради ненавре-
менно получаване на необходимите документи и информация 
за осигурителния им стаж от съответната осигурителна 
институция на държавата-член на ЕС. Забелязва се тенден-
ция на увеличаване на сигналите, свързани с този проблем, 
като най-много са тези от български граждани, работили в 
Гърция и Италия. В тези случаи аз изпращам препоръки до На-
ционалния осигурителен институт (НОИ) да се свърже със съ-
ответната институция в другата държава. От НОИ пък пи-
шат напомнителни писма до конкретните пенсионни органи, 
което е добро средство за ускоряване на предоставянето на 
необходимите документи и информация. Това обаче не е дос-
татъчно ефективно, тъй като зависи само от добрата воля 
на компетентната институция от държавата-членка.
В институцията на омбудсмана постъпват и жалби от бъл-

гари, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една ка-

Г-н Пенчев, като омбудсман на Република България сигурно 
Ви се налага да се занимавате с най-различни лични истории, 
което навярно отнема голяма част от времето Ви.

Пътувате често из България - получавате ли въпроси за 
Европа, Европейската комисия? Интересуват ли се бълга-
рите от наднационалните въпроси? 

Явно успявам добре да организирам времето си, защото то 
ми стига за всичко – и да изпълнявам пълноценно задължения-
та си като национален омбудсман, и да бъда със семейството 
си. Е, понякога например се случва, докато съм със съпругата 
ми на пазар през уикенда, да ме спират хора и да ме питат 
за съвет за решаване на техен конкретен проблем, но това 
не ме натоварва, а напротив – доверието на гражданите ме 
зарежда с енергия.

Въпреки натоварената си програма, успявате ли да от-
делите свободно време и за своя лична програма? Какво 
обичате да правите извън работата и грижите за семей-
ството?  

Често ходя на театър, чета книги, разглеждам изложби. 
Много обичам живописта. Още като ученик в гимназията 
прочетох една книга за импресионистите и се влюбих в това 
изкуство. Освен това купувам всички карикатури с мен, пуб-
ликувани в българските медии, още от времето, когато бях 
председател на Върховния административен съд. Колекция-
та ми вече е доста голяма.  

Не можем да не Ви попитаме - как преминава денят на на-
ционалния омбудсман? 

Денят ми преминава различно в зависимост от конкретни-
те събития, включени в програмата ми. Задължително чета 
преписки по жалби (през 2013 г. в институцията на омбудсма-
на постъпиха рекордните 7 320 оплаквания от граждани), до-
клади по различни проблеми, подготвени от експертите в ин-
ституцията, други документи. Откакто станах омбудсман 
реших да наложа и практиката всеки четвъртък да се сре-
щам в приемната ми с граждани, като за ми-
налата година съм изслушал лично 367 души. 
Освен това с мои експерти обикаляме стра-
ната, правим приемни в различни градове и 
села, защото не всеки има възможност да 
дойде в сградата на институцията в София. 
Срещам се с ученици, за да им разяснявам пра-
вата, изнасям лекции пред студенти, участ-
вам в организирани от неправителствените 
организации дискусии и конференции, засяга-
щи различни конкретни човешки права... Ходя 
и на обсъжданията, организирани от парла-
мента, свързани със законопроекти, в които 
се визират права на човека. 

Преди да станете национален омбудсман, 
Вие бяхте председател на Върховния ад-
министративен съд. По какъв начин всяка 
една от тези позиции Ви повлия в личен и в 
професионален план? Липсва ли Ви админи-
стративното право? 
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лендарна година, които не са 
заплащали здравноосигури-
телни вноски за времето на 
отсъствието си и не са оси-
гурявани през този период 
в държава-членка на ЕС. При 
завръщането им в България 
правата им се възстановя-
ват едва след изтичане на 6 
последователни месеца, през 
които те са осигурявани у 
нас или след еднократно за-
плащане на сума в размер на 
12 здравноосигурителни внос-
ки, което приемат за неспра-
ведливо.

Според официалните данни стотици хиляди българи живе-
ят в държави-членки на ЕС. Трябва ли й на България по-раз-
лична политика спрямо българите зад граница?

Българите, живеещи в чужбина, са част от нашето обще-
ство и е крайно време да престанем тук в страната да гле-
даме на тях като на някакви невъзвращенци, родоотстъпници 
и т.н., все идеи, налагани в едно друго, тоталитарно време. 
Ясно е, че те живеят извън страната си, 
защото в другата държава имат по-добри 
условия – за работа, за образование, за 
отглеждане на деца, имат по-голяма си-
гурност и никой няма право да ги съди за 
това... Та те издържат с парите си много 
свои роднини в страната. Вероятно биха 
се върнали, ако и в България успеем да 
създадем такива възможности, каквито 
имат в другата държава. Именно мнение-
то ми, че ние трябва да приласкаем тези 
българи, живеещи в чужбина, да им покажем, че в родината им 
са желани и ги чакаме да се върнат някой ден, ме накара да 
организирам един от много сериозните дебати, които орга-
низирах в институцията на омбудсмана – кръгла маса, посве-
тена на участието в управлението на страната на българи-
те, живеещи в чужбина. Сред поводите за организирането й 
бяха множеството жалби от български граждани, които имат 
и друго гражданство, относно невъзможността им да участ-
ват активно в политическия живот на страната, поради огра-
ничението в Конституцията лицата с двойно гражданство 

Гост на броя

да не могат да бъдат избирани за народни представители, 
президент, членове на Министерския съвет и редица други 
длъжности, в резултат на препращането към условията за 
избор на народни представители в нормативните текстове. 
Другият проблем, обсъден по време на форума, който инсти-
туциите в страната продължават да не решават, а много 
вълнува българите, живеещи в чужбина, е липсата на отделен 
избирателен район или райони за тях при произвеждането на 
избори за народни представители. Имат сериозни основания 
твърденията на сънародниците ни, че по този начин те са 
дискриминирани при упражняването на активното им избира-
телно право.

