
ЧУДОТО ОТНОВО СТАНА! УСПЯХМЕ, ОРГАНИЗИРАХМЕ ГО – ПОРЕДНИЯ 
СЪБОР НА БЪЛГАРИТЕ В  ЕВРОПА! СЪСТОЯ СЕ НА 22 МАЙ, В  ОБЛАСТТА 
МИКУЛЧИЦЕ. СВЪРЗАХМЕ ГО С  ЧЕСТВАНЕТО НА 130-ГОДИШНИНАТА ОТ 
ОСНОВАВАНЕТО НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ В ЧЕХИЯ И С ПО-
КЛОНЕНИЕТО ПРЕД ПАМЕТТА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ПРИСЪСТВА-
ХА НАД 1000 БЪЛГАРИ, ЗАЕДНО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕШКАТА ВЛАСТ 
И  ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ. ПОЛОЖИХМЕ ВЕНЦИ 
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ И СИ ПРИПОМНИХМЕ, ЧЕ БЛАГО-
ДАРЕНИЕ И НА ТЯХНОТО ДЕЛО НИ ИМА И СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 1300 ГОДИНИ. 
ПОИГРАХМЕ БЪЛГАРСКИ ХОРА, ПОГОВОРИХМЕ И СЕ РАЗОТИДОХМЕ. СЪ-
БРАНО И ОТЧЕТЕНО: ХУБАВ ДЕН!

ЧУДОТО ОТНОВО СТАНА! УСПЯХМЕ ОРГАНГ ИЗИРАХМЕ ГО – ПОРЕДНИЯ
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О нзи, който организира голе-
ми изяви знае, че не стават 

за един ден, а и напрежението също 
не е малко. Първо се питахме, дали 
година след тържественото откри-
ване на паметника на Св. Св. Кирил 
и  Методий отново ще се съберем 
със стотици. Постарахме се да раз-
пратим поканите навреме и  потър-
сихме съдействието на Българското 
посолство в Прага и на Държавната 
агенция за българите в  чужбина. 
Получихме го и започнахме да със-
тавяме програмата и да уточняваме 
подробностите.

Важна част безспорно бяха офи-
циалните покани до Българско-
то правителство и  медийния свят. 
Отправихме писма до Народно-
то Събрание, Министерски Съвет 

и Държавната агенция за българите 
в  чужбина. Освен това до Българ-
ското национално радио и  Българ-
ската национална телевизия.

Първият положителен отклик 
дойде лично от г-жа Цецка Цачева, 
председател на Народното Събра-
ние, която потвърди своето участие. 
Малко по-късно пристигна писмо 
и  от кабинета на министър Божи-
дар Димитров, който ни уведоми, че 
лично премиерът Бойко Борисов му 
е  поверил патронажа над изявата. 
Пристигна отговор и от Райна Ман-
джукова, по това време председател 
на Държавната агенция за българите 
в чужбина, която потвърди, че при-
ема поканата да присъства лично 
на Събора, където ще има толкова 
много българи, живеещи зад грани-

ца – онези, за чиито проблеми търси 
решение Агенцията.

За първи път на поканите ни от-
кликна и БНТ. На Събора присъства 
един от най-елитните й журналисти 
– Бойко Василев, водещ и продуцент 
на политическото обзорно предава-
не „Панорама“.

С  наближаването на Събора 
започнахме все по-внимателно да 
следим метеорологичните прогно-
зи, тъй като настъпи времето на 
наводненията. В  Южна Чехия се 
очакваха дъждове, дъждове и  пак 
дъждове. Казвахме си, че не пом-
ним да сме имали лошо време от 
началото на нашите срещи в  Ми-
кулчице и че и този път всичко ще 
мине добре. А  ако не – пак ще се 
справим!

Антон Стамболийски посреща г-жа Цецка Цачева В очакване на делегацията
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Първият ден в Българския дом



ПЪРВИЯТ ДЕН, 21-ВИ МАЙ, БЕШЕ 
ИЗПЪЛНЕН СЪС СЪБИТИЯ

В  Прага кацна правителственият 
самолет с официалната делегация от 
България, водена от г-жа Цецка Ца-
чева. В  делегацията освен нея бяха 
Христо Бисеров, заместник-предсе-
дател на Народното Събрание, Кра-
симир Ципов, председател на Група-
та за приятелство България-Чехия, 
Любомир Иванов, заместник-пред-
седател на Групата за приятелство 

България-Чехия, Христо Краевски, 
началник на пресцентъра на Народ-
ното Събрание и проф. Андрей Пан-
тев, депутат от Народното Събра-
ние. В Прага вече ги очакваше Райна 
Манджукова.

