
 
 
 
 

   Република България 
        Вицепрезидент 

    
 

Уважаеми съотечественици, тук у нас и в далечна чужбина, 
 

В неочакваните обстоятелства, през които преминава целият свят, 
летят и тревожни, и оптимистични новини. Пандемията КОВИД-19 промени 
начина ни на живот, засегна ни в най-уязвимото – човешкото здраве, 
драстично се отразява и върху икономиката, в предприятията, туризма, 
творческите индустрии. Вярвам, че ще преминем през тези трудности, ще 
извлечем поуки и ще станем по-силни и по-добри. 

 
Обръщам се към вас, за да споделя тази вяра. За да ви уверя, че 

българите тук, в България мислим за вас. За всички нас е важно в този 
момент да останем заедно, да поддържаме връзката помежду ни, макар и 
виртуално. И дано да има повече добри новини. Общуването, съчувствието и 
разбирането помагат да преодоляваме трудностите и в семействата, и в 
професията, и в обществата, където живеем. 

 
Българското образование даде навременен и добър пример как децата 

продължават да учат в дигиталните класни стаи и през телевизионния екран. 
Овладяването на пандемията и щетите след нея обаче е сериозен урок и за 
нас, възрастните. 

 
Той пак ни казва същото: да бъдем единни. Където и да живеете и да 

работите по света, уважами сънародници, ние сме едно цяло и обществото 
ни е силно като Кубратовия сноп. 

 
Всеки ден е изпитание за хората на първа линия – медици, органи на 

реда, всички, чиято дейност е жизнено важна днес – работещите в 
търговията, транспорта, производството, администрацията. Те се нуждаят от 
нашата подкрепа и отговорност. Трябва да помагаме на най-уязвимите, на 
останалите без препитание, на всички, които трудно се справят сами. 

 
В непрестанна връзка сме с наши сънародници в Украйна, Молдова, 

Сърбия, Аржентина, Канада, Обединеното кралство, и трябва да изброя още 
десетки държави. Гордея се с всяка информация за наши медици, шивачи, 
полицаи, доброволци, които помагат и у нас, и където живеят в чужбина. 
Светът отбелязва, че те са българи, преди да назове имената им. Не се 
съмнявам, че и те на свой ред търсят опора в нашите общности, в своя род, в 



здравия ни корен, в близките и далечните му разклонения по света. Чувство, 
което носи сигурност и вдъхва кураж. Повече от всякога имаме нужда от 
единение помежду ни, да протегнем ръце едни към други. 

 
Може да сме обречени на изолация, но не и на бездействие. Всеки от 

нас има с какво да помогне. Всеки днес е герой! 
 
Искам с това обръщение да ви дам сила и кураж и да запазим 

единението като наша опора. Подавам ръка към всеки един да не остава сам, 
в дигиталния век е лесно да си пишем, да говорим, да споделяме. 

 
Не се отказваме от намеренията си да свикаме форум за единението на 

всички българи по света и в България. Ще отложим планираното събитие за 
времето, когато всички ще бъдат здрави.  Ще го направим, когато бъде 
безопасно да се съберем, и вярвам, че ще бъде скоро. 

 
Поздравявам ви с идващите светли празници Цветница и Великден. На 

всички, които носят имената на красивите български цветя, да бъдат живи и 
здрави! В дните на Възкресението да бъдем с отворено сърце и човечност. 
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   ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   


