
Н ова, уникална за Бъл-
гария, интернет стра-
ница стартира във вир-

туалното пространство. Сайтът 
www.bgstreet.net дава възможност 
на българите в чужбина да намират 
и да се свържат с други българи бли-
зо до мястото, където живеят. Услу-
гата е уникална с това, че дава въз-
можност за търсене по географски 
принцип, в близост до вашия адрес. 
В  момента „Българската улица“ по-
крива 21 държави на 5 континента.

Всеки българин в  чужбина може 
напълно безплатно да добави име-
то на улицата си на специална кар-
та на сайта. Не се изисква номер на 
улицата, което защитава личното 
пространство на потребителите. Ре-
гистрация на сайта също не е нужна, 
като целта е максимално опростено 
използване.

Всеки посетител има възмож-
ност за търсене на други българи, 
въвеждайки имената на улица, град 
и  радиус на търсене. Системата ще 
намери всички българи, попадащи 

в  радиуса на търсене. Съ-
ществува и  възможност за 
избор на точно определен 
потребител от картата. В два-
та случая потребителят има 
възможност да изпрати мол-
ба за контакт до 10 други бъл-
гари едновременно. Личните 
имейли на потребителите са 
скрити, с което личните дан-
ни са напълно защитени.

Първите публикувани от-
зиви на потребители са поло-
жителни, доказващи, че географски-
ят подход на сайта е полезен за тях: 
„Регистрирах се, намерих си и прия-
телка съвсем наблизо, с  момиченце 
малко по-голямо от моето. Но най се 
радвам, че детето ми има приятелка, 
с която може да си говори на българ-
ски. Аз съм единствената, с която го-
вори.“ – потребител, Великобрита-
ния, в интернет форум.

Според анкета, побликувана в со-
циалната мрежа, 91% от българите 
във Великобритания биха контакту-
вали или контактуват с  други бъл-

гари. Това даде идеята за създаване 
на сайта, който да помогне на бълга-
рите в чужбина да се намират един 
друг, близо до мястото, където жи-
веят. Това е  важно условие за голе-
мите градове, където пътуването от-
нема много време и не може да бъде 
вместено в  натоварения график на 
сънародниците ни зад граница.

За повече информация: Ва-
сил Лефтеров, основател на „Бъл-
гарската улица“, www.bgstreet.net 
lefterov@bgnet.bg �

Васил Лефтеров, Лийдс

В  Пилзен отново се събраха, 
за да посрещнат заедно три 
хубави празника наведнъж: 

Баба Марта, 3 март и  Международ-
ния ден на жената. Без да е  много-
людно, празненството събра спло-
тена компания „българчета“, които 
честваха от ранния следобед до къс-
на вечер.

Всеки присъстващ беше посрещ-
нат с  мартеничка, след което, под 
звуците на българския химн, бяха 
почетени падналите за Освобож-
дението на България от османско 
робство. Спаска Павлова приближи 
онова велико време посредством 
творчеството на Иван Вазов, а Таня 
Мандикова с  много чувство изпъл-
ни паметната ода на Иван Вазов, 

„Опълченците на Шипка“ – което, 
разбира се, развълнува всички при-
състващи.

По един съвсем неформален 
и  естествен начин, празникът 
беше съчетан и  с  изборно събра-
ние, на което с много благодарност 
за свършената работа и с искрено 
доверие беше гласуван мандат за 
още две години на старото ръко-
водство в състав: Таня Мандикова 
– председател, Богомил Симеонов 
– заместник-председател и Спаска 
Павлова – секретар. Непроменена 
остана и  ревизионната комисия 
Венцислав Симеонов и Христо Къ-
нев.

Последва веселие с  български 
хора и българска забавна музика. �

Стартира нова виртуална услуга

Заедно на Баба Марта!

НОВА, УНИКАЛНА УСЛУГА, НАСОЧЕНА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, СТАРТИРА В ИНТЕРНЕТ. САЙТЪТ „БЪЛ-
ГАРСКАТА УЛИЦА“ Е МЯСТОТО, КЪДЕТО СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В СТРАНСТВО МОГАТ ДА НАМИРАТ ДРУГИ БЪЛГА-
РИ НАБЛИЗО, ИЗПОЛЗВАЙКИ ГЕОГРАФСКО ТЪРСЕНЕ.
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