За финал бихме искали да Ви помолим да споделите с нас и 
нашите читатели как оценявате от позицията на национа-
лен омбудсман отношенията на гражданите с институци-
ите в България. Знаят ли българите вече повече за права-
та си и най-важното - знаят ли как да ги отстояват? 

За съжаление, институциите продължават да са големи 
длъжници на гражданите в България. Много служители в дър-
жавни и в органи на местното самоуправление са забравили, 
че са назначени там, където работят, за да извършват ад-
министративни услуги на гражданите, спазвайки законите, 
справедливостта и принципите на добро управление, да съ-

действат на хората да реализират и защита-
ват правата и законните си интереси, а не да 
се държат с тях като с просещи милостиня 
и да отказват да се срещат с хората и да ги 
изслушат. Подобно надменно и пренебрежи-
телно поведение демонстрират и много от 
служителите на фирмите – доставчици на об-
ществени услуги.
В няколко годишни доклади писах, а и в мно-

го свои публични изяви предупреждавах, че 
разумните и мъдри български граждани са дълбоко огорчени 
от липсата на справедливост, а българските институции с 
бездействието и надменността си насила ще ги накарат да 
излязат на улицата. И това се случи. Цялата минала година 
мина под знака на протести и контрапротести, имаше жерт-
ви – хора се самозапалиха. В справедливия си гняв всички граж-
дани поставяха редица с години нерешени от институциите 
и регулаторните органи проблеми, за съществуването на кои-
то съм писал в много доклади, препоръки, становища, но без 
реакция от страна на компетентните органи. В доклада на 

омбудсмана за 2013 г. има много сериозни кон-
статации за нарушаване или застрашаване 
на човешки права, за неравноправни тексто-
ве в нормативни актове в различни сфери, за 
бездействие на конкретни администрации. 
Специално внимание съм отделил на правата 
на потребителите в отношенията им с моно-
полистите, мобилните оператори и банките. 
И съм убеден, че ако този път държавните и 
общинските органи, регулаторите и достав-
чиците на обществени услуги се вслушат в 
препоръките на омбудсмана, имаме шанс да 
върнем част от доверието на хората в ин-
ституциите и да започнем да възстановява-
ме справедливостта и върховенството на 
закона! 

Благодарим Ви за това интервю! Пожелаваме 
Ви лично здраве, професионални успехи и все 
така нестихваща воля да се противопоставя-
те на несправедливостите в живота!

Най-обнадеждаващият 
извод от всички протести, 
на които станахме 
свидетели, е, че хората 
вече много добре 
познават правата си и все 
по-активно ги отстояват. 
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министъра тази сума може да бъде увеличен от браншовите 
съвети в колективни споразумения между работодатели и 
служители. Също така, ако 70% от дневното възнаграждение 
е по-малко от социалния минимум, може да се изиска добав-
ка съгласно Закона за допълнителните помощи (Toeslagenwet, 
TW) (в зависимост от размера на доходите).

Как се осъществява достъпът до парични обезщетения 
за болест?
Заето лице, което има право на обезщетение за болест, 

трябва, при първа възможност, до втория ден на болестта 
най-късно, да докладва за своята болест, тъй като той или тя 
трябва да спре да работи. Лицето може да бъде докладвано 

като болно на съответния работодател, ако 
не може да идва на работа поради болест. Ра-
ботодателят от своя страна ще информира 
служителя за правилата за докладване на бо-
лест.
Заетото лице трябва да позволи извърш-

ването на проверки. По принцип, той или тя 
трябва да бъде в дома си в определени часо-
ве, посочени в правилата, според които се 

провеждат такива проверки.
Заето лице, което заявява обезщетение за болест и чиято 

неработоспособност е проверена по този начин от агенция 
за обезщетения, трябва да спазва съответните правила на 
Института за схеми за обезщетения за служители.
В следващите броеве очаквайте обезщетения за майчинство 

и бащинство, пенсии и обезщетения за старост, обезщетения 
при трудови злополуки и професионални болести, обезщетения 
за инвалидност, семейни обезщетения, безработица, здрави 
грижи и здравеопазване и още много полезна и важна информа-
ция за правата и задълженията в Нидерландия.

Правата ни в...

Парични обезщетения 
за болест в 
нидерландия

Кога имате право на парични обезщетения за болест?
Право на обезщетения за болест по време на осигурител-

но покритие
Съгласно съществуващия Граждански кодекс всички рабо-

тодатели са длъжни да продължават да изплащат на свой 
болен служител най-малко 70% от неговото или нейното въз-
награждение или заплата по време на първите две години 
от датата на заболяването. За хора, които вече нямат ра-
ботодател, здравноосигурителното законодателство е съз-
дало спасителна мрежа. След двугодишния период съответ-
ното лице може да кандидатства за обезщетение по реда 
на Закона за работа и възнаграждение съобразно трудовата 
дееспосоност (Wet werk en inkommen naar 
arbeidsvermogen, WIA).
Вие имате право на обезщетение за бо-

лест, ако вашето трудово отношение при-
ключи на първия ден от болестта ви или по 
време на периода, през който трябва да 
продължи плащането на вашето възнаграж-
дение или заплата. Тогава обезщетението 
за болест се плаща от датата на прекратя-
ване на заетостта, след като са изминали най-малко два дни, 
смятан за период на изчакване. Има две възможни ситуации: 
1) Лице, което има работодател, ще бъде обезпечено от 

своя работодател с изплащане на заплати или съответен про-
цент от заплатите за период до две години. 
2) Ако лицето е наето на срочен договор, работи като вре-

менно заето лице (uitzendkracht) или получава обезщетение за 
безработица, и се разболее, Институтът за схеми за обезще-
тения за служители (UWV) играе ролята на работодател и ли-
цето получава обезщетение за болест.
Правото на обезщетение за болест се прекратява във всеки 

случай на първия ден от месеца, в който съответното лице 
достигне възраст от 65 години, или когато лицето вече не 
боледува.
Право на обезщетение за болест след края на осигурител-

ния период
В случай на заболяване, което е докладвано в съответните 

служби в срок от един месец след края на осигурителния пе-
риод, е възможно все още да имате право на обезщетение за 
болест при определени условия.

