
НА 9 И  10 НОЕМВРИ, В  ОСТРАВА СЕ ПРОВЕДОХА „ДНИ НА БЪЛГАРИЯ В  ОСТРАВА“. В  ТЕХНИТЕ РАМКИ СЕ 
СЪСТОЯХА СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОРАВСКО-СИЛЕЗИЙСКА И  БУРГАСКА ОБЛАСТ. СЪБИТИЕТО 
ПРОТЕЧЕ ПОД ПАТРОНАЖА НА ЯРОСЛАВ ПАЛАС, УПРАВИТЕЛ НА МОРАВСКО-СИЛЕЗИЙСКА ОБЛАСТ И ЗДРАВКО 
ПОПОВ, ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ. БОГАТАТА И РАЗНООБРАЗНА ПРОГРАМА, ЦЕЛЯЩА ДА СЪДЕЙСТВА ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ, ВКЛЮЧВАШЕ ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ НА НИВО 
ДЪРЖАВЕН АПАРАТ, КУЛТУРНА ЧАСТ, БИЗНЕС ФОРУМ И ДЕГУСТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ВИНА.

„Дните на България в  Острава“ 
стартираха с официална среща меж-
ду Ярослав Палас, управител на Мо-
равско-Силезийска област, Здравко 
Попов, посланик на България в  Че-
хия и Константин Гребенаров, облас-
тен управител на Област Бургас. По 
време на срещата те подписаха дого-
вор за двустранно сътрудничество. 
Целта на споразумението е да се за-
дълбочат добрите взаимоотношения 

между България и  Чехия на регио-
нално ниво и  да се сложи началото 
на културното и стопанско побрати-
мяване на двете области. При полага-
нето на подписите присъстваха още 
Йорданка Ананиева, заместник-кмет 
по образование и  култура в  Бургас, 
проф. Николай Овчаров, доц. д-р 
Галя Христозова, зам.-ректор на Бур-
гаски свободен университет, Илия 
Михов, член на обществения съ-

вет за култура и спорт към Община 
Бургас, Марин Йовчевски, съветник 
към Посолството, Коста Димитров, 
председател на интерпарламентарна-
та група за приятелство с  България 
в чешкия парламент и Иржи Взиен-
тек, заместник-управител на Морав-
ско-Силезийска област.

„Двете области имат много общи 
профили, което позволява да се 
създаде конкретно и  многообразно 
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сътрудничество – каза по повод на 
събитието посланик Здравко По-
пов. – И двете са водещи в тежката 
промишленост, машиностроенето, 
металургията и минния добив. Дру-
го важно звено е  селското стопан-
ство. Бих добавил и туризма, защо-
то Област Бургас е  много известен 
черноморски туристически район, 
а Моравско-Силезийска област при-
тежава капацитет в сферата на бал-
неосанаториумите и  екотуризма. 
И  разбира се – сферата на образо-
ванието и  културата, в  която също 
бяха набелязани редица възмож-
ности за съвместни образователни 
и  културни проекти. Двете области 
имат огромен потенциал и  би било 
чудесно, ако осъществят ползотвор-
но сътрудничество. Мисля, че всич-
ко е в наши ръце и сме в състояние 
да го направим.“

Идеята за осъществяване на 
„Дните на България в  Острава“ 
принадлежи на Българското по-
солство в Прага. Ражда се няколко 
месеца по-рано, в  разговор между 
посланик Здравко Попов и Димитър 
Николов, кмет на Бургас. „Обсъдих-
ме възможно представяне на Бургас 
в  Чехия – казва посланик Здравко 
Попов – и стигнахме до заключение-
то, че то не трябва да бъде абстракт-
но, а  обвързано с  перспектива за 
регионално сътрудничество. Об-
съждайки няколко региона в Чехия, 
стигнахме до Моравско-Силезий-
ската област като най-отговаряща на 
профила на Област Бургас.“

Управителят на Моравско-Си-
лезийска област – Ярослав Палас, 

е  български възпитаник, абсолвент 
на Висшия селскостопански инсти-
тут в  Пловдив. „Отношението ми 
към България е много положително 
– казва той. – Преживях там най-ху-
бавите години от своя живот и  по-
лучих много добро образование. 
Живях в  страна, която се отнасяше 
изключително приятелски към мен. 
Запознах се с  много хубави хора 
и  с  много от състудентите си про-
дължавам да поддържам връзка. 
Всяка година се връщам на почивка 
в България.“

Добрите спомени, които Яро-
слав Палас запазва за България, се 
проявяват в  бъдещата му работа. 
Като народен представител е  член 
на интерпарламентарната група за 
приятелство с  България в  чешкия 
парламент. „Сътрудничеството ни 
не беше формално, особено преди 
встъпването на България в  Евро-
пейския съюз – казва той. – Като 
министър на земеделието винаги 
съм съдействал за плавното присъ-
единяване на страната към ЕС. По-
късно, като министър на земеделие-
то, бях щастлив, че министерството, 
което оглавявах, може да предаде на 
България много от своя опит“.

