
С лед всичко, направено до мо-
мента, пред българската ди-

аспора беше поставен най-важни-
ят – и в същността си апостолски 
– въпрос: събирането на сумата от 
2 500 000 крони, т.е. около 100 000 
евро, необходима за осъществяване 
на проекта.

Стъпките, които стартираха съ-
бирането на средствата, бяха три 
и се проведоха в три последователни 
дни. Най-напред се състоя заседа-

ние на управителния съвет на Кул-
турния клуб в Прага, след това за-
седаваше Съвета на председателите 
на Българската културно-просветна 
организация в Чешката република, 
а на третия ден се срещнаха предсе-
дателите на повечето от българските 
сдружения в Чехия. Идеята, стояща 
в основата на проекта, беше ясна: 
Микулчице да се превърне в третия 
център за поклонение след общна-
родното честване в България и по-

клонението пред 
гроба на Св. Кирил 
в Рим.

Специален гост 
на заседанията, деле-
гиран от България, 

беше Петър Тошев от Държавната 
агенция за българите в чужбина, 
който олицетворяше подкрепата на 
България за родолюбивото дело.

Заседанието на управителния 
съвет на културния клуб в пра-
га се проведе вечерта на 6 ноември. 
Пред неговите членове, председате-
лят на клуба и цялата организация 
Антон Стамболийски за първи път 
формулира четирите пътища за съ-
биране на средства: лични дарения, 
спонсорство от фирми, дотации 
от чешката и българската държава 
и финансова подкрепа от отделните 
клубове и организации. Сред при-
състващите нямаше разногласия 
относно издигането на паметника. 

в началото на ноемвРи пРиключи важен етап от Развитието на съ-
битията, свъРзани с изГРаждането на паметника на великите бРатя, 
пъРвоучителите св. св. киРил и методий в село микулчице. най-по-
сле Голяма част от бълГаРската диаспоРа в чехия се обедини около 
една идея: издиГането на паметник, който да замени досеГашната 
паметна плоча в аРхеолоГическия аРеал кРай село микулчице.

Започна събирането
на средства за паметника

на Просветителите

[ ]Микулчице да се превърне в третия цен-
тър за поклонение след общнародното 

честване в България и поклонението 
пред гроба на Св. кирил в рим
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Изтъкваше се единствено необхо-
димостта от пълна прозрачност 
по въпроса за събраните средства 
и използването им. Заместник-пред-
седателят на организацията Петър 
Попов спомена закон N 117/2001 г., 
който третира именно процедурите 
около общонародните сбирки и кон-
трола на изразходваните средства.

Много откровени бяха думите на 
Петър Тошев от Агенцията, който 
изтъкна, че за да можем да очаква-
ме подкрепа от българската държа-
ва, най-напред самите ние трябва 
да направим нещо. Събирайки сума 
на базата на доброволни дарения, 
можем да докажем отношението си 
и да поискаме подкрепа. Председате-
лят Антон Стамболийски подкрепи 

думите му и безкомпромисно изтък-
на необходимостта от личен пример. 
В резултат на възванието му към 
присъстващите членове на управи-
телния съвет беше събрана общата 
сума от 27 000 крони, което се рав-
нява на 1300 евро – първата реална 
сума за чудесния проект.

Друг важен за решаване въпрос 
също беше поставен именно пред 
членовете на управителния съвет 
на най-платежоспособния – Праж-
кия – клуб: кой ще бъде гарант за 
обсъжданата сума. В заключение, 
членовете на управителния съвет 
дадоха съгласието си и препоръча-
ха на Съвета на председателите на 
организацията, гарант на провежда-

ната акция да бъде Българската кул-
турно-просветна организация.

На следващия ден, 7 ноември, се 
състоя заседанието на Съвета на 
председателите на Българската 
културно-просветна организа-
ция в Чехия. Присъстваха пред-
седателите на клубовете в Прага, 
Острава, Оломоуц, Мл. Болеслав, 
Пилзен, Кладно, Мост и Хомутов. 
Като начало беше отчетено направе-
ното до този момент: писмата, раз-
пратени до български институции 
и български сдружения по света, 
както и обръщенията до съответни-
те чешки институции. Отбелязана 
беше и медийната гласност около 
проекта – отпечатване на възвание-
то в списание „Роден глас“ и вестник 

„Будилникъ“ и излъчване на съоб-
щение по националната кабелна те-
левизия „Скат“. С Петър Тошев от 
Държавната агенция за българите 
в чужбина беше обсъдена идеята 
възванието за дарение да бъде пуб-
ликувано и в списание „ЕК“ на Аген-
цията. Беше потвърдено създаване-
то на открити сметки в крони и евро, 
на които да се превеждат даренията 
за паметника.

След призива на председателя Ан-
тон Стамболийски, присъстващите 
дадоха съгласието си организацията 
да бъде гарант на проекта.

Третата стъпка беше срещата на 
председателите на българските 
сдружения в Чехия, в която освен 

председателите на българските клу-
бове участваха Мария Захариева, 
председател на сдружение „Възраж-
дане“, Йордан Балуров, председател 
на сдружение „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ и Мариана Новотна, предсе-
дател на новосъздаденото сдружение 
„Българска беседа“. Гости на среща-
та бяха консулът към Българското 
посолство в Чехия Данчо Мичев 
и Петър Тошев от Държавната аген-
ция за българите в чужбина. Водещ 
и организатор на събитието беше 
Атанас Иван Белков, председател на 
Българското културно-просветно 
сдружение в Бърно и представител 
на българското малцинство в Съ-
вета за малцинствата към чешкото 
правителство.

По време на обсъжданията от-
ново не беше поставено под въпрос 
самото изграждане на паметника. 
Както каза Петър Тошев, ареалът 
в Микулчице „вече е спечелил слава 
на поклонническо място и се нуждае 
от подходящ паметник.“ Ето защо се 
разискваше единствено необходи-
мостта от прозрачност и беше из-
брана тричленна комисия, която да 
следи за изразходването на средства-
та. В комисията бяха включени за-
местник-председателят на Пражкия 
клуб Петър Попов, председателят на 
клуба в Пилзен Татяна Мандикова 
и председателят на клуба в Кладно 
Михаил Андреев. Обсъдена беше 
и необходимостта от изготвяне на 
дарителски свидетелства, които ще 
получи всеки, който дари средства 
за издигане на паметника.

Беше изтъкнато, че гарант на ак-
цията е Българската културно-про-
светна организация.

Още на първото заседание на 
Пражкия клуб Петър Тошев каза 
онова, което подсъзнателно знае 
всеки от нас: „паметници на бра-
тята Кирил и Методий има, но не-
достатъчно.“ Можем да добавим 
и въздишката на председателя Ан-
тон Стамболийски по въпроса за 
онова, което все още трябва да се 
направи и което не е малко: „Да сме 
живи и здрави до май – да извием 
едно хубаво, българско хоро!“

Дано!
А дали ще успеем да съберем не-

обходимата сума? – това зависи от 
всички нас. Можем само да кажем, 
че до 23 май 2009 г. остават шест 
месеца. 

Роден Глас · брой 5 · 7


