
6 Роден глас

Тя е Болорма или, както всички я наричат Боги, или 
Буги. Родена е и израснала в град Ерденет, който е вто-
рият по големина град в Монголия след Улан Батор. 
Той – Спас Стоянов Джамбазов, родом от гр. Кърджали. 
През 2009 г. колелото на съдбата се завърта и събира 
две различни религии, две напълно различни култури, 
в подходящото време и на подходящото място. Болор-
ма и Спас създават свой собствен свят – семейство и ре-
ализират най-голямата си мечта – да имат ресторант. 
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Красива потомка на Чингис хан Красива потомка на Чингис хан 
и горд наследник на хан Аспарух и горд наследник на хан Аспарух 
създадоха своето създадоха своето 
кулинарно бижукулинарно бижу

Спас пристига в Чехия 
през 2007 г., воден от 
тежкото икономическо и 
политическо положение 
в България, и най-вече 

от липсата на работни места в род-
ния му град Кърджали. Прекарва 3 
месеца в чешката столица и се връща 
в родината, подгонен от носталгия. В 
началото на 2009-та отново се завръ-
ща в Чехия и остава и до днес, но не 
само заради работата си, а и защото 
среща Болорма. 

Тя идва в Чехия през 2008 г. и 
първоначално работи в Чешка липа 
като шивачка. В родната си Монго-
лия Болорма е работила като педагог, 
по образование е детска учителка, 
има богат трудов опит и в кулинари-
ята – която се оказва най-голямата 
й страст. Фактът, че говори няколко 
езика – руски, немски, чешки и ан-
глийски й позволява да осъществява 
много добра комуникация с клиен-
тите на заведението. 

Началото на тяхното запознан-
ство е съвсем тривиално – работят 
заедно в завод за производство на 
кисело мляко (jogurt). След това сме-

нят работното място с шивашки цех, 
където изработват тапицерии за коли. 
Спас през цялото време полага голе-
ми усилия да впечатли и завладее сър-
цето на нежното момиче, израснало в 
суровите монголски степи. 

Двамата започват връзката си без 
предварителни уговорки и нагласи – 
изграждат поетапно взаимно доверие 
и разбират колко важно е в една чуж-
да страна да срещнеш сродна душа. 

През 2010 г. харесват град Усти над 
Лабем и се установяват там, наемай-
ки си квартира и започвайки работа. 
През 2014 обаче, вземат съдбовното 
решение да заминат за Норвегия, къ-
дето Болорма има леля. Смятайки, че 
възможностите за реализация са по-
големи, те прекарват в Осло известно 
време, но там е дори по-трудно да се 
установят на добре платена работа, 
затова след няколко месеца се връщат 
в Чехия. В средата на септември 2014 
г. Спас купува красив пръстен и на ро-
мантична вечеря предлага на Болорма 
да сключат брак. Боги приема и сват-
бата им се състои в тесен семеен кръг. 

Още в началото на запознанство-
то си те разбират, че имат една и съща 

Текст: Евгения Станчева | Снимки: личен архив на семейството

мечта – за собствен ресторант, така 
през годините заедно с връзката им и 
идеята се избистря. Правят сами про-
учване и установяват, че в града няма 
монголска кухня и решават да се впус-
нат в това кулинарно приключение. 
След дълго търсене на подходящо 
помещение съвсем случайно го нами-
рат. Така след продължителни прего-
вори със собствениците и не малко 
компромиси, най-сетне се започват 
ремонтни дейности. Помещението е 
в окаяно състояние, но с помощта на 
много приятели и близки, то се пре-
връща в прекрасно място, каквото е 
и днес. Около три месеца са нужни за 
изграждането на интериора в харак-
терната монголска визия. Болорма, с 
незаменимата помощ на своите близ-
ки, осигурява тематични монголски 
предмети, които потапят гостите на 
ресторанта в уютна обстановка – ме-
нюто е подплатено с естествена кожа 
с изобразени ловни сцени; килими; 
картини; свещници; дори ритуал-
ни предмети – всичко в ресторант 
BOLOR е автентично и направено с 
много любов. Интериорът е изцяло 
дело на Богя, която освен прекрасен 
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готвач е и със силно изразен афини-
тет към изкуствата – сама е рисувала 
и изработвала цветните декоративни 
пана, красящи стените на ресторанта, 
а брат й собственоръчно е изрисувал 
масите и столовете с традиционни 
монголски мотиви. С много хармо-
ния и любов Спас и Боги, стъпка по 
стъпка, изграждат своето кулинарно 
бижу – ресторант BOLOR, чието име 
в превод означава „кристал“. Рес-
торантът е уютен, а ястията на Бо-
лорма пренасят в далечна Монго-
лия, в бялата юрта и сякаш се чува 
тропотът на препускащите кон-
ници на Чингис Хан из обшир-
ните монголски степи. Ястията, 
които приготвят са здравословни, 
като в тях присъстват месо, мор-
ски дарове, ориз и много зеленчу-
ци. Голяма част от суровините за 
направата на оригинални ястия 
се получават директно от Монго-
лия и Корея и така се гарантира 
качество на кулинарните шедьо-
ври. Едно от най-традиционните 
и харесвани ястия са тестените 
бохички (джобчета), пълнени с мля-
но месо. В ресторанта се приготвя и 
традиционен монголски хляб, който 
Спас оприличава на домашните ба-
бини мекички. В ресторанта серви-
рат и монголски чай – смес от седем 
билки, който оказва благоприятно 
влияние върху имунната система и 
целия организъм. Двамата споделят, 
че имат идея на един по-късен етап 
да включат в менюто на ресторан-
та и раздел с българска национална 
кухня. Боги с тънкия си кулинарен 