Константин Гребенаров, управи-
тел на Област Бургас, също високо 
оцени събитието. Изтъкна, че мно-
гото работни срещи, безнес-форума 
и културната програма ще му позво-
лят да събере богата информация. 
„Със сигурност ще отпътувам из-
пълнен с  впечатления и  желанието 
ми е  след завръщането да разкажа 
за тях, както и какъв изключителен 

град е  Острава, на своите колеги 
и  сътрудници.“ Сред възможните 
области за сътрудничество на първо 
място изтъкна туризма. „Надяваме 
се отново да привлечем чешките ту-
ристи на нашето Черноморие – каза 
той пред чешките журналисти. – 
Както вашите родители са се чувст-
вали добре, така и  вие да останете 
доволни. Разбира се имаме и  пред-
ложения в областта на индустрията. 
Искаме да покажем Бургаска област 
като един икономически развит ра-
йон с  добра промишленост. Освен 
това произвеждаме едни от най-
добрите вина в  България. Член на 
нашата делегация е  проф. Николай 
Овчаров, защото искаме да изтък-
нем мястото на Бургас като един от 
най-големите духовни и  културни 
центрове в  България.“ Дали двете 
области ще намерят общ език? „Това 
е  първата стъпка и  се надявам, че 
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няма да бъде последна. Вярвам, че 
ще намерим общи взаимни интере-
си и сътрудничеството ще се развие. 
Не случайно сме тук. Разчитаме, че 
посещението ни ще има действите-
лен резултат.“

Това не е  първата среща на ре-
гионално ниво, която Българското 
посолство в  Чехия организира, ма-
кар и да е първата от такъв мащаб. 
Предхождат я подобни срещи меж-
ду Южноморавска област и  Област 
Варна, съответно градовете Бърно 
и Варна, Пилзенска и Старозагорска 
област, съответно градовете Пилзен 

и  Стара Загора. Планират се срещи 
между регионите и съответно градо-
вете Оломоуц и Велико Търново.

След официалната среща пос-
ледва културна програма, която 
стартира в  Дома на културата на 
Острава. По време на официално-
то откриване, главните участници 
благодариха за подкрепата при 
организирането на събитието на 
българската общност в  Острава. 

„Нашата политика цели да осъщест-
вява подобни регионални сътруд-
ничества в  онези области и  градо-
ве, в  които има българска общност 
– каза посланик Здравко Попов. 
– В този регион живеят много бъл-
гари, за които той е  втора родина. 
В  Острава се намира една от най-
големите организации на българи 
в  Чехия – Българският културен 
клуб в Острава, който има решаващ 
принос за съхранение на български-
те културни и  езикови традиции. 
Бих искал да приветствам неговата 
председателка Сирма Зидаро и  да 

благодаря на нея и  на останалите 
членове на общността за съпричаст-
ността им към днешното събитие.“

Началото на вечерта беше поста-
вено с изпълнения на „Танцова ака-
демия Бургас“. Последва концерт на 
бургаската певица Тони Димитро-
ва, която с песните си припомни на 
всички присъстващи топлината на 
лятното българско слънце и арома-
та на морето.

Проф. Николай Овчаров направи 
кратка презентация на културната 
политика на България и запозна при-
състващите с  развитието на култур-
ния туризъм през последните години. 
В рамките на презентацията предста-
ви факти и филм за археологическите 
открития в България. „В Острава съм 
не толкова като археолог и  открива-
тел на Перперикон, а по-скоро в роля-
та на човек, който се занимава с раз-
витието на културния туризъм през 
последните години – каза за участи-
ето си в събитието проф. Овчаров. – 
Всички знаем, че нашите паметници 
нямат необходимата реклама. А тя не 
може да се осъществи, без хора като 
мен, които да популяризират факти-
те. Целта ми е да представя културно-
то наследство на страната ни.“

Вечерта приключи с коктейл и де-
густация на български вина.

Програмата през втория ден 
започна с  откриване на фотоиз-
ложбата „Традиции“ в  изложбен 
център „Шагал“. Изложбата съста-
вят трийсет голямоформатни фото-
графии, посветени на традиционни 
български обичаи, дело на младия 
български фотограф Александър 
Михайлов. Една изключителна из-
ложба в  една от най-представител-
ните галерии на Острава.

