
За втора поредна година в наве-
черието на най-светлия български 
празник 24 май списание „Роден 
глас“ помества статия на Димитър 
Христов, която имат за цел да де-
зинформират общественото мнение 
с полуистини и неверни факти. 
Миналата година Димитър Христов, 
подписан неизвестно защо като Ели 
Мандажиева, сипеше хули срещу 
директорката на Българското учили-
щето в Прага г-жа Албена Георгиева, 
която тогава вече беше на смъртно 
легло и малко по-късно почина. 
Материалът създаваше невярното 
впечатление, че директорката е ви-
новна да не се разкрие паралелка за 
първи клас в Българското училище. 
Тази година Христов се зае да зло-
слови срещу неформалната среща, 
проведена в събота на 10 април 2010 
г. в Дома на националните малцин-
ства в Прага, с г-н Красимир Тодоров 
от екипа на Божидар Димитров - ми-
нистър за българите в чужбина.
От статията на Д. Христов проличава, 
че изобщо не е разбрал каква е била 
основната цел на идването на Краси-
мир Тодоров в чешката столица.
г-н Красимир тодоров изпълни 
една апостолска мисия – да доне-
се книги за българските деца от 
братислава, будапеща и прага. 
затова присъстващите на нефор-
малната среща българи станаха 
на крака и най-сърдечно благода-
риха на божидар Димитров и на 
целия му екип.
Самият Д. Христов не присъства 
до края на срещата, но затова пък 
се опитва да й дава „компетентна“ 
оценка. Говори за някакви нелегални 
начини на разпространение и укри-
ване на информация с обикновени 
имейли - като че ли има необикно-

вени имейли и като че ли имейлът 
е нелегален начин за разпростра-
нение на информация. Възниква 
въпросът защо тогава е дошъл на 
среща, предизвестена с обикновен 
имейл, който според него „с нищо не 
предвещаваше своята значимост“.
Д. Христов пише, че са ни нужни 
книги и преса. Библиотеката в Бъл-
гарския дом на ул. „Америцка“ № 28 
в Прага, който ползва само Българ-
ската културно-просветна органи-
зация (БКПО), стои неизвестно защо 
заключена години наред, книжният 
й фонд не се обогатява, а книгите, 
които бившият външен министър 
Ивайло Калфин е изпратил за бъл-
гарската общност, са незнайно къде. 
БКПО стопанисва български държа-
вен имот, представляващ четири-
етажна сграда в центъра на Прага, 
и ползва за свои нужди средствата 
от хотела, поместен в дома. При това 
Димитър Христов очаква финансова 
подкрепа от страна на българската 
държава, която е в икономическа 
криза!
Той повдига въпроса и за това, че 
„ ...имаме нужда от помещения, 
в които да се срещаме и общува-
ме“. Всъщност държавният имот на 
улица „Америцка“ 28 се ползва само 
от една организация - БКПО, чийто 
платен организационен секретар 
е Димитър Христов. А Българският 
дом в Прага е купен от българската 
държава, за да служи на всички бъл-
гари в Чехия.
Освен това се премълчава фактът, че 
Чешката република и град Прага са 
дали на разположение на национал-
ните малцинства дом с цел да под-
помогнат тяхната дейност и именно 
в този дом премина срещата с г-н 
Красимир Тодоров.

Димитър Христов никъде не спо-
менава, че един от основните 
въпроси, които се обсъждаха на 
неформалната среща, беше този 
за запазване и съхраняване на 
българското училище в прага, а до 
миналата година беше силно „загри-
жен“ за съществуването му. 
Защо секретарят на БКПО говори от 
името на цялата българска общност 
в Чехия без някой да му е дал по-
добни правомощия читателят лесно 
може да се досети; това е „зовът 
в празна зала“ на Димитър Христов 
за пари и хегемония. 
неформалната среща, проведена 
на 10 април 2010 г. с Красимир 
тодоров от екипа на министър 
божидар Димитров, беше изклю-
чително полезна за българската 
общност в прага. 
Присъстващите на срещата се 
запознаха с проекта за Закон за 
българските общности и българите, 
живеещи извън България, изказаха 
свои мнения и дадоха предложения 
за промени и допълнения. Дали 
въпросите и мненията са били 
компетентни решава не Димитър 
Христов, а съответните органи 
в България, които подготвят зако-
ните. Трябва също да подчераем, че 
е напълно неуместно Христов да се 
меси в компетенциите на органите 
на Република България, като раздава 
съвети кой и как да разпространя-
ва информацията за подготвяния 
Закон за българите в чужбина. По 
такъв начин той публично поставя 
под въпрос действията на екипа на 
министър Божидар Димитров, който 
помага всеотдайно на български-
те училища и църковни общности 
в чужбина.

Мария Захариева

зовът в празна зала на г-н Димитър христов
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www.balgari.eu
посететe интернет страницата на гражданско 

сдружение „възраждане“ и на списание „българи“ 


