
Как започна всичко? Може би със 
сравнението, че споменът за по-

малкия от двамата братя-първоучи-
тели – Кирил, е съхранен в църквата 
„Сан Клементе“ в Рим. Паметта му 
се почита ежегодно с празненство 
и участие на висши държавници от 
България. Защо обаче забравяме по-
големия брат Методий? Не е ли редно 
да намерим начин и място, където да 
почетем и неговата памет? И ако от-
говорът е „да“ – то къде и кога? Спо-
ред оскъдните вести за кончината му 
учените предполагат, че е завършил 
житейския си път в околностите на 
днешното селце Микулчице, където 
някога е имало голям духовен цен-
тър на Велика Моравия. Изхождайки 
от тези предположения, ние, призна-
телните българи, живеещи в Чехия, 
със съдействието на чешките власти, 
поставихме на това място паметна 
плоча. Заедно с този акт съвсем ес-
тествено се роди идеята именно на 
това място ежегодно да се организи-
ра поклонение, което да припомня 
паметта на Методий.

През споменатата 2000 година 
поканихме за участие в поклонени-
ето делегация от България. В нея 
участваха представители на Минис-
терството на образованието и нау-
ката, Министерството на културата, 
Държавната агенция за българите 
в чужбина, медиите и др. Начело на 
делегацията пристигна тогавашният 
вицепрезидент на България Тодор 
Кавалджиев. Поклонението в Ми-
кулчице се състоя на 11 май, когато 

според православния календар по-
читаме паметта на двамата братя. На 
мястото пристигнаха сънародници 
от Австрия, Полша, Словакия и Ун-
гария. Сред гостите беше и председа-
телят на банатските българи в Арад.

Освен поклонението, за делегати-
те беше подготвена съпровождаща 
програма, в рамките на която посе-
тиха градовете Прага, Бърно, Остра-
ва, Оломоуц и Мл. Болеслав. Много 
от тях се изненадаха от съществу-
ването на толкова силна българска 
диаспора в Чехия. Видяха, че не ста-
ва въпрос за формални връзки и че 
120-годишната история на органи-
зирано българско движение в Чехия 
е оставила трайни следи. Под влия-
ние на тези факти и предвид новите 
тенденции в Европа за обединяване, 
малко преди заминаването на де-
легатите се роди спонтанната идея 
за създаването на Международен 
съюз на българите в Средна Европа 
(МСБСЕ). Основната цел беше да се 
поддържа контакт между диаспори-
те в отделните страни, а с времето 
да се организират общи събирания. 
Процедурата по официалното при-
знаване на Съюза отне една година, 
но в началото на 2001 г. стана факт 
и той беше регистриран от чешките 
власти. За седалище беше определе-
на Прага, а според Устава ръковод-
ството се установяваше на ротацио-
нен принцип.

През 2004 г. Съюзът организира 
Форум на българите в Европа. Съ-
битието се състоя от 6 до 10 май  под 

надслов „България, българската диас-
пора в Европа и Европейския съюз“. 
Бяха разпратени покани до над 40 
дружества на българи от 17 страни. ▶

БЕШЕ ПРЕЗ 2000-ТА ГОДИНА. РАЗДЕЛЯХМЕ СЕ С ВТОРОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. СВЕТЪТ СТАРТИРА КЪМ ТРЕТОТО, А ЗА-
ЕДНО С НЕГО И НИЕ, БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ. ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯШЕ. ОТВАРЯХА СЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФОР-
МИ НА РАБОТА. РАЖДАХА СЕ НОВИ ИДЕИ. ЕДНА ОТ ТЯХ ДОНЕСЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПОЗАБРАВЕНА ТРАДИ-
ЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЕЛОТО НА ВЕЛИКИТЕ БРАТЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ДРУГА ДОВЕДЕ ДО СЪЗДАВАНЕ НА 
СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА.

Историческа крачка 
за българските

 диаспори в Европа

1. Началото през 2000 г. В присъствието 

на вицепрезидента Тодор Кавалджиев, 

поканен за поклонението в Микулчи-

це, се ражда идеята за основаване на 

МСБСЕ. Заедно с вицепремиера на сним-

ката са представители на БКПО и нейния 

председател Антон Стамболийски.

2. През 2004 г. в Прага е организирана 

международен Форум на българите 

в Средна Европа. Патронаж над изя-

вата поема вицепрезидентът Ангел 

Марин. На снимката вицепрезидентът 

с председателя Антон Стамболийски.

3. и 4. Форум на българите в Централна 

Европа. Депутатът Явор Милушев чете 

поздравлението от премиера Симеон 

Сакскобургготски до Форума и го връч-

ва на Антон Стамболийски. В президи-

ума са Йордан Янев от ДАБЧ, посланик 

Мартин Томов, вицепрезидентът Ангел 

Марин и депутат Силвия Нейчева.

5. и 6. Поклонението пред гроба на Св. 

Методий в Микулчице през май 2007 г. 

