
Е два ли ще ви подведа, ако 
кажа, че Българското посол-

ство в Прага от години не е прави-
ло подобен прием – от гледна точка 
на място, класа и отклик. На първо 
място ще спомена пъстрата палитра 
на поканените гости. От една страна, 
присъстваха челни представители 
на политическия елит – целият по-

сланически корпус, чешката прави-
телствена администрация, депутати 
и представители на министерствата. 
Поканени бяха и представители на 
културната и академична общност, 
обществени дейци и приятели на 
България. И не на последно място – 
представители на българското мал-
цинство – бизнесмени и членове на 

българските дружества. В залите на 
хотел „Прага“ със сигурност при-
състваха над 500 души.

Гостите бяха посрещани от по-
сланик Здравко Попов и съпругата 
му Димитрина Попова, пълномощен 
министър Маргарита Ганева, военен 
и военно-въздушен аташе полк. Ро-
сен Йорданов и съпругата му.

Приемът беше открит с нацио-
налните химнове на двете държави, 
след което официални слова към 
присъстващите отправиха посла-
никът на България в Чехия Здравко 
Попов и Председателят на долната 
камара на Парламента на Чехия Ми-
лослав Вълчек.

Посланик Попов говори за зна-
чението на празника за Бълга-
рия. „Днес празнуваме 130 години 
от Освобождението на България 
и възстановяване на нейната дър-
жавност – каза той. – Създадена 
през 681 година – една от най-ста-
рите национални държави в Европа 
– България загубва за близо 5 века 

Български мартенички 
окичиха дипломатическия 
корпус в Прага
НА 6 МАРТ, ПО СЛУЧАЙ 130 ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО, ПОСОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ 
ДАДЕ ОФИЦИАЛЕН ПРИЕМ, КОЙТО СЕ СЪСТОЯ В ЗАЛИТЕ НА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛНИЯ ХОТЕЛ „ПРАГА“. ЮБИЛЕЙНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ ПОЧЕТО-
ХА ДИПЛОМАТИ, ДЕПУТАТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕШКАТА ПРАВИТЕЛ-
СТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
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своята независимост и териториал-
на цялост, бидейки част от Отоман-
ската империя. На тази дата преди 
130 години, благодарение на геро-
ичните борби на българския народ 
за свобода, благодарение на силно 
изразената международна солидар-
ност със справедливата българска 
кауза, и разбира се, преди всичко 
благодарение на успешния край на 
Руско-турската освободителна вой-
на, българите преживяват своето 
ново раждане като свободна и не-
зависима европейска нация. Затова 
този ден е най-светлият и най-зна-
чимият празник в новата история 
на страната ни.“ По-нататък той 
изтъкна големия принос на чешкия 

народ за възстановяването на бъл-
гарската нация и държавност през 
19 век. „Много чехи – каза той – са 
оставили дълбоки и незаличими 
следи в полагането на основите на 
българската наука, изкуство и ин-
дустрия. Връзките между наши-
те два народа са споени здраво 
и трайно още в първите години 
след Освобождението. Отминали-
те 130 години доказаха колко со-
лидни и устойчиви са тези връз-
ки на приятелство, партньорство 
и взаимопомощ.“

Кратка програма изнесе танцов 
състав „Пирин“ от Бърно, с художест-
вен ръководител Георги Георгиев.

Много символично беше закич-

ването на всеки влизащ с марте-
нички. Ученичките от българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Пра-
га посрещаха със старата българ-
ска традиция всеки гост и в случай 
на интерес от негова страна, обяс-
няваха – на английски или чешки 
– значението й. 

Че празникът беше почетен дос-
тойно, свидетелстваха отзивите и те-
лефонните разговори на следващия 
ден. В тях присъствалите на приема 
изразиха своето задоволство, как-
то от високата класа – от червения 
килим до българските специалитети 
в менюто – до приятната и сърдечна 
атмосфера, които ние, българите, по 
традиция умеем да създадем. 

3 МАРТ

НА 3 МАРТ 1878 г., в селцето Сан 

Стефано край Цариград, Русия под-

писва мирeн предварителен дого-

вор с Османската империя и така 

завършва Руско-турската война, 

започнала на 24 април 1877 г. До-

говорът възстановява българската 

държава на политическата карта на 

Европа след почти петвековно роб-

ство. За граници са определени гра-

ниците на създадената през 1870 

г. със султански ферман Българска 

екзархия, която включва земи, на-

селени почти изцяло с българско 

население.

НА 3 МАРТ ПРЕЗИДЕНТЪТ ГЕ-
ОРГИ ПЪРВАНОВ участва в це-

ремонията по издигането на 

националния флаг по повод наци-

оналния празник, която по тради-

ция се провежда пред Паметника 

на Незнайния воин. Президентът 

и върховен главнокомандващ 

на Българската армия поздрави 

и прие строя на Националната 

гвардейска част.
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