И въртележката започна.
Според предварителния план, 

Правителствената делегация беше 
посрещната от посланик Здравко 
Попов и от летището се отправи към 
чешкия Сенат. След кратка обикол-
ка из Валдщейнския дворец, където 
се намира седалището на Правител-
ството, тя беше приета от председа-
теля на Сената – Пршемисъл Собот-
ка и участва в работен обяд.

След това делегацията пристигна 
в  Българския дом, където беше по-
срещната от ръководството на Ор-
ганизацията, начело с нейния пред-
седател – Антон Стамболийски, по 
стар български обичай: с хляб и сол.

В  първоначалния ни план фигу-
рираше конференция, посветена на 
130-годишната история на Органи-
зацията и  въобще на българската 
общност в  Чехия. Имахме желание 
да споделим проблемите си и  да 
поискаме подкрепа, но в  крайния 
вариант на програмата не остана 
време за нея и махнахме с ръка. Оце-
нихме, че г-жа Цецка Цачева ни поз-
драви с празника и юбилея и вярва-
ме, че въпреки краткото време успя 
да получи представа за онова, което 
правим.

В  Българския дом г-жа Цецка 
Цачева награди с  плакет и  грамо-
та на Народното Събрание Антон 
Стамболийски, Ненчо Йорданов 

и  Димитър Христов. От името на 
Организацията, Антон Стамбо-
лийски й  подари бронзова ми-
ниатюра на паметника на Св. Св. 
Кирил и  Методий в  Микулчице 
и й връчи юбилеен паметен плакет 
на Организацията. Същият плакет 
беше връчен и на членовете на де-
легацията.

Следващата точка в  програмата 
беше абитуриентският бал в българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“ 
в  Прага. От статията на абитури-
ентката Моника Илиева за бала ще 
разберете с  колко хубаво настрое-
ние беше посрещната делегацията 
от вече порасналите деца – Випуск 
2010.

Междувременно, в  Българския 
институт беше открита изложбата 
„Старобългарската азбука и  дър-
жавата на духа“, дело на Фондация 
Българска Памет и на Националния 
Исторически Музей. Организиране-
то й беше договорено от нашата Ор-
ганизация с  кабинета на министър 
Божидар Димитров в  рамките на 
предвижданата конференция към 
Събора. С реализацията се зае Бъл-
гарският институт. В  присъствието 
на Райна Манджукова, доц. Пламен 
Павлов, бивш председател на Дър-
жавната агенция, понастоящем пре-
подавател във Великотърновския 
университет, поканен за участие 
на Събора в Микулчице, произнесе 
уводно слово, в което разказа за де-
лото на Светите братя и техните уче-
ници и  поздрави българите, дошли 
да почетат празника.

Натовареният ден на делегацията 
приключи с  вечеря в  резиденцията 
на посланик Здравко Попов.

22 МАЙ – ДЕНЯТ НА СЪБОРА
За някои, Съборът започна рано 

сутринта, когато се качиха на авто-
бусите за Микулчице. Десет автобу-
са от десет града – Прага, Пилзен, 
Кладно, Мл. Болеслав, Мост, Оло-
моуц, Острава, Бърно, Братислава 
и Виена – се отправиха към древно-
то славянско средище. Заедно с  тях 
множество леки коли и официални-
ят автомобил и ескортът, осигурени 
от Чешкото правителство за г-жа 
Цецка Цачева и  придружаващата 
я правителствена делегация.

В  Микулчице ни очакваха пред-
ставителите на местната чешка уп-
рава: Вацлав Брожик, заместник-уп-
равител на Южноморавска област, 
Йозеф Хелешиц, кмет на Микулчице 
и  Франтишек Синек, управител на 
Историческия ареал.

Програмата започна с  традици-
онния тържествен молебен, орга-
низиран от Чешката православна 
църква, воден от митрополит Кри-
щоф и  митрополит Кирил Варнен-
ски.

В 12.00 ч., Атанас Белков, предста-
вител на българското малцинство 
в Правителствената комисия за мал-
цинствата, откри Четвъртия събор 
на българите в  Европа. Г-жа Цецка 
Цачева поздрави всички присъства-
щи, след нея думата взеха членовете 
на делегацията и кметът на Микул-
чице.

Райна Манджукова поздрави 
присъстващите от името на Дър-
жавната агенция и  прочете поздра-
вителен адрес от министър Божидар 
Димитров. От името на Агенцията, 
тя удостои с  паметен медал „Иван 
Вазов“ Атанас Белков, Ненчо Йор-

� �Оценихме, че г-жа  
Цецка Цачева ни  

поздрави с празника 
и юбилея

Специален юбилеен плакет, връчен от Антон Стамболийски и Димитър Христов, получи 
дългогодишният приятел на Българската организация – Георги Йончев, бивш Първи секретар 
в Българското посолство в Прага
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Официалното откриване на 
Събора в Микулчице



данов, Димитър Христов и  Мария 
Манолова-Мотейлова.

