Българската общност

Българите да не се доверяват на
нелицензирани фирми,
съветва госпожа Тюркян Акиф, консул на
България в Прага
Имате опит като консул в Словакия, а какви са първите Ви впечатления от работата тук?
По своята същност консулската
дейност в Прага не се различава от
дейността в Братислава – проблемите
са идентични, приоритетите също.
Единствено диаспората е значително
по-многобройна. Имах щастието да
поема щафетата от един доказано добър консул, което допринeсе за осъществяването на максимално ефективна приемственост. Надявам се, че
така са били избегнати евентуалните
негативни последици от ротацията
и смяната не се е отразила неблагоприятно върху работата с гражданите.
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Тюркян Акиф
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Госпожо Акиф, Вие сте новия
консул на България в Прага от
16.01.2011 г. Представете се за
българите в Чехия.
Родена съм в град Раднево, област
Стара Загора. Прекарах детството
си в Момчилград – малко градче
в полите на Родопите. По професия
съм финансист. Първите стъпки в администрацията направих в Община
Момчилград.
От 2002 година съм в системата на
МВнР. До 2005 година работих последователно като експерт и началник – сектор в отдел „Обществени

поръчки“ на дирекция „Управление
на собствеността“. През 2005 година,
след обучение в Дипломатическия
институт към МВнР, придобих дипломатически ранг и бях изпратена
за консул в Словакия. След края
на мандата ми в Братислава бях на
кръстопът – трябваше да реша в каква посока да продължа кариерата
си. Избрах консулското поприще
и получих назначение в дирекция
„Консулски отношения“, а по-късно
в Кризисния център. Все още смятам, че съм направила правилния
избор.

По неофициални данни на територията на Чехия живеят около
25 хил. българи. Ежедневно се
сблъсквате с различни казуси, за
какво най-често се обръщат към
Вас?
Българите най–често посещават
консулската ни служба за заверки
на подписи върху пълномощни,
декларации, преводи и издаване на
български документи за самоличност – стандартни консулски услуги.
Що се отнася до специфичните
казуси – напоследък зачестиха
случаите на измамени с обещания за
осигуряване на работа в Чехия. Това
са все български граждани, които са
работили без трудов договор срещу
минимално или никакво възнаграждение. При подобни сигнали
работим в тясно сътрудничество
с компетентните чешки органи, но
в много от случаите потърпевшите
не разполагат с достатъчно данни
за работодателя или за посредника,
а това стеснява възможностите за
адекватна реакция.
В тази връзка, препоръчваме на
българските граждани да не се доверяват на нелицензирани посреднически фирми за наемане на работа
в чужбина и да не се съгласяват да
работят при каквито и да било условия без сключен трудов договор.

Снимка: личен архив на Тюркян Акиф

на опцията за прием на заявления
за издаване на лични карти по
време на т.нар. изнесени консулски дни в отдалечените от Прага
населени места, какъвто е примерът с Острава. Със снабдяване
на мисията с биометрично гише,
съгласно новите изисквания за
съдържание на електронни данни
в българските документи за самоличност, тази възможност ще
бъде ограничена.
Българските граждани трябва да
бъдат запознати с обстоятелството,
че личната карта е валиден документ за пребиваване в Чешката република и за движение в рамките
на ЕС. Също така, считано от 12 юни
2010 г., гражданите на Европейския
съюз вече могат да влизат и преминават през Сърбия само с лични
карти.

Срокът на валидност на личната
карта е 10 години, а за лицата над
58-годишна възраст тя е безсрочна.
Това допълнително улеснява българските граждани.
Какво очаквате от мандата си
в Прага?
Изпратена съм със задача да защитавам интересите на българските
граждани и на българската държава
в Чешката република. Надявам се да
оправдая по възможно най-добрия
начин гласуваното ми доверие.
В личен план съм си поставила за
цел да опозная историята, културата
и традициите на чешкия народ и да
обогатя езиковите си умения, придобити по време на дългосрочната ми
командировка в Словакия.
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Въпросът с личните документи от новия образец създава
доста неудобства за българите,
живеещи на територията на
Чешката република, особено за
по-възрастните. Какво може да
се направи от страна на нашето
посолство, за да бъдат улеснени
тези хора?
През 2010 г. в България стартира
приемът на заявления за издаване
български лични документи от новия образец. Предстои поетапното
изграждане на гишета за снемане на
биометрични данни и в представителствата ни зад граница. Дотогава
в посолството в Прага ще се приемат
заявления за издаване единствено
на лични карти.
Липсата на апаратура за снемане
на биометрични данни на този
етап ни позволява прилагането

Минка Генчева

Българското посолство в Прага организира на втори март 2011 година
традиционния молебен по случай
националния празник на България
в православната църква„Св. Кирил
и Методий“. Заупокойната молитва за
загиналите за Освобождението беше
отслужена от отец Пламен Тодоров
в присъствието на негово светейшество
пражкият архиепископ Крищов – митрополит на Чешките земи и Словакия.
На молебена присъстваха дипломати,
представители на българската общност
в Прага, чешки граждани.
Националния празник на Република
България бе отбелязан на 3 март
2011 г. с прием-коктейл в Огледалната зала на посолството на България
в Прага, организиран от Марин Йовчевски, chargé d’affaires a.i. в Българското посолство в Прага и съпругата
му Пламена Йовчевска. На събитието
присъстваха, депутати, дипломати, представители на българската
общност в Чехия. Сред гостите бе
и заместник министър-председателя
и министър на вътрешните работи на
Чешката република Радек Йон. Тази
година приемът бе съпътстван от две
интересни културни изяви – фотоизложбата „Отражения“ на Александър
Иванов и джаз концерт на ученици на
Милчо Левиев.
Мария Захариева

М. Йовчевски, П. Йовчевска, Е. Георгиева
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Снимки: архив

Трети март в Прага
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