
Това е второто посещение на ви-
цепрезидента Ангел Марин в Че-

хия. Първото беше през 2004 г., когато 
отново се отзова на покана на Бъл-
гарската организация. Още с присти-
гането си той изрази радостта си от 
своята среща с хора, които познава 
и сред които се чувства не като дър-
жавно лице и вицепрезидент, а „като 
един от вас – като българин“.

Първата точка в програмата му 
беше полагането на венец пред па-
метника на българите, паднали по 
време на Пражкото въстание, на-
миращ се на Олшанското гробище. 
Освен представителите на българ-
ската общност, заедно с вицепрези-
дента пред паметта на падналите се 
поклониха посланикът на България 
в Чехия Здравко Попов и полковник 
Росен Йорданов, военен и военно-
въздушен аташе в посолството на 
България.
СПЕЦИАЛНО ВРЕМЕ В ПРОГРА-
МАТА СИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ 
ОТДЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИ-
ЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, КОЕ-

ТО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ВЕРОЯТ-
НОСТТА ОТ ЗАТВАРЯНЕ.

В училището беше посрещнат от 
неговия директор Албена Георгиева 
и от учителския състав. Вицепре-
зидентът разговаря с тях и ясно из-
рази мнението си за необходимост-
та от съществуване на училището. 
„Самият факт, че в една европейска 
столица съществува сграда, на коя-
то има надпис Българско училище, 
значи много“ – каза той и заяви, че 
не може да се прави паралел между 
училище в България, където децата, 
макар и трудно, могат да пътуват до 
съседното населено място и едно 
училище в чужбина. „Тук става въ-
прос за стратегия на българската 
държава и политиката, която трябва 
да провежда спрямо сънародници-
те ни зад граница. За осигуряване 
на възможност за самообразование 
и най-вече обучение на български 
език. В днешно време се създават 
училища към посолствата, търсят се 
начини за обучение и по интернет. 
Добре е, че има такова разнообразие 

Чувствам се като
един от вас

НА 8 МАЙ, ПО ПОКАНА НА 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-
ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ 
В ЕВРОПА, В ЧЕХИЯ ПРИС-
ТИГНА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ 
НА БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ МА-
РИН. ОСНОВНИЯТ ПОВОД 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО МУ БЕШЕ 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА, 
ОРГАНИЗИРАНА ОТ СЪЮЗА 
НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА. 
В ПРОГРАМАТА МУ ОСВЕН 
ТОВА БЯХА ВКЛЮЧЕНИ СРЕ-
ЩИ С УЧИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ 
НА БЪЛГАРСКОТО СОУ „Д-Р 
ПЕТЪР БЕРОН“ И С МИНИС-
ТЪРА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА 
И НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИН-
СТВА НА ЧЕХИЯ ДЖАМИЛА 
СТЕХЛИКОВА.
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от възможности. Но е недопустимо 
да имаме създадено училище и да 
разрешим да бъде погубено.“

Директорът на училището Албе-
на Георгиева конструктивно се спря 
върху онова, което за запазване на 
училището може да направи самият 
учителски състав. На първо място 
това е високото качество на обу-
чението, т.е. онова, което го прави 
привлекателно за родителите. На 
второ място постъпването на по-
вече деца от средите на отдавна ус-
тановилите се българи. Тя изтъкна, 
че в момента в училището учат пре-
димно деца на българи, пристигна-
ли наскоро. Би трябвало да има по-
вече деца и от семействата на онези, 
заради които преди 60 години учи-
лището е било основано. Третият 
важен момент са извънкласните 
дейности. Те са изключително по-
лезни и желани от децата, но за 
съжаление за следващата година 
са изключени от учебните планове. 
Единственият начин, по който биха 
могли да се провеждат, е на добро-
волни начала от страна на учители-
те. „В момента съществуваме в та-
кива тесни рамки и ограничения, че 
не творим, а оцеляваме несигурно. 
Не се примиряваме, опитваме се да 
изплуваме, но все пак целта не е да 
не изпълняваме заповедите, а да се 
преосмислят някои разпоредби“ – 
завърши думите си тя.

