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Интервю на Моника Илиева | Снимки: архив на авторите

Красотата на Родината, 
претворена в „Роден пъзел“претворена в „Роден пъзел“

Всеки от нас носи в сърцето си онова свидно късче от Родината, което му напомня за бащиния дом, за семейството и приятелите, 
за първата любов и още много спомени, които го топлят в студените дни и нощи в чужбина. Далеч от България, виждайки красо-
тите на света извън границите й, често забравяме за чудесата и райските кътчета, които се намират в пределите на Отечеството 
ни. Именно това се опитват да ни напомнят Надежда и Йордан, създателите на „Роден пъзел“ – любители на природата, пъте-
шественици и най-вече родолюбци, които запечатват зад кадър най-запомнящите се места от България. И не с онзи стремеж за 

комерсиализация, а поради желанието да приближат родното до всеки един от нас, който в забързаното си ежедневие често забравя да 
се огледа и да оцени това, което притежаваме. А повярвайте ми то е много повече и много по-значимо от това, което ни предлагат Европа 
и света. Защо? Ами защото си е наше! Чрез създадените пъзели, запечатващи късчета от историята и природните ни забележителности, 
Надежда и Йордан предоставят възможността парче по парче, отново и отново, да се завръщаме към родното. Повече за идеята и ней-
ните създатели можете да прочетете в интервюто с нашите гости, а аз им пожелавам успех занапред и никога да не престават да следват 
и реализират мечтите си, защото светът има нужда от повече вдъхновени и борбени хора като тях. 

парченце и най-вече да създаваме 
положителни емоции. Стремим се да 
влагаме и много от личните си посла-
ния. Надяваме се да вдъхновим хора-
та да ценят това, което ни заобикаля 
и сами да поискат да го видят с очите 
си, за да намерят своето кътче, кое-
то ги завладява и кара да се чувстват 
свободни.

– Как реализирахте проекта? 
– Началото, както знаете, винаги е 

най-трудно. В началото си мислехме, 
че най-сложно ще бъде да изберем 
първия кадър. Това също не бе лес-
на задача, но след нея тепърва про-
дължиха да се появяват нови и нови 
предизвикателства. Всъщност това 
се оказва и най-интересното, защо-
то постоянно ни кара да действаме, 
да мислим, да рискуваме и да взе-
маме решения. В проекта и двамата 
ежедневно влизаме в различни роли 
и както и в живота, и тук взаимно 
се допълваме. В един момент разра-

към днешна дата.

– Как се роди идеята за „Роден 
пъзел“?

– Идеята се зароди наистина 
спонтанно. И двамата обичаме да 
съчетаваме приятното с полезното. 
Не е тайна, че приемаме предизви-
кателствата с удоволствие и едно от 
тях бе да се впуснем в създаването 
и изграждането на наша обща идея, 
където да имаме възможността да 
влагаме страст и да отправяме лич-
ни послания. Благодарение на тази 
нагласа, успяхме да реализираме 
„Роден пъзел“. Пътувайки често и 
преоткривайки родните красоти и 
забележителности, сме се убедили 
колко много са те и че заслужават 
повече внимание. Чрез „Роден пъ-
зел“ искаме да популяризираме без-
бройните красиви български места, 
които не трябва да бъдат забравяни, 
да провокираме хората да пътуват, 
да се забавляват, нареждайки всяко 

– Разкажи ни накратко за себе си 
и за твоята безценна половинка?

– Здравейте! Ние сме млада двой-
ка, обичаща да пътува из знайни и 
не толкова местенца в красивата ни 
Родина. Обичаме да излизаме и из-
вън границите на страната ни, но в 
България има толкова много вълну-
ващи дестинации, че някак си засега 
искаме да обиколим тук, колкото се 
може повече. Аз се казвам Надежда 
и съм от Габрово, където през 2010 г. 
завърших Национална Априловска 
гимназия, а моята половинка в жи-
вота и на път се казва Йордан и той 
е от болярското село Първомайци. 
Запознахме се по време на следване-
то си в Икономически Университет 
– Варна, където заедно завършихме 
специалността „Бизнес информа-
ционни системи“. Паралелно с обра-
зованието ни, започнахме и нашето 
професионално развитие в IT света, 
където продължаваме да се реализи-
раме и да влагаме енергия и желание 



33брой 6/2017

БЪ
Л

ГА
РИ

Я И
 БЪ

Л
ГА

РИ
ТЕ

ботваме идеята и материализира-
ме думите „Любов към Родината“, 
в друг – сами ставаме дизайнери на 
своя продукт, занимаваме се още 
с маркетинг и разработване на уеб 
сайта, а също сме и екипът, който 
комуникира с клиентите и поняко-
га с удоволствие доставяме до врата 
всеки пъзел. На всеки етап от раз-
виването на идеята, за нас изникват 
наистина нови предизвикателства, с 
които е наистина много интересно да 
се сблъскваме и разрешаваме. Това 
помага да развиваме, както проекта, 
така и себе си.

– Какво ви накара да изберете 
снимката от Трявна за първи пъ-
зел? А как решавате коя забележи-
телност да бъде следващото пре-
дизвикателство за любителите на 
пъзелите?

– За пръв наш пъзел избрахме 
едно прекасно място, намиращо се 
в сърцето на България, като нашата 
идея е да тръгнем именно оттам във 
всички посоки, за да обхванем цяла-
та красота на Родината ни. Избрахме 
картина от Трявна, която със своя 
неповторим дух и автентична архи-
тектура ни води през своите тесни 
улички далеч от шума на забързано-
то ежедневие. Това е и едно санти-
ментално за нас място, което обича-
ме да посещаваме често, близко е до 
сърцата ни и до родните ни краища. 

