
П резентацията включваше 
няколко основни момента 

(включително традиционната чаша 
червено вино) и  първият от тях – 
представянето на Черноморието – 
директорът Боян Панчев много спо-
лучливо го беше поверил на Васил 
Самоковлиев.

Васил Самоковлиев е  завършил 
туризъм. От години живее в  Че-
хия, родом е  от Поморие и  – също 
години наред – е  работил като екс-
курзовод по Черноморието. Мисля, 
че още с  първите си думи успя да 
заинтригува присъстващите чехи, 
като им разказа старата приказка за 
българина, който закъснял, когато 
Господ разпределял земята между 
народите. Работел на полето и  ко-
гато пристигнал, не било останало 
нищо. Господ обаче харесал трудо-
любието му и му дал 
късче от рая. Така 
се родила България. 
След това Васил Са-
моковлиев заразказ-
ва за Черноморието 
сладкодумно и  ком-
петентно, с  много 
точни данни, ко-
лоритни легенди 
и  полезни съвети. 
Заедно със Севда 
Коваржова, която 
прожектираше илю-
стративни фото-
графии, преведоха 
присъстващите през 
всяко градче, селце, 
курортче и  кере-
мидка по Черномо-

рието, започвайки от Дуранкулак 
и  приключвайки в  Синеморец. „Не 
се опитвайте да се договорите на ан-
глийски – посъветва Васил присъст-
ващите. – Говорете бавно на чешки, 
това е неофициалният език там.“

Милада Свободова, директор на 
„Картография“, представи новоиз-
дадената карта на българското Чер-
номорие и  подари на Боян Панчев 
първия брой. „Решихме да издадем 
картата вследствие на проучване на 
пазара, което показа, че има търсене 
– каза тя в  допълнителен разговор. 
– Установихме, че все повече чехи 
пътуват до България. Картата е само 
на Черноморието, защото виждаме, 
че чехите се интересуват главно от 
него.“

Обичайно ли е  да се прави пре-
зентация на карти? „Не – усмихна 

се Милада Свободова. – Търсехме 
фотография за корицата и се обър-
нахме към Българския културен ин-
ститут. Боян Панчев ни предложи не 
само снимка, но и участие в подгот-
вяната презентация на Черноморие-
то. Договорихме датата и  всичко се 
съчета идеално, носим я още топла-
топла от печатницата.“

Боян Панчев предложи на при-
състващите да зададат въпроси 
и  те се поинтересуваха от цените 
в  курортите и  възможностите за 
закупуване на жилище в  България. 
Отговори им вторият гост, Диляна 
Георгиева, първи секретар в  тър-
говския отдел към Българското 
посолство в  Прага. Каза, че цените 
са много добри като съотношение 
„качество-цена“, а на въпроса за за-
купуването на жилища – че е  въз-
можно, но не за физически лица, 
а за фирми. 

Милада Свободова призна, че 
е била в България – веднъж, докато 
е била студентка. „Бях на Златни пя-
съци. Беше незабравима ваканция! 
Всичко много ми хареса и единстве-
ното неприятно последствие беше, 
че напълнях с пет килограма, защо-
то много ми хареса и  българската 
кухня“. С което потвърди думите на 
Васил Самоковлиев, че ако „любо-
вта на мъжа минава през стомаха, 
то любовта на чехите към България 
минава през Черноморието.“ 

Посетете едно 
късче от рая
на 28 аПРил, в ГалеРията на бки, се състоя мултимедиална ПРе-
зентация, наРеЧена „бълГаРското ЧеРномоРие“. ПРезентацията 
имаше колкото култуРен, толкова и  Рекламен хаРактеР с  цел 
ПодПомаГане на туРизма и  беше насоЧена към Чешката об-
щественост – ПРисъстваха ПРедставители на Чешките медии 
и езикът, на който се ГовоРеше, също беше Чешки. По вРеме на 
веЧеРта беше ПРедставена новоизлязла каРта на бълГаРското 
ЧеРномоРие.

[ ]ако „любовта на мъжа минава през  
стомаха, то любовта на чехите  

към България минава през  
черноморието
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