От 24 до 26 май вицепрезидентът на България Маргарита Попова беше на работно посещение в Чехия. По време на своята визита тя се срещна с председателя на Сената на Чехия
Милан Щех, с председателя на Долната камара на парламента Мирослава Немцова, с учениците и учителите в БСОУ „Д-р Петър Берон“ и с българската общност в Прага. На 26 май
българският вицепрезидент участва в поклонението на православните вярващи в археологическия ареал в Микулчице и поднесе цветя пред паметника на Св. св. Кирил и Методий.

Среща с българската общност
в Прага
На 25 май в Българското посолство
в Прага се проведе среща с вицепрезидента на България Маргарита
Попова. Срещата бе открита от
Елеонора Димитрова – временно
управляващ Посолството на България в Чехия.
Маргарита Попова поздрави присъстващите с 24 май, говори за
делото на светите братя Кирил
и Методий. „Ние решихме, че България трябва да изработи стратегия
за отношението на държавата към
своите сънародници зад граница.
За да може държавата адекватно да
отговори на вашите потребности,
е добре в началото на ноември да се
проведе една среща с българите зад
граница в Брюксел.“, каза вицепрезидентът. Тя изрази възхищението
си от тържеството по случай 24 май
в Българското училище, на което
е присъствала.
„Искам, когато сме заедно, вие да
споделяте все по-малко проблеми.
Да се усети една общност, едно
единство, което ражда идеи, което
прави хубави неща, което радва
душата“.
Мария Захариева, председател на
сдружение „Възраждане“, представи
накратко десетгодишната активна

и да решим въпроса, така че да не
се срамуваме от себе си. Толкова по
въпроса със сградата, с щенията,
с претенциите и т.н.“, заяви в отговор
вицепрезидентът.
Татяна Хинова говори за необходимостта от повишаване на позитивния имидж на България и заяви,
че в Чехия работят много успешни
и уважавани българи.
Отец Пламен Тодоров, основател на
Българската църковно-православна
община „Св. Николай Мириклийски
Чудотворец“, заяви, че тя е единственият представител на БПЦ. Той
подари икони на св. Йоан на Вицепрезидента.
Вичка Ганчева постави въпроси
за проблема с АЕЦ „Белене“ и за
актуалната позиция на България по
отношение на турския дълг.
Светлана Лазарова, представител
на българското малцинство към
чешкото правителство, апелира да
погледнем по-оптимистично на проблемите и да не ги преувеличаваме.
Според нея връзките между чешкото
правителство и нашата общност
в този момент са много добри. „Имам
голямо желание най-после да престанат нашите раздори“, заключи тя.
Божидар Борисов постави въпроса
за опасността от демографска катастрофа в родината ни.
Петър Попов, председател на училищното настоятелство, говори за
успешно разрешените проблеми
за прием на първокласници в Българското училище и за това, че не
би следвало в Чехия да се разцепва
Българската православна църква. Радост Симеонова изказа одобрението
си към инициативата за създаване
на стратегия за българите в чужбина.
Срещата завърши в непринудена
атмосфера на чаша вино.
Мария Захариева
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Среща с вицепрезидента Попова
в Българското посолство в Прага

културна дейност
на сдружението
и изрази радостта
от инициативата на
Президентството за
среща в Брюксел, на
която българите да
се обсъдят проблемите си като едно
голямо семейство
извън границите на
България. „Една такава
среща вече протече
тук, в Прага, през 2010
г. Тя бе организирана от кабинета
на бившия министър за българите
в чужбина Божидар Димитров.“ Мария Захариева постави въпроса за
държавния имот на улица „Америцка“ 28, който се стопанисва само от
БКПО, макар че няколко сдружения
са регистрирани там „Апелираме
този проблем да бъде разрешен, за
да не бъде разделена българската
общност на две групи“.
Изказването на Силвия Кръстева,
зам. председател на Българска
православна община, съдържаше
обвинения в безлична форма: „Има
хора, които в живота нищо не са постигнали, а те сега са си направили
организации, самите не получават
почти никакви заплати и мислят,
че ще си направят бизнес и от тая
гледна точка настава проблем, че
искат да ръководят български имот,
че да получават пари и с тия пари
да си оправят личния живот, обаче
това не е за оправяне на личния живот“. Присъстващите се опитаха да
я прекъснат, но тя влезе в ролята на
водещ и заяви: „Ще Ви дадем думата.
Може да се изразите после.“
„Този въпрос няма да се разреши,
ако си подаваме реплики и аз няма
да подавам реплики на никого. И не
бих участвала в такава атмосфера.
Затова искам да мислим позитивно

Българската общност

Вицепрезидентът Маргарита Попова в Чехия
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