А как решаваме коя да бъде след-
ващата забележителност – това става 
след дълго обсъждане и избиране на 
перфектния кадър на дадено място. 
Трябва наистина и двамата да сме 
убедени в избора си, да се обединим 
около него и чак тогава задействаме 
следващите етапи. Стараем се всеки 
кадър от колекцията да е уникален и 
да напомня за прекрасната ни Родина. 

– Названията на пъзелите са 
грабващи и запомнящи се. Как из-
бирате имената и труден ли е този 
процес?

– Благодарим ти! Изборът на име-
то на пъзела също е доста важна част 
от процеса, за да имаме завършеност 
и да сглобим всеки един аспект от ку-
тията по най-добрия начин. Първото 
име си дойде със самия кадър. Смя-
таме, че „Символите на Трявна“ е не 
само това, което показва кадъра, но 
и отличителна част на града, която 

винаги пленява всеки, минаващ по 
уличката на занаятите – включително 
и нас, винаги, когато посетим Трявна. 

„Величието на Шипка“ е името, 
чрез което представяйки пъзела, ня-
маме какво повече да добавим. Име-
то и кадъра са наистина велики и ни 
оставят безмълвни. 

Ако трябва да обобщя, бих спо-
делила, че отделяме специално 
внимание за подбора на името и не 
бихме назовали пъзела, без да сме 
убедени, че ще носи гордо името, 
което сме избрали. 

– Разбрах, че имаш блог за пъту-
ване, в който споделяш кои дести-
нации си посетила. Предполагам, че 
травъл блогът и „Роден пъзел“ днес 
са неизменно свързани. Можеш ли 
да кажеш кое всъщност възникна 
първо?

– Блогът „Тефтерчето на един пъ-
тешественик“ възникна много преди 
идеята „Роден пъзел“ изобщо да се 
зароди. Пътувам от малка, а преди 3 
лета стартирах своя страничка в со-
циалните мрежи, в която започнах 
да публикувам снимки на посетени 
вече кътчета, любопитна информа-
ция за тях, както и други интересни 
събития. Година по-късно реших да 
създам и свое място в интернет прос-
транството, което да колекционира 
още по-добре всяка следваща дести-
нация. Затова го нарекох и „Тефтер-
чето на един пътешественик“. Преди 
да обиколим света, би било прекрас-
но първо да опознаем родината си, 
да се доберем и до най-отдалечените 
кътчета, да видим и най-удивителни-
те гледки и да обогатим духа и съзна-
нието си, с колкото може повече пре-
красни български места и тяхната 
история. В своя блог имам възмож-
ност да разказвам за такива места, да 
пиша статии с лични впечатления от 
първо лице, да ги категоризирам още 
по-добре и да ги обогатявам наглед-
но със снимкови материали от лич-
ния си архив, с които всеки пост да 
бъде още по-полезен на търсачите на 
своята следваща дестинация. 

Днес и двата проекта вървят ръка 
за ръка, защото споделят обща мисия. 

– Можеш ли да ни загатнеш коя 
е следваща дестинация, която сте 
избрали?

– За съжаление, ще трябва да за-

пазите още малко търпение. Кадъ-
рът за следващия пъзел наистина е 
избран и дори вече носи своето пре-
красно име. Очаква се да го обявим 
съвсем скоро, като с радост ще Ви 
споделим веднага, щом стане факт. 
Обещаваме, че ще бъде толкова въл-
нуващ и предизвикателен, колкото и 
първите два пъзела от колекцията.

– Аз нося родината в сърцето си. 
Макар и далеч от нея, всяко нещо, 
което ме доближава дори малко до 
България, ми носи неописуема ра-
дост. Когато разбрах за пъзелите, 
си казах, че трябва да ги притежа-
вам. Сигурна съм, че и много други 
българи в чужбина биха обикнали 
идеята Ви и биха Ви подкрепили. 
Обмисляли ли сте начини как да 
разпространите „Роден пъзел“ по 
света?

– За нас твоите думи са неопису-
ема радост. Щастливи сме, че спо-
деляш обичта към Родината, както 
нас, макар и далеч от нея. Много 
бихме искали „Роден пъзел“ да изле-
зе извън границите на страната ни. 
Ежедневно се опитваме да популя-
ризираме идеята по всякакъв начин, 
за да вдъхновим още повече хора 
чрез нея. Колкото по-голяма под-
крепа, толкова по-добре успяваме да 
продължаваме да я развиваме. Ето 
защо сме много благдарни за това 
интервю и че чрез Вас ще успеем да 
предадем и навън от нашата поло-
жителна енергия. Освен списание 
„Роден глас“ получихме подкрепа 
и от още няколко партньори извън 
страната, чрез които успяхме да из-
пратим пъзела на първото си пъте-
шествие. Ще продължаваме да пра-
вим всичко възможно да зарадваме 
всеки, който желае да получи своето 
парченце родно чрез нашата идея, а 
един ден се надяваме, да можем да го 
правим безусловно.

– Трудно ли се осъществяват меч-
тите в България в днешно време? 

– Със сигурност пътят не е лек. 
Всяка мечта изисква усърдие и по-
стоянство. Към тях добавяме и това, 
човек да е добър и да обича, защото 
тези две ценности са голяма сила. Ко-
гато раздаваме, ние получваме. Като 
съберем всички елементи от този ма-
лък пъзел, смятаме, че рано или къс-
но мечтите се сбъдват!  ◆


