
Другата България или двете Българии?
в българия по телевизията върви едно предаване „Другата българия“. ако не са го спре-
ли, значи все още го има. защото ние сме майстори на спиране, забрани, а напоследък 
в прага се чу и това: „Който не е с нас в асоциацията, изчезва!“ тук сме по-майстори – 
имаме си две българии в една прага и няма нужда да ходим по света и у нас.

Защо е така? Кой ни дели непрекъс-
нато? Ето Ви тема да размисъл, драги 
читатели. 
От статията на Димитър Христов 
(публикувана в брой 5/2011 на „Ро-
ден глас“) научаваме, че в тук имало 
опозиция. А кой е „на позиция“? Ние 
във война ли сме и с кого? Българският 
премиер Бойко Борисов имал срещи 
с българите в Прага. За повечето от нас 
това беше среща! Една! И не на втори 
октомври, както пише в статията на 
Д. Христов, а на трети октомври т. г. 
в Посолството. И точно за тази среща 
тези, които са „ на позиция“ не са напи-
сали една буква.
От „Роден глас“ научаваме, че на 4 ок-
томври имало и среща в Дома на ул. 
„Америцка“28, на която е присъствал 
съветникът на премиера г-н Ангел 
Чолаков, съпроводен от нашия бивш 
консул Марин Йовчевски и настоящата 
консулка Тюркян Акиф. Интересно 
какво ново е научил на тази среща г-н 
Йовчевски, след като е подписал тол-
кова официални документи за равните 
права на всички българи по отноше-
ние на този дом. Един от тях е пред 
очите ми. Датата е 31 януари 1994 г.
„Право на ползване на клуба имат две-
те зарегистрирани тук организации“. 
Тогава в Прага са били две, сега са вече 
три действащи. 
И още един документ, подписан от 
г-н Йовчевски: „Българското посол-
ство потвърждава, че през 1987,1990 
и 1992 г. Държавен финансов контрол 
на Република България е извършил 
финансови ревизии в българския клуб 
на „Америцка“ 28 – Прага 2. Сградата 
на Клуба е собственост на българската 
държава и ревизиите са били извър-
шени според българската легислатива. 
Отговорността за реализацията на 
препоръките на финансовата ревизия 
и възстановяване на констатираните 
щети носи ръководството на Българ-
ския културно-просветен клуб“. 
Интересно, кой е бил в това ръковод-
ство тогава? Кой ни дели ли питахме? 
Явно си има държавни служители, 

които работят с българите тук изби-
рателно. Само дето никой не зная как, 
по каква система и по чие нареждане. 
Много е удобна позицията: „А, те се 
карат помежду си, аз не искам да имам 
нищо общо с това!“ Оставаше и да 
е вярно!
И става напълно ясен въпросът на 
Бойко Борисов по време на срещата 
в българското посолство в Прага: „Това 
ли са тези, дето се карат?“ Не, това са 
тези, дето питат. И не винаги това е глас 
в пустиня!
Отвреме – навреме писмено ни отго-
варя бившият комсомолски секретар 
инж. Димитър Христов, бившият 
директор на Дома в Америцка – инж. Д. 
Христов или бившият служител на Бъл-
гарския културен и информационен 
център Na Příkopě Д. Христов, или бив-
шият секретар и мениджър на БКПО 
инж. Д. Христов! Той знае всичко: кой 
какво е учил, кога се е родил и защо...
От чешките власти научаваме какви 
описания дава инж. Д. Христов на 
сънародниците ни тук – кой с какви 
гласове бил избран, кой си е „загубил 
акъла“ и т.н. За фалшивите подписи в т.
нар. му „избиране“ като наш представи-
тел - по-добре да помълчим. Защото за 
подобно фалшифициране на документ, 
който е представен на официалните 
чешки власти в правова държава, ка-
квато е Чехия, има действащи закони...
С подобни лица не е възможно да се 
работи, още по-малко да се прави Асо-
циация. От БКПО „Св.св Кирил и Мето-
дий“ препоръчваме на инж. Д. Христов 
да си прегледа още веднъж имайлова-
та поща от октомври миналата година; 
може и да разбере защо.
на 4 октомври 2011 г. преди верни-
сажа в двореца розенберг в хотел 
„Савой“ се състоя среща на пражки-
те председатели със зам. министъра 
на външните работи Константин 
Димитров
На срещата присъстваха зам. минис-
търът на външните работи Константин 
Димитров, Елеонора Димитрова – 
временно управляващ посолството 

нa България в Прага, консулката 
Тюркян Акиф, бившият управляващ 
посолството ни в чешката столица 
Марин Йовчевски; Антон Стамболий-
ски (председател) Димитър Христов( 
редактор), Красимир Бачев (секретар) 
от БКПО; Янчо Янев – председател на 
клуба в Усти на Елба, Мариана Новотна 
– председател на „Българска беседа“, 
Силвия Георгиева (председател на 
БКПО „Св. св. Кирил и Методий“, Инка 
Делевова, зам.председател на същата 
организация, Силвия Кръстева-Йелин-
кова – зам.председател на БПО, Пла-
мен Ангелов от БПО, Павлин Захариева 
от сдружение „Заедно“, Петър Попов, 
делегиран от сдружение „Възраждане“, 
журналистката от в. „Труд“ Светлана 
Джамджиева и представителката на 
българското малцинство в чешкото 
правителство Светлана Лазарова, 
която по неясни досега причини има-
ше проблем да влезе на тази среща. 
Познайте от кого идват тези проблеми 
и кой ни дели?
На тази среща стана ясно, че България 
предвид ситуацията „по време на кри-
за“ има две възможности: да продаде 
клуба или той да бъде стопанисван от 
българското министерство на култура-
та . Всичко е въпрос на средства.
Фантазията на г-н Д. Христов, описващ 
този момент от разговора в сп.“Роден 
глас, както и изопачаването на думите 
на инж. Петър Попов, преминават вся-
какви граници. Петър Попов сподели 
само, че е разумно да се разпределят 
средствата от клуба между Българ-
ския културен институт и Българското 
училище.
За щастие отвреме-навреме всички 
мислим еднакво, така че имагинерният 
въпрос на Д. Христов, отправен към 
министър Николай Младенов е абсо-
лютно на място: „Защо не попитахте г-н 
Йовчевски, който също е добре запоз-
нат със ситуацията? И защо наистина 
не го попитат?
И отново сме в началото: Кой ни дели? 
И защо?!

д-р силвия Георгиева
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