усет има и свои любими ястия от 
традиционната ни кухня – шопска 
салата, мусака, кебапчета и разбира 
се – баница. С помощта на майката 
и бабата на Стоян тя се е научила 
да ги приготвя прекрасно. Близките 
на Спас често гостуват в Чехия и не 
пропускат да зарадват семейството с 
български продукти и домашно при-
готвени специалитети. 

Освен страстта си към кулинари-
ята, Спас и Боги обичат и да пътуват. 
Посетили са много страни и са дегу-
стирали десетки от традиционните 
им ястия. Така освен да си отпочиват, 
пътувайки, обогатяват и знанията си 
по гастрономия, а Боги старателно си 
записва нови рецепти. Двамата уме-
ло преплитат традициите и празни-
ците на двете страни и религии. През 
годините на съвместно съжителство 
са се научили да уважават и почитат 
и българските, и монголските, и раз-

Целта на проекта бе да се 
проучи как те овладяват 
не само родния си език, но 
и чешкия, дали овладяват 

В края на 2015 и началото на 2016 година на едно от заседанията на Комитета за малцинствата в Устецкия 
край беше разгледано предложение от областния управител, г-н Олдржих Бубеничек (Oldřich Bubeníček) и 
от главния редактор на седмичник „Метропол“, г-н Иржи Морщадт (Jiří Morštadt), за издирване на ученици 
от интегрираните малцинства в нашата област.

Първа по рода си инициатива
организира Устецкият край

бира се чешките празници. Така би-
тът им е по-цветен и пъстър. 

По естествен начин ресторант 
BOLOR, с гостоприемните си соб-
ственици, се превърна и в място за 
срещи на нас, българите, в Устецкия 
край. Сбирките минават в топла и 
приятна атмосфера, под звуците на 
традиционна българска музика, а 
Боги всеки път ни изненадва прият-

но с прекрасно приготвени ястия. 
Казват, че всеки има нужда от 
своята Итака – място, където да се 
завръща, да чака среща с близки 
и той да бъде очакван. Ресторант 
BOLOR в Усти над Лабем е наша-
та Итака, нашата малка България, 
защото там се срещаме със съна-
родници, там някой ни чака и ние 
с нетърпение очакваме поредното 
писмо-покана от г-н Янчо Янев, 
председател на сдружение „Св. св. 
Кирил и Методий“ за следващата 
ни среща. А мястото, вече е ясно 
– всички го знаем – Velká hradební 
237/12 с усмихнатите домакини 
Болорма и Спас. 
Две култури вплели в едно меч-

ти, надежди и бъдеще… под звуците 
на родопската каба гайда и тропота 
на препускащите степни коне… там, 
където религиите нямат име, а всичко 
се нарича само с една дума – любов! 
Когато в края на интервюто попитах 
Спас и Болорма какво биха пожела-
ли на читателите на списание „Роден 
глас“, те отговориха: „Нека всички да 
вярват в мечтите си, да следват сърце-
то си, да обичат и да бъдат обичани – 
това е нашата формула за успех...“. ◆

с успех преподавания в училище ма-
териал, а условието за номинация – 
отличен успех.

Това предложение бе взето при-

сърце от всички представители на 
малцинствата в Комитета. Неговите 
членове решиха, че на 27 април всич-
ки одобрени кандидати ще бъдат по-

Болорма сред кулинарните си шедьоври

Текст и сним
ки: Янчо Янев


