На 10 април в Дома на националните малцинствата в Прага се проведе неформална
среща на българската общност в Прага със съветник Красимир Тодоров от политическия кабинет на министъра без портфейл Божидар Димитров. Целта на тази неформална среща беше представители на българската общност в Прага да изразят мненията си
относно подготвения проект за Закон за българските общности и българите, живеещи
извън Република България.
Целта на посещението на г-н Красимир Тодоров в Прага, Будапеща
и Братислава беше да предаде
дарение от книги и учебници на
българските училища в столиците на
Чехия, Унгария и Словакия. За първи
път, благодарение на министъра
на българите в чужбина Божидар
Димитров и на неговия екип, децата
от Неделното училище към сдружение „Възраждане“ получиха книги
и учебни пособия. По време на
неформалната среща присъстващите български и чешки граждани
изказаха своята най-голяма благодарност за този благороден жест.
Част от литературата бе дадена на
Българското училище в Прага, както
и на редица български сдружения
и клубове в Чехия.
„Българите, които живеят извън
страната, са наши посланици. При
това българската общност в чужбина
работи и за обществото сред което
живее, и за просперитета на България. Нека нашите общности бъдат
едно лоби за просперитета на България“, каза по време на неформалната
среща с българската общност в Дома
на националните малцинства Красимир Тодоров.
Присъстващите, повдигнаха редица
въпроси, отнасящи се до проблемите на БСОУ
„Д-р Петър Берон“ в Прага. „Ние, българите в Чехия искаме това училище
да съществува. Нужна ни е помощта
на министъра на българите в чужбина и екипа му, за да го запазим“, сподели Мария Захариева, председател
на сдружение „Възраждане“.
Директорът на БСОУ „Д-р Петър
Берон“ Еленко Начев подчерта,
че Българското училище в Прага има 62-годишна история и че
в него в момента се обучават над
100 български деца. Той предложи

Красимир Тодоров връчва книгата
„Българските бойни знамена“
на Христо Христов

държавните ни училища в чужбина
да придобият статут на защитени
училища с оглед запазването на
възможността на българските деца
да се обучават в тях. Разискваха се
и възможностите за създаване на
държавна детска градина или мини
детска градина, за да се осъществи
приемственост между предучилищното и училищното възпитание
и образование.
По време на неформалната среща
бяха обсъдени редица административни пречки, с които българите
в Чехия се сблъскват при уреждането на различни видове документи
в чужбина – като български ЕГН , паспорти, актове за раждане и др. „По
отношение на таксите би трябвало
да се проведе европейската политика на таксуване спрямо гражданите“,
сподели Красимир Тодоров.
Бяха подчертани и някои позитивни
страни в Закона – като регламентирането на Държавната агенция за
българите в чужбина и създаването
на фонд „Подпомагане на българ-

ските общности извън Република
България“. Изказани бяха конкретни предложения за допълнения
и поправки в проекта за Закон на
българските общности и българите,
живеещи извън Република България.
Инж. Петър Попов информира за
отношението на Чешката република към националните малцинства
и подчерта съществуването на Съвет
за националните малцинства към
чешкото правителство, включващ
представители на 12 исторически
обособили се национални малцинства. Той говори и за финансовата
подкрепа, която чешката държава
и общините оказват на отделните
малцинствени общности.
Накрая бе изказана благодарност
за грижите, които министърът без
портфейл Божидар Димитров и неговият екип полагат за българските
училища в чужбина и бе изразена
готовност за участие в една бъдеща
среща с министър Димитров в чешката столица.
Мария Захариева
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