
И нж. Христо Ковачев е роден на 
5.08.1929 г. в  Игнатиево, Вар-

ненски окръг. През 1953 г. завършва 
образованието си във Висшия ико-
номически институт на Варна. През 
1960 г. пристига в Чехословакия и се 
установява в  град Бърно. Година 
по-късно става член на Българския 
културно-просветен клуб в  Бърно, 
а през 1967 г. е избран за негов пред-
седател – длъжност, която запазва 
до 1990 г.

Всеотдайно се грижи за интере-
сите на Kлуба и прави всичко, което 
е  по силите му, за неговия разцвет. 
Небивалата му популярност през 
70-те и  80-те години на миналия 
век, е до голяма степен негова залу-
га. Клубът се ползва с  престижа на 
оазис на духовния живот и посреща 
представители както на български-
те, така и на чешките интелектуални 
среди. За свое любимо „свърталище“ 
го считат и местните студенти.

Не е  известен случай, в  който 
Христо Ковачев да е  злоупотребил 
с  длъжността си. Точно обратното 
– винаги я е използвал, както и лич-
ния си престиж, за да помага. Нико-
му не отказва помощта си, независи-
мо дали става въпрос за получаване 
на жилище, намиране на нова рабо-
та или записване на дете във висше 
учебно заведение.

 „Клубът по това време израсна – 
години по-късно си спомняше Хрис-
то Ковачев. – Превърна се в истин-
ски културен център. Организираше 
културни събития, посещаваха го 
и  чешките интелектуалци – идваха 
на представленията или се уговаря-
ха за по една бира. Много добре ра-
ботехме с  клубовете в  Млада Боле-

слав и Острава. Влязохме във връзка 
с  нашите сънародници в  Австрия, 
Будапеща и  Братислава. Дори и  по 
онова време, когато не беше лесно, 
правехме хубави екскурзии – до 
Италия, например, организирахме 
цял автобус, взехме и  сънародници 
от Австрия. И в Австрия бяхме ня-
колко пъти.“

Христо Ковачев е  сред инициа-
торите на съборите в  Микулчице. 
За поставянето на паметната плоча 
там, през 1982 г. той вдига на крак 
целия научен свят на моравската 
столица, включително Академията 
на науките и  висшите учебни заве-
дения. „Помагаха ни за реализиране 
на идеята, ходеха с нас по институ-
циите и предприятията. ЧКД „Блан-
ско“ изля паметната плоча, а Фило-
софският факултет на Масариковия 
университет състави текста на чеш-
ки, български и  старославянски 
език. Така се роди... Микулчице.“

През 1989 г. светът, който позна-
ва, се променя. Клубът губи своите 
помещения, а в хаоса на 90-те годи-
ни са загубени и много връзки. Бив-
шият социалистически блок тръгва 
по пътя на печеленето на пари, къде-
то няма много място за приятелство 
и  култура. От години сляп, Христо 
Ковачев не спира да размишлява 
и да търси нови пътища: „Хората не 
трябва да мислят само за материал-
ната, а и  за духовната част. Ако ус-
пеят да го направят – ще бъде идеал-
но. Но точно така никога не е било 
и  няма да бъде. Говоря за това, че 
човек трябва да е убеден в нещо, за 
да го прави. Нямам предвид иконо-
миката, а културата. Светът на кул-
турата е  друг. Ако там се сплотим, 

сдружим, ще направим чудеса. Там 
е  единството – в  културата. Затова 
тя е, която трябва да се запази. Вмес-
то това чуваме само „бизнес, бизнес, 
бизнес“! Култура – равно на бизнес, 
спорт – равно на бизнес. Това посте-
пенно унищожава всичко. Вярвам, 
че има начин да се съживи, но няма 
да сме живи да го видим.“

В  думите му лесно прозират 
принципите му: „Всичко се проме-
ня. Човек трябва да се приспособя-
ва. Който не се приспоби – умира. 
Но трябва да има хубави хора около 
себе си.“

Откъдето и  да го погледнем 
е  ясно, че с  дейността си, Христо 
Ковачев завинаги се записва в исто-
рията на българското малцинство 
в Чехия.

Цитираните изказвания на  
инж. Христо Ковачев  

са записани през 2008 г.

ИМЕТО МУ ОЩЕ ДЪЛГО ЩЕ ВЪПЛЪЩАВА МЕЧТАТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ НЕ САМО В БЪРНО, 
А В ЦЯЛА ЧЕХИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, РАЗБИРАТЕЛСТВО, ВЪЗХОД И ПРИЗНАНИЕ.

НА 28 ФЕВРУАРИ, НА ВЪЗРАСТ 81 ГОДИНИ, СЛЕД ДЪЛГО БОЛЕДУВАНЕ, 
ПОЧИНА АТАНАС БЕРЕМОВ – ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАР-
СКИЯ КЛУБ В ГРАД МОСТ. ПОДРОБЕН МАТЕРИАЛ ЗА НЕГО ЩЕ ПУБЛИКУВА-
МЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ.

ИМЕТО МУ ОЩЕ ДЪЛГО ЩЕ ВЪПЛЪЩАВА МЕЧТАТА НА БЪЛГАГ РСКАТА ОБЩНОСТ НЕ САМО В БЪРНО

На 24 януари ни напусна Христо Ковачев
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