
С пециална в дейността на Орга-
низацията е 2000-та година. На 

първо място, това е  годината, през 
която тя чества своята 120-годиш-
нина. В  чест на това събитие, през 
май се провежда събор, на който са 
поканени представители от българ-
ските организации в  съседните на 
Чехия страни и  гости от България, 
начело с  вицепрезидента Тодор Ка-
валджиев. Иван Хавличек, замест-
ник-председател на Правителството, 
лично посреща и приветства офици-
алните гости в Сената на Чехия.

В рамките на честванията, в Ми-
кулчице за първи път се състои 
международен Събор, който днес 
вече е превърнат в традиция. Събо-
рът е отклик на решението на папа 
Йоан Павел II, който през 1999  г. 
провъзгласява Светите братя Кирил 
и Методий за патрони на Европа. По 
този повод Съветът на председате-
лите на българските клубове си по-
ставя за цел да превърне историче-
ското селище Микулчице в място за 
поклонение пред Първоучителите. 
Българите се събират около плочата 
на Светите братя, поставена от Бър-
ненския клуб през 1982 г.

По време на честванията се ражда 
идеята да се създаде Международен 
съюз на българите в Средна Европа. 
Идеята е посрещната с възторг и ен-
тусиазъм. Изготвено е предложение, 
под което се подписват вицепрези-
дентът Тодор Кавалджиев, предсе-
дателят на ДАБЧ Пламен Павлов, 
представителят от Унгария Калицов 
и  председателят на организацията 
Антон Стамболийски. В  изказване-
то си за сп. „Роден глас“, секретарят 
на ДАБЧ Марин Жабински казва: 
„Участвах в  едно знаменателно, из-
ключително събитие – честването 
на 120-годишнината на „Българска 
седянка“. Това е  първото българско 
дружество, създадено извън терито-
рията на България в нови времена.“ 
В  изказването си говори и  за съз-
даването на Международния съюз 
и  подчертава, че „една такава орга-
низация, която не е правителствена, 

не е  партийна, не разисква етниче-
ски и  религиозни принципи, има 
възможност да се превърне в  парт-
ньор на Българската държава“.

Официалното учредяване на 
Международния съюз на българите 
в  Средна Европа е  на 3.  12.  2000  г. 
Уставът му е  утвърден през 2001  г. 
Първият председател на Съюза 
е Дими Димов, председател на бъл-
гарската организация в  Словакия. 
След него, на 18. 10. 2003 г., за пред-
седател е  избран Антон Стамбо-
лийски, който е  негов председател 
до днес. Главен секретар на Съюза 
е Димитър Христов.

Второто голямо събитие, ор-
ганизирано от Българската орга-
низация и  Международния съюз, 
е  през май 2004  г., когато в  Прага 

се провежда Международна кон-
ференция на тема „България, бъл-
гарската диаспора в  Европа и  Ев-
ропейският съюз“. Патронаж над 
конференцията поема вицепрези-
дентът на България Ангел Марин. 
Поканени са официални гости от 
Министерския съвет и Парламента 
на България, както и представите-
ли от всички български дружества 
от Европа. Присъстват представи-
тели от седемнайсет страни. Кон-
ференцията отново е  съчетана 
с традиционното поклонение пред 
паметната плоча на Св. Методий 
в Микулчице.

Впоследствие съюзът се разширя-
ва с дейност за цяла Европа и е пре-
именуван на Съюз на българите 
в Европа. �
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Началото през 2000 г. В присъствието на вицепрезидента Тодор Кавалджиев се ражда идеята за 
основаване на МСБСЕ.

Конференцията по време на Форума на българите се състоя в Българското училище в Прага
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