Какво е покритието?
Служителят има право да получава най-малко 70% от своето 

възнаграждение или заплата през първите две години от за-
боляването. По този начин работодателят ще продължи да 
плаща на служител до 104-та седмица от заболяването, но не 
и след изтичане на срока на трудовия договор.
Максималното дневно възнаграждение, което се взема пред-

вид за обезщетенията по болест е €193,09. С одобрение на 

В този брой ще получите допълнителна ин-
формация за това кога имате право на парич-
ни обезщетения по болест, какво е покритие-
то и как се осъществява достъпът до парични 
обезщетения за болест.

Служителят има право да 
получава най-малко 70% от 
своето възнаграждение или 
заплата през първите две 
години от заболяването.
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На 24 май отбелязваме 
един от най значимите праз-
ници – Деня на българската 
просвета и култура. Основ-
ният повод за празнуването 
на 24 май е създаването на 
първата българска азбука 
– глаголицата, от свети-
те братя Кирил и Методий. 
Писмеността, създадена от 
солунските светци по-късно 
спомага за оформянето на 
кирилицата, която макар и из-
менена в годините се ползва и 
до днес. Кирил и Методий да-
ват на България просвещение 
и знание, което съвсем скоро 
ще я превърне в доминиращ 
фактор на Балканите и в Ев-
ропа, не само във военно, но и 
в културно отношение. Сто-
тици години по-късно, близо 
252 000 000 души още използ-
ват азбуката, чието начало е 
дадено от братята.

Повечето български историци се обединяват около становището, че за пръв 
път Кирил и Методий са почетени истински през 1851г., по инициатива на 
големия възрожденец Найден Геров. След Освобождението, значението на 
празника се засилва изключително много. Големи части от българските земи 
остават в пределите на Османската империя, нещо повече – в тези тери-
тории с годините започва масирана гръцка и сръбска пропаганда, с цел да се 
асимилира местното население. В този тежък период 24 май се превръща в 
една наистина обединяваща за българите дата, която сплотява техния дух и 
им припомня славното минало.
В днешно време ролята на Деня на българската писменост и култура е сякаш 

низвергната. Преди години обаче празникът е поддържал националния порив 
и огъня на геройското българско самосъзнание. В края на XIX век писателят 
Стоян Михайловски (племенник на Иларион Макариополски), написва стихотво-
рение, което нарича „Химн на Св.Св. Кирил и Методий“. Близо десетилетие 
по-късно, композиторът Панайот Пипков написва музика, която да приляга на 
творбата на Михайловски и така се създава песен, която става химн на бъл-
гарските училища. Тя остава и до днес и продължава да се изпълнява на еже-
годните училищни чествания. Вероятно много от вас си спомнят текста и, 
чийто първи куплет започва с думите „Върви, народе възродени, към светла 
бъднина върви“.
 Естествено, денят на братята не се отбелязва само в България. Почитат 

го и във всички други държави, където кирилицата се е запазила като азбука, 
а делото на Солунските братя не е забравено. Сред тях е и съседната „репу-
блика Македония“, която обаче твърдо отстоява идеята че Кирил и Методий 
са македонци. В българския град Охрид още се съхраняват мощите на свети 
Климент и свети Наум – учениците на Солунските братя, които пренасят 
тяхното познание по българските земи.
На деня на българската просвета и култура, както и на много други тради-

ционни празници, днес вече не се отдава голямо значение. Именно в настояща-
та действителност обаче, 24 май е по-нужен от всякога – нужен е, защото 
устремът на един велик народ е изчезнал, изчезнали са и стремежите му. 

(Препечатана от www.bulgarianhistory.org с известни съкращения)

Отечество мое

Аз Буки Веди

МОЯТА БЪЛГАРИЯ

О, Родино мила, 

тъй далеч си ти!

Но в сърцето си те нося

всеки ден, всеки миг дори!

Ти за мен си свята,

ти за мен си родна,

ти за мен си тъй прекрасна,

като майката дори!

Аз за теб тъгувам,

за твоите планини, гори, реки, море...

Аз за теб бленувам –

по слънчеви и топли летни дни!

Твоят облик аз представям

пред приятели добри,

твоята история разказвам

и в Холандия дори!

О, Родино мила,

тъй далеч си ти!

Преподавател: Мануела Денева

Дамян Попов, 6 клас 
Българско училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“, Antoinette Kleynstraat 8, 
2331 DV Leiden, Nederland

Това е рубрика за българско лично 
творчество, създадено зад граница. 
Ако живеете в чужбина и творите, 
може да ни пратите вашите худо-
жествени произведения. Направете 
хиляди българи ваши читатели.

24 май – ден на 
българската просвета 
и култура!

Уважаеми читатели, 
харесайте нашата страница във Фейс-
бук - Вестник Нова България! По този 
начин винаги ще 
имате актуална 
информация по ва-
жни за българите 
в Белгия, Нидерлан-
дия и Люксембург 
въпроси! 
Очакваме ви!

Харесайте ни!
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Цитат на броя

...със сляпото поддържание на Европа ние ще 
да достигнеме да бъдеме робове сами на себе 
си(…) трябва да заемеме от Европа това, 
щото ни е потребно, щото ни не достига й 
щото е признато за полезно на човекът...