Изложбен център „Шагал“ е  от-
крит веднага след промените през 
1989 г., тоест точно преди 20 годи-
ни. Първата изложба е открита през 
1990 г. Днес център „Шагал“ е  най-
известният изложбен център в  Ос-
трава, който издава информационен 
бюлетин за подготвяните събития 
и  списание, което подробно пред-
ставя провежданите изложби.

„Разполагаме с осем галерии в ця-
лата Моравско-Силезийска област 
и правим около 50 изложби годишно 
– каза за изложбата д-р Петър Пав-
линяк. – Когато Управата на Морав-
ско-Силезийска област се обърна 
към нас, разбира се, че откликнах-
ме.“ Ще намери ли българското из-
куство отклик сред чешката общест-
веност? „Специално тази изложба 
със сигурност. Изобразеното на нея 
има много общо и с чешкото народ-
но творчество, а фотографиите са на 
много високо ниво. Александър Ми-
хайлов е не само талантлив, но и съ-
вършено владее техниката. Личи 
ясно, че нито един кадър не е заснет 
просто така, без мисъл и подготов-
ка. Изключителен фотограф.“

Изложбен център „Шагал“ има 
много широк спектър на представя-

Ярослав Палас, посланик Здравко 
Попов и Ленка Хлубкова, зам.-
председател на клуба в Острава Откриването на изложбата „Традиции“ Сирма Зидаро и проф. Николай Овчаров

Доц. Галя Христозова и проф. Иржи Мочкорж
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ните творби и, както признава д-р 
Павлиняк, отразява и  собствените 
му вкусове. Самият той внимател-
но следи развитието на различни 
изобразителни изкуства. Център 
„Шагал“ включва в  програмата си 
много фотоизложби, които проти-
чат в  двете специализирани фото-
галерии. Също така важно място 
заема стъклопластиката – най-мал-
ко две изложби годишно предтавят 
дейността на известни творци в тази 
област.

Обявеният българо-чешки 
бизнес форум се състоя в  следо-
бедните часове на деня. Целта му 
беше да осъществи контакти и  да 
подкрепи стопанското, търговско 
и  икономическо сътрудничество 
между двата региона.

Състоя се и  среща между Йор-
данка Ананиева, заместник-кмет на 
Бургас и колегата й от чешка страна 
– Лубомир Поспишил, заместник-
кмет на Острава. Йорданка Анани-
ева отправи покана за посещение 

на остравска делегация в гр. Бургас, 
на което да се набележат конкретни 
проекти, по които двете общини да 
работят съвместно.

Доц. д-р Галя Христозова, замест-
ник-ректор на Бургаския свободен 
университет, също обмени мнения 
и идеи с проф. Иржи Мочкорж, рек-
тор на Остравския университет. Ин-
тересна символика се оказа фактът, 
че Бургаският и  Остравският уни-
верситет са създадени в една и съща 
дата и година.

Както посланик Здравко Попов, 
така и  областният управител Кон-
стантин Гребенаров подчертаха, 
че Бургас е  много добър регион 
за бизнес в  България. „При едно 
национално проучване – каза по-
сланик Здравко Попов – Бургас 
беше обявен за най-доброто място 
в  България за правене на бизнес. 
Бих искал да благодаря на област-
ния управител на Бургаска област 
Константин Гребенаров и  на за-
местник-кмета на община Бургас 

Йорданка Ананиева за тяхната ан-
гажираност с  проекта на Посол-
ството. В  тяхната делегация при-
състват представители на бизнеса, 
спорта и образованието на Бургас. 
Убеден съм, че тяхното участие тук 
ще даде началото на едно перспек-
тивно сътрудничество.“

„Дните на България в  Острава“ 
приключиха късно следобяд на вто-
рия ден. „Това е  едно начало, което, 
ако се стимулира, ще даде много до-
бри резултати – каза посланик Здрав-
ко Попов. – Най-хубавото е това, че 
и двете страни са отворени към по-
добно сътрудничество. Сякаш е била 
необходима само една искра, за да 
започнат да се възстановяват стари 
традиции и  да излезе наяве потен-
циал, който е  останал неизползван. 
Убеден съм, че ако успеем да реали-
зираме това перспективно регионал-
но сътрудничество, то ще допринесе 
за разширяване и  задълбочаване на 
взаимоотношенията между двете 
държави като цяло.“ �

Официалната среща между представителите на 
Област Бургас и Моравско-Силезийска област
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