По време на поднасянето на вен-
ците най-после... заваля. Казахме си, 
че все някоя година трябва и да ни 
повали – за здраве и  късмет. Слу-
чи се сега. Въпреки дъжда, венците 
пред паметника на Св. Св. Кирил 
и Методий бяха положени. Не беше 
забравена и  паметната плоча на 
Първоучителите. Поставянето й тук 
през 1982 г. положи началото на Съ-
борите, които организираме днес.

След това дойде ред на български-
те танци. В момента, в който на пло-
щада излязоха фолклорните групи 
„Лира“ от Прага и „Китка“ от Бърно, 
дъждът спря. Отначало танцьорите 
изпълниха по няколко танца сами, 
след това се включиха и всички же-
лаещи.

След това Съборът пое към своя 
край. Един по един отпътуваха авто-
бусите и колите.

Делегацията се отправи към лет-
ния замък Леднице, който с вълшеб-
ната си атмосфера със сигурност ги 
е  убедил, че се намират „зад девет 
земи – в  десета“. Вечерта посетиха 
Бърно, където бяха гости на местна-
та областна управа. Г-жа Цецка Ца-
чева връчи на Атанас Белков плакет 
и грамота на Народното Събрание.

На следващия ден делегацията 
гостува на Българския клуб в  Оло-
моуц. Всички в Чехия знаем как умее 
да посреща неговият председател Бо-
жидар Баиров и че го прави в собст-
вения си дом, наречен Български 
дом. Затова няма нужда да питаме 
доколко е омагьосал делегацията със 
сърдечния прием, типичен за него. 

Той също получи признание за дей-
ността си, под формата на плакет, 
връчен от г-жа Цецка Цачева.

ЧЕТВЪРТИЯТ СЪБОР ОТМИНА, 
МЕЧТАТА ОСТАНА

А  тя е  нашите Събори да станат 
част от българския държавен про-
токол. Утвърждаването им като все-
народна изява ще даде по-голяма 
гласност и  възможност за по-сери-
озна покана за участие на българи от 
цяла Европа.

В репортажа на Бойко Василев, г-жа 
Цецка Цачева споделя: „Мисля, че сме 
длъжници на тези българи.“ И приба-
вя мнението си, че Съборите в Микул-
чице трябва да станат част от прави-
телствената програма на България.

Каквото зависи от нас – ние го 
правим. �
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Съборът – за да се помни и знае 
и да не се забравя!



Г-жа Цецка Цачева, председател на Народното 
Събрание, за Събора и посещението си в Чехия
Името на Светите братя Кирил и Методий е тол-
кова силно вплетено с  българщината, че стана 
и  символ на обединение на всички българи, 
където и да се намират по света. В този смисъл 
с  радост приех поканата да присъствам тук, 
в  Микулчице, където знаем, че преди много 
векове Методий е  служил, списвал и  положил 
основите на една култура, която днес ни дава са-
мочувствие на нация, народност в ЕС, за „нещо, 
дали на света“.
На срещата с  представителите на Българска-
та организация усетих мъката на тези хора по 
България, които наистина се стараят да запазят 
корените си, да си спомнят за онова, което ни 
прави българи.

Посетих и Държавното училище в Прага и при-
съствах на един изключително мил празник 
– изпращането на абитуриентите. Разговарях 
с  българските учители, с  директора и  с  уче-
ниците. И  мисля, че на този ден, те наистина 
имаха нужда да видят отношението на бъл-
гарската държава към онова, което правят 
тук и което е едно изключително родолюбиво 
дело. Споделих с тях, че в момента се изготвя 
стратегия, която трябва да намери своя зако-
нодателен израз в  нарочен закон за средното 
образование, в  който да залегне специален 
статут за училища, които са извън границите 
на държавата. Искам да кажа,че има визия 
и политическа воля, за да бъдат запазени тези 

културни средища. От друга страна бях мак-
симално откровена. Във време, когато цялата 
държава изпитва неблагоприятните последи-
ци от икономическата криза, държавата няма 
онези финансови възможности, с които да из-
пълни всички цели.
Искам да споделя пред вашите читатели, че 
държавата има отношение и  милее за всички 
българи, без значение дали са или не в преде-
лите на родината. За съжаление, времената са 
такива, че затруднения изпитваме и ние вътре 
в  границите, а  и  българите извън границите. 
Трябва ни солидарност, трябва ни самочувст-
вие, трябва ни оптимизъм, че нещата в  скоро 
време ще бъдат по-добри.
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