Христо ботев, „излечима ли е нашата болест”, 
вестник „Знаме”, 1875

2 юнИ - 
тъжният празник на 
великолепния човек
Зад граница вече отдавна не е толкова трудно да се купят 

традиционно български продукти, но има неща, които продъл-
жават да липсват. Липсват сирените. Не тези, които използва-
ме при бедствия и аварии, а онези, които чуваме само веднъж 
годишно, точно на 2 юни и с които отбелязваме годишнина от 
гибелта на Христо Ботев и почитаме паметта на загиналите 
герои за свободата и независимостта на България.
Малко хора знаят, че този ден се отбелязва за първи път офи-

циално през 1901 г., когато на връх Вола присъстват и живи 
Ботеви четници. Тогава хиляди хора от цялата страна пъту-
ват към местността „Околчица“ във Врачанския Балкан, за да 
видят мястото, където големият български революционер 
пада смъртно ранен от куршум. 138 години след гибелта на 
Ботев обаче продължава да е загадка къде точно е погребано 

Един човек - един герой - един истински българин
Христо Ботьов Петков е роден на 6 януари 1848 г. (нов 

стил) в град Калофер. Баща му е известният даскал Ботьо 
Петков, а майка му – Иванка Ботева, за която съвременни-
ците казват, че била прочута със своята хубост, гордост и 
силен дух. През 1863 година завършва калоферското училище 
и октомври същата година получава стипендия от руското 
правителство и заминава за Одеса. Две години по-късно той 
е изключен от Втора Одеска Гимназия. От 1867 г. Ботев жи-
вее в Румъния. Живее в различни градове – Букурещ, Браила, 
Александрия, Измаил и Галац. През 1871 г. той започва да из-
дава своя първи вестник „Дума на българските емигранти“. 
Идеите, изразени в него, обаче му докарват неприятности 
- той е арестуван и затворен за конспиративна революцион-
на дейност и отново е пратен във Фокшанския затвор. След 
застъпничеството на Васил Левски и Любен Каравелов е осво-
боден. Започва работа като печатар, пише във вестниците 
„Свобода“ и по-късно „Независимост“, а през 1873 г. издава са-
тиричния вестник „Будилник“.
През 1874 г. е поканен да участва в общото събрание на 

Българския революционен централен комитет (БРЦК), къде-
то е избран за секретар на организацията. Ботев постъпва 
като учител в българското училище в Букурещ, а междувре-
менно продължава най-активно революционната си дейност. 
На следващата година превежда различни книги с теории за 
произхода на българите, а през юли сключва и граждански брак 
с българката Венета. През април 1876-а се ражда дъщерята 
му, Иванка. През май 1876 г. той започва редактирането на 
последния свой вестник „Нова България“, от който успява да 
издаде само един брой.
Когато новината за кървавото потушаване на Априлското 

въстание и хилядите жертви стига до Ботев, той организира 
чета, оглавява я и потегля към родината. Българите стигат 
до Гюргево, откъдето на 16 май се качват на борда на кораба 
„Радецки“.След превземането на парахода Ботевите четници 
слизат на брега при Козлодуй и се отправят към Балкана. Те 
водят поредица боеве с османски потери, като постепенно се 
оттеглят към планината. На 1 юни 1876 г.( нов стил) в сърцето 
на Врачанския балкан куршум пронизва смъртоносно Ботев.

тялото му от неговите четници, въпреки че десетки от тях 
доживяват Освобождението.
На 2 юни точно в 11:00 часа опитайте се да спрете за миг, 

направете кратка пауза в иначе забързаното си ежедневие и 
си представете, че и вие, както милиони души в България, чу-
вате сирените..., които ни напомнят колко велик е бил и про-
дължава да бъде българският дух. 

Незабравените традиции
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Животът в Белгия без розови очила
Цветанка Фандъкова преживява истински шок, в момента, 

в който се озовава в Белгия. Заедно със съпруга си пристигат 
тук преди 6 години. Първоначално намерението да заминат 
е взето заради ипотечен кредит на жилището, в което жи-
веят. Те решават, че в чужбина по-бързо ще го погасят. Пър-
вите две години прекарват в Брюксел. За този период от жи-
вота си, Цветанка казва, че е най-страшният в живота й. „В 
България бях една самостоятелна личност, която се справя 
сама с всичко, но тук се наложи да стана това, което не съм“.  
Още с кацането на летището остава поразена от драстич-

ната разлика между България и Белгия. „В Брюксел е красиво, 
ако си турист, но ако живееш там, за теб се превръща в за-
твор“. Цветанка преживява класически културен шок в много-
ликия и мултикултурен Брюксел. Изолацията я поставя вкъщи 
пред българската телевия, която я успокоява. Системата на 
живот, според Цветанка, кара хората да разпределят време-
то си, всичко се планира предварително и за него се организи-
рат срещи. Странни за нея се оказват еднаквите високи сгра-
ди, еднаквите улици и къщи – ако не познаваш града, шансът 
да се загубиш е огромен. Цял месец тя се вози с метрото из 
огромния град, докато го опознае.
Голяма пречка за адаптацията й се оказва езикът: „Дойдох 

тук без да знам никакъв език, но домъкнах със себе си учебни-
ци и сега си благодаря заради предвидливостта си!“. Нейният 
съпруг говори свободно турски, а в Белгия турскоговорящите 
много лесно и бързо се ориентират в обстановката. Тя смело  
разчупва мита, че българите обичат да си помагат в общата 
си емигрантска съдба. „Колкото лъжа срещнах тук, толкова 

Вестник „Нова България“ продължава публикуването на истории на българи, живеещи в чужбина. Техни-
ят опит - позитивен или негативен - може да ни разкрие какъв действително е животът зад граница.

не съм виждала през живота си. Тук няма да намериш бълга-
рин, който да ти каже истината. Никой на никого не помага, 
в Брюксел нямах нито една приятелка“. Съдбата обаче не е 
толкова жестока към нея, защото я среща с две жени, които 
се превръщат в нейни духовни опори. С тяхна помощ успява да 
премине през ада на самотата и на неразбирането. Цветанка 
споделя, че много от нашите сънародници живеят нелегално в 
Белгия и това ги смазва. Когато си нелегален, не може да полз-
ваш медицинско обслужване, социално подпомагане, живееш 
дори в страх, защото ако станеш жертва на престъпление, 
трудно можеш да се оплачеш в полицията. 
Ако и вие имате история, която искате да разкажем, пишете 

ни на redaktor@novabulgaria.eu

Ако искате да прекарате поне ден в „райската 
градина”, природният парк Pairi Daiza ще ви 

даде този неповторим шанс. 