На лявата снимка заедно с посланик 

Здравко Попов са председателите на 

българските клубове Антон Стамбо-

лийски, Божидар Баиров, Сирма Зида-

ро и Атанас Беремов. На дясната сним-

ка са още председателят на унгарското 

дружество Калицов и Димитър Танев, 

с които бе договорено организирането 

на Събор на българите през 2008 г.
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Патронаж над изявата пое вице-
президентът на България Ангел Ма-
рин. Голямо съдействие за успешното 
протичане на Форума оказа Държав-
ната агенция за българите в чужбина.

Програмата включваше покло-
нение пред гробовете и паметника 
на българите, паднали през Втората 
световна война за освобождението 
на Чехия. След това, в салона на бъл-
гарското училище „Д-р Петър Бе-
рон“ в Прага, се състоя самият Фо-
рум. Вицепрезидентът Ангел Марин 
даде висока оценка на дейността на 
българските общности в чужбина, 
а участниците споделиха проблеми-
те и постиженията на своите общно-
сти в различните страни. Създаде се 
неформално атмосфера, в която все-
ки можеше да сподели своя опит, да 
постави въпросите, които го инте-
ресуват и да потърси отговор в опи-
та на другите диаспори. Последната 
точка в програмата на Форума беше 
пътуването до Микулчице. Делега-
тите поднесоха венци и цветя и се 
поклониха пред плочата на Св. Ме-
тодий. На следващия ден размениха 
адресите си и се разделиха.

С Форума дойде време за равно-
сметка: има ли полза от създаването 
на Съюза? Установихме, че напра-
веното дотук не е малко. На първо 
място беше създадена традиция за 
поклонение пред паметта на Св. Ме-
тодий. Броят на участниците в него 
ежегодно расте и през 2008 година 
очакваме да пристигнат над 1000 
сънародници. Освен това се създава 
възможност за връзка между бъл-
гарите в различни страни. Пример 
е съдействието, което българската 
диаспора в Чехия ежегодно оказва за 
доброто протичане на Ботевите дни 
във Виена, изпращайки за финал-

ния концерт фолклорен ансамбъл от 
България. Този концерт е финалната 
точка в турнето на ансамбъла, който 
преди това участва във фолклорния 
фестивал „Прага – сърцето на Ев-
ропа“ в Прага. Редовно се събираме 
и в Братислава по време на фолклор-
ните дни в началото на декември. 
Срещаме се и разменяме информа-
ция и печатни издания.

Замисляйки се над всичко това, 
стъпка по стъпка започнахме да се 
връщаме към едно предложение, 
което се роди на Форума през 2004 
г., а именно да се махнат бариерите 
и Съюзът на българите в Средна Ев-
ропа да прерасне в общоевропейски.

В началото на 2007 г. подготвихме 
проекто-устав и разпратихме предло-
жение за участие в подготвяния Съюз 
на българите в Европа до над 40 бъл-
гарски дружества в Европа. В отговор 
получихме редица отзиви, поставени 
ни бяха редица въпроси – за ръко-
водството, съхранението на архива, 
членския внос, правото на участие на 
страни извън Европа и др. Първона-
чалният проекто-устав се изпълни 
с редица полезни допълнения, някои 
спорни места бяха уточнени.

След което новият Устав беше 
приет и беше взето решение да запо-
чне процедурата по прерастването. 
Това се случи на свиканото заседа-
ние на членските дружества от Ав-
стрия, Полша, Румъния, Словакия, 
Унгария и Чехия, което се проведе 
на 28 март 2008 г. в Будапеща. Дру-
гото взето решение беше за свиква-
нето на нов Форум от 8 до 11 май т.г. 
в Чехия, на който да се избере ръко-
водство. Бяха разпратени покани до 
българските землячества и медии. 
Патронаж над изявата е поел отново 
вицепрезидентът на България Ангел 

Марин. След Форума ще се състои 
традиционното поклонение в Ми-
кулчице, където ще проведем Събор 
на българите в Европа.

А за в бъдеще? Има много въпро-
си, които заедно можем да решим по-
лесно. Един от тях е за помещенията, 
от които всяко дружество има нуж-
да. Във Виена са имали помещения, 
които са им били отнети. Положени-
ето в Словакия виси на косъм. Домът 
в Прага бе запазен от посегателства 
с цената на много битки. И сякаш 
борбите нямат край – в мига, в който 
приключи една кауза, се отваря нова. 
Поредната се появи на 15 септември 
2007 г., когато със започването на но-
вата учебна година присъстващите 
на тържеството в училището в Прага 
установиха, че няма да бъде открита 
паралелка първи клас – не се била 
събрала необходимата бройка деца. 
Стана ясно, че училищата в Бра-
тислава, Будапеща и Прага са пред 
опасността от затваряне. На мода са 
неделните училища. Не сме против 
тях, разбира се, но в същността си те 
са само курсове по български език 
и история, провеждани паралелно 
с основното обучение в редовно учи-
лище в съответната страна. Случаят 
със споменатите три училища е раз-
личен, защото те дават официално 
признато образование.

От всичко това следва, че битките 
нямат край. Замислям се отново за 
Микулчице, където започна всичко. 
От 2000 г. до днес го посетиха един 
президент и двама вицепрезиденти, 
на 24 май там ще отиде и председате-
лят на Народното събрание на Бълга-
рия Георги Пирински. Бавно и с мно-
го спънки се създава една традиция, 
която обещава да има смисъл.

Горди сме, че я създадохме. 
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