С шеговитата обосновка, че 
и осъденият на смърт има право на 
последна дума, се изказа учителят 
Еленко Начев. Той направи сравне-
ние с училищата на други държави, 
които подобно на Българското учи-
лище са създадени зад граница. Даде 
за пример руските училища, кои-
то спадат към министерството на 
външните работи на Русия и разпо-
лагат с такава материална база, която 
ги прави масово желани и търсени. 
„Тук материалната база е на такова 
ниво, на каквото беше в България 
преди 15 години.“

Срещата приключи с уверението 
на вицепрезидента, че в негово лице 
училището има пълната подкрепа на 
президентската институция.
СРЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГО-
ВОРЕНИТЕ СРЕЩИ БЕШЕ ПОСЕ-
ЩЕНИЕТО ПРИ МИНИСТЪРА ПО 
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НАЦИО-
НАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА ДЖА-
МИЛА СТЕХЛИКОВА.

Освен началника на кабинета на 
вицепрезидента – Светла Тошкова, 
на срещата присъстваха посланикът 
на България в Чехия Здравко По-
пов, председателят на Българската 
организация Антон Стамболийски 
и неговият заместник Петър По-
пов. Вицепрезидентът благодари на 
министър Стехликова за включва-
нето на българите сред официално 
признатите малцинства на Чехия, 
за възможността, която им се дава 
да провеждат културни акции, за 
осигуряване на помещения в Дома 
на малцинствата и финансовата 
подкрепа, която получават за под-
държане на дейността си. Джамила 
Стехликова отговори, че българите 
са традиционно малцинство, което 
и занапред ще се радва на подкрепа-
та на Чехия. Двамата изтъкнаха, че 
и двете държави се отнасят традици-
онно толерантно към малцинствата 
и чужденците, които по политически 
и икономически причини са намери-
ли свой дом на териториите им.

Вицепрезидентът информира 
министър Стехликова за повода на 
своето посещение в Чехия: участие 
в конференцията на български-
те общности в Европа, за която ще 
пристигнат представители на бъл-
гарските общности от целия конти-
нент. „Това означава, че българите 
в Чехия превръщат Прага в център 
на българската общност в Европа. 
Благодарен съм ви за това, че ваша-
та държава осигурява домакинство 
за тази проява.“ Министър Стехли-
кова отговори, че за Че-
хия, разбира се, е чест да 
се превърне в духовен 
център на българската 
диаспора. Тя благодари 
на вицепрезидента и за 
предстоящото му посе-
щение в археологиче-
ския ареал край с. Ми-
кулчице. „Смятам, че 
е много важно да задъл-
бочаваме съзнанието за 
културната и историче-
ска близост на нашите 
народи.“

В и ц е п р е з и д е н т ът  
Ангел Марин връчи на 
министър Стехликова 
„Почетен медал Иван 
Вазов“ на Държавна 
агенция за българите 
в чужбина. 
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Господин Вицепрезидент, заема-
те своя пост шеста година. Обръ-
щайки се назад, каква оценка бихте 
си дали, гордеете ли се и удовлетво-
рява ли Ви постигнатото дотук?

Замислям се над резултатите от 
моята работа и ги оценявам като 
скромни. Би било пресилено да го-
воря за гордост и удовлетворение от 
извършеното. Още повече, че съм 
наясно колко високи са очакванията 
на хората, които са ме избрали.

Вие обаче питате за удовлетворе-
нието, което човек получава, когато 
работи и вижда ефект от усилията 
си. Смятам, че за тези шест години 
президентската институця постиг-
на много и се надявам, че и аз имам 
принос за това. Основание за гор-
дост можем да открием, ако вземем 
дори само работата с вас, нашите 
сънародници, които живеете извън 
България. В политиката, която про-
веждаме, прозира ясно нашето ува-
жение, внимание и грижа по отно-
шение на вас. 