продължава на
стр. 10
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Уникалната атракция е изградна на площ от 55 хектара, 
и се намира до малкото градче Брюжелет в провинция Ено в 
Югозападна Белгия, на мястото на бившето цистерцианско 
абатство Камброн. 
Паркът е изключително съчетание от зоопарк, аквариум и 

ботаническа градина, и е дом на хиляди екземпляри на фло-
ра и фауна от цялата планета. Неслучайно е избрано името 
„Pairi Daiza”, защото то означава „ограден двор” в превод 
от древен персийски, което е най-старото известно име за 
‘Рая’; преди паркът е бил познат именно под името ‚Paradisio‘ 
(„рай”). Така че когато ви се прииска да оставите проблемите 
зад гърба си и да се насладите на великолепието на природа-
та, посетете Pairi Daiza! 
С часове можете да се разхождате във великолепните гради-

ни, грижливо подредени на територията на парка, където рас-
тат вековни дървета, красиви цветя, и екзотични растения 
от цял свят. Ще ви плени и богатството и разнообразието 
от над 5000 животински вида, обитаващи в „райска” хармония 
и покой. Наред с всичко това, ще имате и уникалната възмож-
ност да видите и докоснете истински съкровища – както 
природни, така и изработени от златните ръце на майстори 
от Китай, Индонезия, Тайланд и други страни.
Pairi Daiza е и изключително добре организиран. Паркът пред-

лага своите атракции в тематично обособени Градини, Из-
ложби и Тематични зони, или както ги наричат организатори-
те – Световете на Pairi Daiza. Ето някои от тях. 
Градът на безсмъртните е най-голямата китайска градина в 

Европа, и едно от най-любимите кътчета на парка. В допълнение 
към красивите сгради, градини и водопади, изградени в характе-
рен китайски архитектурен стил и богато украсени с уникални 
естествени малахитови и мраморни скални отломки  и с множе-
ство екзотични растения, тя е и дом на многобройни животни и 

птици. Но несъмнено най-голямата атракция тук е наскоро прис-
тингалата от Китай двойка големи черно-бели панди.
Царството на Ганеша е друга уникална атракция в парка - 

най-голямата индонезийска градина, съществуваща в Европа, 
предлагаща неповторимата екзотика на индонезийския архи-
пелаг, най-вече о-в Бали. Колекцията тук включва репродукции 
на най-високия храм в Бали Pura Pasar Agung, на традиционни 
къщи от Източна Нуса Тенгара и Тораджа, миниатюрни копия 
на храмовете Боробудур и Прамбанан, красиви скулптури, во-
допади, и кътчета за отдих и пълна релаксация. През август 
2009 г. индонезийското правителство щедро предоставя и 
двойка суматрански слона в рамките на първата програма на 
Индонезия в сътрудничество с Европа по опазване на застра-
шен животински вид.
Земята на произхода ни пренася в Африка с майсторско пре-

създаване на автентичната атмосфера на „люлката на чове-
чеството”. Това е и земята на „голямата петорка“  - петте 
най-символични животни на този континент: лъв, слон, бивол, 
носорог и леопард. Освен „големите пет”, тук жирафи, носоро-
зи, антилопи и гепарди живеят в мирна хармония с много други 
животински видове от „черния” континент, както и в близък 
контакт с посетителите на парка. Бурни ритми на джемби 
звучат в този „свят” и привличат към голямото африканско 
селище Тамберма (от границата на Того и Бенин) с къщи, на-
правени от червена пръст и със сламени покриви, а рибарско-
то наколно селище кани на съвещание в колибата на вожда, в 
училището, в традиционния магазин за хранителни стоки, в 
дома на вуду свещениците, и др. сгради.
Pairi Daiza е истински „райски свят“ на красота и хармония, но 

и свят на вълнуващи приключения и мистериозни преживявания!

Екипът на „Нова България” сърдечно благодари на Росица за 
статията и за прекрасните авторови снимки. Горещо препо-
ръчваме да посетите това райско кътче. В следващия брой оч-
аквайте Градината на розите, Заливът Алгоа и много други 
кътчета от парка, както и ексклузивни авторови снимки на 
пандите, които наскоро пристигнаха в Белгия. 
Pairi Daiza е собственост на и се управлява от Pairi Daiza 

Belgium SA, член на Европейската асоциация на зоологическите 
градини и аквариуми (EAZA), като участва активно и в програ-
мата за защита на застрашените европейски видове (ЕЕР).

Автор: Росица Янкова
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Последното “Голямо 
хоро” на 8 март събра 210 
българи на едно място, 
а надеждите са, че дори 
повече ще се включат в 
следващото „голямо хоро“ 
на 7 юни. 

Незабравените традиции

Хорото - българската марка по света

Хорото почти винаги изразява радост и 
щастие (какво е традиционната българска 
сватба без поредица от хора: за взимане на 
булката, кумово или булчинско хоро!). Има и 
случаи, когато то може да бъде свързано с 
трагични събития. Например, край видинско-
то село Градец в дните след Великден, почи-
тат мъртвите си роднини като играят „хоро 
на мъртвите“. Според обичая всяко хоро за 
мъртвите започва с откупуване на музиката 
от опечалените близки, някои от които дър-
жат в ръцете си портрети на покойници. В 
Калофер Мъжкото хоро в ледените води на 
Тунджа пък е неизменна част от празника 
Богоявление. Традицията, която предхожда 
хвърлянето на кръста в реката, е на повече 
от 200 години и не е прекъсвана през години-
те. По време на комунизма, вместо кръст, в 
реката била хвърляна църковна купа. 
Със своя невероятен заряд, хорото ни по-

казва и, че България не се изчерпва в географ-
ските си очертания, а е навсякъде, където 
живее и българският дух, а възможностите 
за танцуване на хора в Белгия, Нидерландия и 
Люксембург никак не са малко. 
Белгийците Анн и Ален Сансен от години 

преподават български народни танци в Лиеж, 
Белгия и всеки е добре до-
шъл да се включи в тяхната 
„Седянка“. Там начинаещи-
те започват с основните 
стъпки на някои не толкова 
сложни хора като например 
копаница, ръченица, а след 
това продължават с танци 
от различни етнографски 
области на България. В Ан-
тверпен „Светулка“-та на Светла Станчева 
също е дългогодишен посланик на български-
те национални обичаи и традиции. 
Вече близо 5 години, клубът за култура 

„Гайда”в Люксембург (създаден към Центъ-
ра за култура на европейските институции) 
също свързва сънародници, които имат нужда 
от българския дух, култура и традиции в чуж-
бина. Създаден от няколко ентуасизирани бъл-

От векове българинът играе хоро и в радост, и в мъка. Израз на чувства и емоции, 
хорото е пожелание и символ на самия живот. Народът ни не е могъл да живее 
без хорото и - както песента - то е едно от условията да се запазим като етнос. 

