
Основният инициатор на съ-
битията, за които писахме на 
предишните страници, е доц. Кон-
стантин Трошев. Подготовката 
и  договарянията отнемат близо 
половин година. Срещата с  Бо-
хуслав Свобода, откриването на 
паметната плоча на Антон Но-
вак и  връчването на отличията 
в  сградата на Българското посол-
ство в  Прага бяха, в  действител-
ност, инициирани и  осъществени 
най-вече благодарение на него. Кой 
е доц. Трошев?

Доц. Константин Трошев е роден 
във Варна. Завършва висше меди-
цинско образование в  Карловия 
университет в Прага. Специализира 
обща и  пластична хирургия и  ста-
ва първият пластичен хирург във 
Варна. Той е  дългогодишен ръко-
водител на Клиниката за пластична 
хирургия и  лечение на изгарянията 
към Военноморската болница и пре-
подавател в  Медицинския универ-
ситет. Учредител и председател е на 
Сдружението за термична травма 
и  пластична хирургия – Варна. Ав-
тор е  на над 200 научни публика-
ции. Носител е  на редица българ-
ски и  чешки отличия, сред които 
и  висши държавни. Понастоящем 

-
ския съвет на Варна и  председател 
на комисия „Култура и духовно раз-
витие“ в Общинския съвет на града. 

От 35 години доц. Трошев е пред-
седател на „Дружеството за бълга-
ро-чешко и словашко приятелство“, 
на което е  и  учредител. Освен това 
е председател и на фондация „Шкор-
пил“.

Доц. Трошев, вие сте един от 
малкото хора, които могат да да-
дат обоснован отговор на въпроса: 
в  застой ли са българо-чешките 
отношения?

Застой? Не мисля. Факт е, че 
животът си върви и  условията, 
в които и ние и чехите живеем, се 
променят. Всяка генерация носи 
със себе си различен заряд и  от-
ношение. Това прави периодите 

различни и  затова и  проявите се 
различават. Мнението ми е, че вза-
имоотношенията се развиват. Дори 
повече – може би отново ни очаква 
бум. Трудно обаче бихме могли да 
го повлияем. Необходим е  поглед 
върху нещата и  вътрешна заинте-
ресованост, която да подтикне хо-
рата да се ангажират. 

Значи двата народа все още 
имат какво да дадат един на друг?

Категорично да. Но има друго 
– ние непрекъснато предъвкваме 
миналото, което прави темата до-
садна, бих казал, за младите хора 
и те дори не я слушат вече. А има 
неща, които носят съвременен за-
ряд – като разговора с  Бохуслав 
Свобода за съвместни проекти 
и за получаване на средства за тях 
от европейските фондове. Ето една 
тема, която е  съвсем съвременна 
и  не може да бъде пренебрегвана. 
Това от една страна. От друга стра-
на са хората – като бившия чеш-
ки посланик в  България, Мартин 
Клепетко. Такъв човек в ролята на 
посланик е истинско злато. Защото 
не с  всеки посланик се работи по 
един и същи начин и не всеки е ос-
тавил някаква диря. Което се от-
нася, както за чешките посланици 
в  България, така и  за българските 
– в Чехия.

Представени по този начин, съ-
битията от последната седмица 
не са никак маловажни.

Дори напротив – ще донесат го-
ляма полза, още повече, че Бохуслав 
Свобода е  нов човек, необременен 
от стари ангажименти. Той вече 
даде своята първа дума, че подкрепя 
предложенията ни. И с това нещата 
не се изчерпват, тъй като след като 
получихме неговата дума, от утре 
започваме срещи с конкретни хора, 
които ще отговарят за конкрет-
ни проекти. Искаме да се свържем 
и  с  екипа, който е  подготвял Пра-
га за статута „Европейска столица 
на годината“ през 2000 г., тъй като 
Варна кандидатства за същата чест 
през 2019 г.

Понастоящем сте председател 
на комисия „Култура и  духовно 
развитие“ в Общинския съвет във 
Варна. По-лесно ли се придвижват 
задачите, когато човек е част от 
държавния апарат?

Не съм лице на държавната власт. 
Вярно, че съм общински съветник, 
но важното е, че съм отдаден на 
идеята на чешко-българските отно-
шения, вследствие на което просто 
движа въпросите и убеждавам оне-
зи, които не са свързани с идеята, да 
й се отдадат. В това е възможността 
да направим нещо в бъдеще. �
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Константин Трошев по време на срещата в Българското посолство,  
заедно с Мартин Клепетко, Франтишек Шварц, Кирил Йорданов и Марин Йовчевски.
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