Едва ли има друга държава, коя-
то така живо да се интересува от 
сънародниците си зад граница…

Нашите сънародници в различ-
ните страни имат нужда от българ-
ската държава, както и тя от тях. 
Процесите, които протичат в гло-
бализиращия се свят са такива, че 
ако не се намери начин за противо-
действие на обезличаването и обез-
родяването – ще се изгубим като 
нация. Смятам, че съхраняването на 
българското – българската душев-
ност, култура и език – е в интерес не 
само на българите и България. Това 
е принос и за световната цивилиза-
ция като част от богатството и раз-
нообразието на планетата.

Какви са впечатленията ви от 
българските общности по света?

Отнасям се с огромно уважение 
към българите зад граница и висо-
ко ценя и уважавам онова, което са 
направили, за да се съхранят като 
българи. Ако при нас, живеещите 
в България, това става от само себе 
си, то в друга страна са необходими 
усилия и любов към родината.

Много се радвам, когато живеят 
задружно и със съвместни усилия 
се стараят да решат проблемите, 
пред които са изправени и които не 
са малко. Заедно с това с огромна 
болка изживявам случаите, когато 
виждам неразбирателство, раздори, 
противопоставяне и злепоставяне 
пред властите на държавата, в която 
живеят. Това е много унизително, но 
за съжаление също е факт. 

Със сигурност може да разкаже-
те безброй случки от срещите си 
със сънародници зад граница?

Наистина мога. Обикновено са 
много дребни, но много показател-
ни. Не мога да забравя разказа на 
едно семейство от Унгария за деня, 
в който всички заедно получават 
унгарски паспорти. След като – спо-
ред правилата в Унгария – полагат 
клетва пред официалните лица, те се 
връщат в къщи и сядат на празнична 
трапеза, за да отпразнуват събитие-
то. И изведнъж всички – родители 
и деца – чувстват, че не смеят да се 
погледнат в очите. И в един момент 
майката казва: „Все пак не сме пре-
датели, ние си обичаме България!“

Или друг случай, от Украйна. Една 
девойка, бесарабска българка, годи-
ни наред сънува България. Никога 
не е идвала в България, познава я 
само по разказите на баба си и дядо 

си, които също не са идвали в Бълга-
рия. Тъй като е художничка, започва 
да рисува картини от сънищата си 
за България. Тя разбира се посети 
България, днес учи в Художествена-
та академия в София, пише стихове 
и иска да стане българска граждан-
ка. При една наша среща я попитах 
дали видяното в България съвпада 
със сънищата й. И тя отговори, че 
в по-голямата си част – да.

На една парижка улица срещнах 
българска девойка, която продаваше 
картини. Разговорихме се и на раз-
дяла тя ме помоли първо да разкажа 
на младежите от нейната възраст, че 
могат да напуснат България, но да не 
мислят, че навън е по-лесно. И вто-
ро: „Направете България такава, че 
всички, които сме навън, да поис-
каме да се върнем.“ Отговорих й, че 
второто трябва да постигнем заедно 
– ние, които сме в България и вие, 
които сте навън. Защото сами няма 
да успеем.

Какви качества трябва да при-
тежава вицепрезидентът?

Според мен, първото и основно 
качество, е да има чувство за държав-
ност. Усет за това, какво трябва да се 
направи, за да укрепва държавата 
и авторитетът й и хората й да живеят 
по-добре. Освен това трябва да оста-
ви настрани егоистичните нагласи, 
личните стремления и вътрешното 
самолюбие. Защото президентската 
институция се олицетворява от пре-
зидента. Вицепрезидентът трябва да 
умее да работи скромно, ненатрап-
чиво и без излишен шум. Да умее да 
работи и живее в сянка.

Мисля, че е много трудно да се 
намери подходящ вицепрезидент. 
Дано да се окажа такъв. 

В ДЕНЯ НА ПРИСТИГАНЕТО СИ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ МАРИН ОТДЕЛИ ВРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЮ ЗА СПИСАНИЕ „РОДЕН ГЛАС“.

С уважение, 
внимание
и грижа
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