гари, клубът днес обединява десетки и дори 
стотици хора от различни националности - 
всички до един влюбени в българските ритми. 
Именно благодарение на „гайдари“ в Люксем-
бург има курсове по народни танци, които се 
водят от професионален хореограф два пъти 
в седмицата за възрастни и веднъж за деца.
Ръководеният от Мария Цветкова Клуб „На 

хорото“ в Брюксел пък съ-
ществува от 6 години, отна-
чало като сбирка на няколко 
българи, желаещи да разучат 
някои от най-известните 
хора, а сега вече като група, 
наброяваща над 120 членове 
от различна възраст и про-
фесия, разделени в две групи: 
“по-малко напреднали” и “по-

напреднали”. 
Живеещите в Брюксел знаят, че в последни-

те две години, по идея на Люк Ленс, членове-
те на клуба на доброволни начала организи-
рат “Вечери на хорото“, в рамките на които 
в продължение на над 4 часа се играят хора 
от всички етнографски области на Бълга-
рия, с различно темпо и сложност за всички 
възрасти и възможности. На всяко събитие 

задължително има урок за 
разучаване на ня-
колко хора, така 
че желаещите, но 
незнаещи хората 
,да имат възмож-
ност да ги научат. 
Последното “Голя-
мо хоро” на 8 март 
събра 210 българи на 

Ако сте професиона-
лист, имате свой бизнес, 
предлагате услуга или 
просто искате да ста-
нете по-популярни, ре-
кламирайте във вестник 
„Нова България“.
Гарантирано чрез вест-

ник „Нова България“ ва-
шата реклама ще дос-
тигне до хиляди българи 
в Белгия, Нидерландия 
и Люксембург и ще бъде 
четена с предимство. На-
правете себе си и това, 
което правите, по-позна-
ваемо за вашите клиенти!
За всички цени, отстъп-

ки и рекламни пакети се 
обърнете към reklama@
novabulgaria.eu или вижте 
пълната информация в са-
мия вестник. 

Рекламирайте!

едно място, а надеждите са, 
че дори повече ще се вклю-
чат в следващото „голямо 
хоро“ на 7 юни. 
Българите сме богати не 

само история и култура, но и 
по душа. Ние сме един древен 
народ, позабравил пътя на ве-
ликолепието, но достойни да 
го извървим докрай.
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Пенсии и обезщетения за старост
Рано или късно всички от нас започват да се интересуват и да мислят за своята пенсия и обез-
щетения за старост – било то за самите нас, или пък за нашите родители. Ето защо в този брой 
решихме да ви представим информация относно това кога имате право на пенсия в Люксем-
бург, какви са изискванията, какво е покритието и как се изплащат пенсиите за старост.

Кога имате право на обезщетения за старост
Обхват
Възрастта за пенсиониране в Люксембург е 65 години, както 

за мъжете, така и за жените. Размерът на пенсията за ста-
рост не зависи от гражданското състояние на пенсионера. В 
някои много специфични обстоятелства има възможност да 
се възползвате от ранно пенсиониране, ако сте на възраст 
от 57 години. Пенсиите се увеличават с размера на инфлация-
та според обявените индекси, но при определени условия.
Изисквания
За да получите право на пенсия за старост, вие трябва да 

сте били осигурени за поне 120 месеца и да сте достигнали 
65-годишна възраст. При някои обстоятелства, свързани с 
продължителността на осигурителния период, правото на 
пенсия за старост може да бъде предоставено предсрочно, 
от 57- или 60-годишна възраст. Всички лица, които за били оси-
гурени за период от 480 месеца, могат да получават пенсия 
от 60-годишна възраст. Месеците на осигуряване могат да 
бъдат ефективни застраховки, приравнени периоди или до-
броволно осигуряване, но се изисква минимум от 120 месеца 
от задължителната застраховка. Пенсията за осигурителен 
стаж може да бъде получена на 57-годишна възраст, ако ли-
цето е осигурявано 480 месеца със задължително пенсионно 
осигуряване.
Осигурителните периоди, завършени в други държави-член-

ки на Европейския съюз, се вземат предвид. Ако не получите 
право на пенсия на 65-годишна възраст, вноските, които сте 
платили, ще ви бъдат върнати.

Какво е покритието
Вашата пенсия за старост се състои от фиксирана сума, 

1/40-а от която се придобива за всяка осигурителна година 
до максимум 40 години, и пропорционална добавка, възлизаща 
на 1,838% от придобития доход, деклариран по време на целия 
трудов стаж на осигуреното лице в Люксембург. Тази ставка 
ще намалява всяка година докато достигне 1,60% през 2052 г. 
Ако дадено осигурено лице продължи да работи след датата, 
на която възниква правото на пенсия, тази ставка се увели-
чава с 0,01% за всяка допълнителна година трудов стаж и за 
всяка допълнителна навършена година.

Ако вашата пенсия за старост е по-малка от минималния раз-
мер, установен със закон, вие ще получавате добавка в размер 
на 1/40-а от тази минимална пенсия за всяка завършена годи-
на, при условие, че имате най-малко 20 години осигурителен 
стаж.
Помощ за края на годината се предоставя на 1 декември в 

размер на € 735,30, ако притежавате 40 годишен осигурите-
лен трудов стаж.
Размерът на пенсията за старост не може да бъде по-ниска 

от € 1.703,10 и по-висока от € 7.884,73.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост
За да получите пенсия, вие трябва да подадете заявление до 

компетентната институция посредством специалния форму-
ляр за заявление на тази институция. Необходимите докумен-
ти, които следва да се приложат, са изброени на формуляра 
за заявление.
Ако пребивавате в друга държава-членка на Европейския 

съюз, вие трябва да подадете вашето искане до пенсионно-
осигурителната институция на тази държава.
Пенсиите се изплащат месечно и авансово.

В следващите броеве очаквайте още полезна и важна инфор-
мация за всички, които живеят в Люксембург. Защото трябва 
да знаем правата си!
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Платени стажове в България с възможност за 
постоянен договор?
Не, това не е шега. Нещо повече, не става дума само за крат-

ка заетост или доброволчество, а за реално участие в проце-
сите на дадена компания. Това е финансираната от ЕС Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 
г., която е наследник на почти идентичната програма, която 
се изпълняваше в периода 2007 – 2013 г. Министерството на 
труда и социалната политика е заделило 35 млн. лв., с които ще 
стартира схема „Младежка заетост“ за насърчаване на зае-
тостта сред младите хора до 29-годишна възраст. Идеята на 
програмата е да се осигури работа на около 7500 - 8000 безра-
ботни младежи, които ще получат възможност да участват в 
краткосрочни 6-месечни стажове или обучение на работното 
място при работодател в България за период до 6 месеца. Най-
важното: за участниците в програмата държавата осигурява 
средства за заплата, съобразена с минималното трудово въз-
награждение за съответната професия, за период от 6 месеца.
Програма „Младежка заетост“ ще има две направления. По 

първото ще могат да се включат младежи, които са завърши-
ли висше или средно професионално образование. Средства-
та, които са осигурени на работодателя, са за работна запла-
та съгласно минималните прагове за съответната длъжност 
и разходи за транспорт. Наред с това ако работодателят 
задържи лицето на безсрочен трудов договор, държавата ще 
покрие разходите за осигуровки за още 6 месеца. Работодате-
лят ще има право и да получи пари за наставник в размер до 50 
на сто от минималната работна заплата.
Другото направление на „Младежка заетост“ ще обхване 

младежите със средно образование. На тях също им е осигуре-
но обучение на работното място до 6 месеца. Тук субсидията 
от ЕС е 90% от минималната работна заплата, а работода-
телят е длъжен да сключи договор за три години с лицата, 
завършили обучението. В края му те ще получават документ 
за квалификация.

А ако имам идея за иновативен бизнес и търся 
финансиране?
Тук имаме една изключително интересна идея за това как 

можете да започнете собствен бизнес в България, при това 
с осигурено финансиране от европейския и националния бю-
джет. Нека преди това да си представим, че вие сте пред-
приемач или че имате вече разработена иновативна идея, с 
която имате желание да привлечете още капитал? Тогава 
екипът ни може да ви предложи създадените и вече утвър-
дени и в България фондове за рисков капитал, или по-точно: 
„старт-ъп екселератори“. Най-общо казано, това са средства, 
които са събрани със специална инвестиционна цел и които 

се управляват от екип специалисти съобразно желаните цели 
на фонда. 
С други думи и погледнато през призмата на България, 

старт-ъп екселераторите предоставят парични средства, 
с които определени предприемачески идеи могат да станат 
реалност или да се развият до изцяло по-нови нива. В този пър-
ви епизод от нашата поредица ще ви представим  инвести-
ционният фонд Eleven, който стартира през 2012 г. на базата 
на европейски средства, а към днешна дата финансиране са 
получили над 60 проекта в общо 6 кампании по събиране и оцен-
ка на бизнес идеите. Всичко това говори за инвестиция от 
над 9 млн. лв. 
При Eleven няма изискване за възраст, тип идея или минима-

лен брой участници в екип, работещ по идеята. Нещо повече, 
ако нямате още създадена компания отново можете да пред-
ложите своята уникална и иновативна бизнес идея. До момен-
та повечето успешни инициативи са в сферата на информа-
ционните технологии, но никъде няма изрично изискване. 
И за какви средства говорим? Новите проекти, одобрени за 

финансиране от акселератора ще получат финансиране от 25 
000 евро. Ако след първата оценка (обикновено няколко месе-
ца по-късно) проектната идея е вече развита и е привлякла 
интереса на други компании и партньори, както и е направила 
първите си приходи, то фонд Eleven може да награди проекта 
с допълнителна инвестиция от още 200 000 евро. 
Както е ставало и досега, екипът на Eleven ще очаква избра-

ните проекти да се присъединят към споделеното работно 
пространство на фонда в София за първите три месеца след 
финализиране на първия транш от 25 000 евро. По този начин 
всички екип могат да се възползват напълно от допълнител-
ните информационни и обучителни програми, които се разви-
ват паралелно на фонд Eleven: програми за менторство, лидер-
ство, предприемачество и икономика. 
Ако сме ви заинтригували, формата за кандидатстване за те-

кущата програма на Eleven е достъпна онлайн на www.f6s.com/
elevenS7, и ще бъде отворена до полунощ на 15.06.2014 г. Проце-
сът на подбор, включващ разглеждане на подадените проектни 
идеи, последващите интервюта с екипите, както и презента-
циите от избраните финалисти пред представители на фонда, 
ще се случи през месец юли, а финансирането и менторската 
програма започва през септември. Екипът на в. „Нова България“ 
ви обещава, че в някой от следващите броеве ще ви срещне по-
отблизо с проектите, които вече се осъществяват. 

Епизод 2 от нашата рубрика ще е насочен отново към ин-
тересни и актуални начини да стартираме собствен бизнес 
в България. Ще погледнем още един фонд за иновации, както и 
схема за посещаване на образователни курсове. 

Бизнес и образование 
в България? Защо не!
Епизод 1: Платени стажове и фонд за предприемачество Eleven

В редакцията на вестника ни получихме множество запитвания за това дали 
и как е възможно да се започне бизнес в България с малко средства, както и 
за възможности за по-краткотрайна заетост. Ето защо вестник „Нова Бълга-
рия“ започва серия от статии, които ще ви предоставят актуална информация 
за програми за заетост, за започване на бизнес, за проекти и инвестиции. 
Смятаме, че така нашият вестник ще е много по-полезен за вас и вашите 
близки. Ако имате нужда от повече информация, можете да се обърнете към 
редакцията ни на office@novabulgaria.eu или на страницата ни във Фейсбук.
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Защо всички деца на българските депута-
ти учат в чужбина?

- Защото в България ги е срам да кажат кои 
са родителите им...

Едва ли има някой, който да не знае, че сьомгата 
освен много вкусна е и много полезна храна. Ние от-
крихме и че пасва също много  добре на един събо-
тен обяд, с който да си отпразнуваме успешната 
работна седмица!
Затова и рецептата, която избрахме да споделим 

с вас в този брой, е изключително лесна, но обещава 
да ви зареди с енергия и да ви освежи. 
Започнахме с лука, който нарязахме на шайби и 

наредихме на дъното на тавичка, на чието дъно 
сложихме малко зехтин. Какво направихме с наря-
заното на порции филе от сьомга – овкусихме го 
добре със сол, черен пипер, наредихме го в тавичка-
та и поляхме отгоре съвсем малко зехтин. До тук – 
нищо особено. Ключовият момент е да долеете на 
дъното на тавичката половин чаена чаша розе, кое-
то да направи ри-

бата крехка и да и придаде много хубав упоен 
аромат. И още една ключова иновация: върху 
рибата капнахме малко сок от пресен лайм. 
Сложихме във фурната да се пече, докато 
сьомгата не придоби леко оранжевеещ цвят. 
Испанците казват, че сьомгата, когато е 
сготвена добре, трябва да има портокалов 
цвят. Все пак съветваме да не се увличате 
с печенето в очакване на холандско оранже-
во – достатъчно е филето да добие приятно 
розово-кремав загар. А и разбира се, прекрас-
ният аромат, разнесъл се из кухнята, сам ще 
ви подскаже кога сьомгата е почти готова!
Междувременно подготвихме нашата гар-

нитура от зелена салата, в която вложихме 
цялото си въображение. Съветваме и вас да 
направите същото, но ето от нас няколко 
идеи. Най-добре е салата да е прясна, от па-
зара, защото макар и изключително удобни и 
практични, пликовете със салата от супер-
маркета определено губят съревнованието 
за вкус. Добавихме чери домати и репички, а 
фантазията ни подсказа и идеята за запече-
ни, нарязани на тънко резенчета тиквичка. 
Получи се вкусно и свежо, а сезонът предпо-
лага поне още 100 вариации на предложената 
от нас комбинация от зеленчуци.
Готовото ястие приканва всички към маса-

та, включително и една бутилка добре охла-
дено, хубаво бяло вино. Дали е за отбелязва-
не на съботния обяд или имаме празник – за 
нещо вкусно и свежо винаги ще се намери по-
вод. Особено през юни!

Сьомга със зелена салата – 
пролетно и свежо
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Вестник „Нова България” не 
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Платени публикации* (само 
за вътрешни страници):
До 1000 символа – €25 

До 2000 символа – €47

До 3000 символа – €68

До 4000 символа – €90

Текст от „Нова България” 
– 25% върху цената 

С публикуване на снимки (в рам-
ките на общия брой символи) 
– 20% върху цената 

1/2 1/4

1/8 1/16

РЕКлаМа В „нОВа БълГаРИя”

Първа страница
Последна страница
Втора и трета 
страница
Вътрешни страници

€ 746
€ 245
€ 180

€ 145

Първа страница
Последна страница
Втора и трета 
страница
Вътрешни страници

€ 363
€ 118
€ 85

€ 70

Първа страница
Последна страница
Втора и трета 
страница
Вътрешни страници

€ 178
€ 57
€ 41

€ 33

Първа страница
Последна страница
Втора и трета 
страница
Вътрешни страници

€ 96
€ 31
€ 28

€ 21

*Публикувайте рекламен текст, създаден от вас или от нас 
по ваше желание, насочен към вашата дейност – промоции, 
новости, инициативи, събития… Към него можете да добави-
те снимки и във вид на същинска новинарска статия да раз-
кажете на вашите настоящи и бъдещи клиенти за вашите 
планове. Достигнете до вашите клиенти чрез нас!

Вестник „Нова България“ си запазва правото на промяна в 
цените на рекламните услуги, като е длъжен да публикува 
всякакви изменения в тарифата на страниците на вестника 
в достатъчен срок преди промяната. Промените не важат 
за договори, които са сключени и са в процес на изпълнение.

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БъЛГАРИЯ 
В КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ

Адрес: Nederland, Den Haag, Duinroosweg 9, 
2597 KJ Den Haag

Посланик Никола Колев

Телефон: +31 70 350 30 51; +31 70 354 08 76

Факс: +31 70 358 46 88

Дежурен телефон в извънработно време: 
+ 31 657 44 80 73

Email: Embassy.Hague@mfa.bg

www.mfa.bg/embassies/netherlands

ВаЖнИ КОнТаКТИ

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БъЛГАРИЯ 
В БЕЛГИЯ И ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО 
ЛЮКСЕМБУРГ

Адрес: Ave. Moscicki 7,1180 Bruxelles

Посланик Веселин Вълканов

Телефон: +32 2 374 4788

Факс: +32 2 375 8494

Дежурен телефон за спешни случаи в 
извънработно време: + 32 473 981 042

Работно време: Пон. - Петък, 09.00 - 17.30 ч.

E-mail: Embassy.Brussels@mfa.bg

www.mfa.bg/embassies/belgium
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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

Вашата реклама

On-line платформа за 
правна помощ

e-mail: legalsolutions.bg@gmail.com

www.legalsolutions.bg

•	 Задавате бързо и лесно вашите юриди-
чески въпроси

•	 Получавате професионални становища 
от различни адвокати

•	 100 % конфиденциалност

•	 24/7

 тел./факс:
+359 52 50 80 10

мобилен:
+359 8 999 4 999 7; +359 8 999 4 999 8

За вашето пътуване, настаняване 
и почивка в Европа и по света...


