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Бербатов и принц Кирил
откриват
БГ чешма
в парк на
кралицата
Димитър Бербатов
държи фланелка,
подарена му от децата от българското
училище в Лондон.
На нея всяко дете от
школото към посолството написа името
си за специалния посланик на България
на Острова, а и по
целия свят.
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Уникално - обединена
България оставя белег за векове напред в един от осемте
лондонски парка, собственост на кралското семейство. Малка България, чието население е по-малко от
8-милионната космополитна столица на Англия, става
едва втората страна в света,
на която е разрешено да изгради национален символ на
свещената за кралската фамилия зелена територия в
сърцето на Лондон. Но България всъщност ще е и първата държава с истинско, помащабно произведение на
изкуството,коетощенапомня на растящата главоломно
родна колония на Острова,
че можем да сме задружна
нация, ще показва на милионите туристи, че съществуваме, и ще доказва нагледно
на влюбените предимно в
своята нация англичани, че
ние можем да сме далече от
печалния образ, нарисуван в
"Мисия Лондон".
Всичко това става с изграждането на наглед нещо
малко, но зад което стоят няколкогодишни неимоверни
усилия и голям подтекст. В
навечерието на олимпийските игри "Лондон 2012" в
един от

най-старите и
красиви паркове
в града - Кенсингтън Гардънс, ще бъде изградена и
открита българска чешма.
А на площта около нея ще се
сътвори мозаечно произведение,
олицетворяващо
България. Досега свой символ в кралските паркове бе
отвоювала единствено Норвегия. Но скандинавците си
имат само един камък, известен като Норвежкия камък.
На26май2012г.вградините на двореца Кенсингтън точно до Хайд парк и в непосредствена близост до мемориаланалейдиДаяна,щебъде открит този извор на българщината. Проектът е на
българския Сити клуб в
Лондон, обединил дузина сериозни организации за реализацията му. Чешмата ще
бъде открита от звездата на
"Манчестър Юнайтед" Димитър Бербатов и почетния
председател на Сити клуба
принц Кирил Сакскобургготски. Двамата известни
българищесапатронинаБГ
чешмата в Лондон. И първи
ще прочетат БГ послание
към света и бъдещите поколения. На самата чешма ще
има посвещение "Дар от

България става
втората държава
в света със
свой символ
в сърцето
на Лондон
българската общност за
лондончани", изписано на
кирилица и латиница, с което България ще стане

първата страна,
която въведе
кирилицата
не само в Европейския съюз, а сега и на територията
на кралските паркове.
А както световноизвестното колело Окото на Лондон беляза настъпването на
третото хилядолетие и пътят към него е маркиран под
знака на числото 2000, има
идея подстъпимите деца да
те към българнаберат по 1
ската чешма да
лира, 1 долар
са белязани от
или 1 евро, качислото 2012 то намерят насимвол на анчин да израглийската
ботят парите и
олимпийска гопосле напишат
дина. Димитър
есе за усилията
Бербатов
и
си и впечатлепринц Кирил
нията си за изможе да са не
карването на
просто патропървите си 1
ни, но и преки
лира, 1 долар
участници в заили 1 евро.
помнящ се миСлед откринимаратон от
ването, в кралточно 2012 метра. Толкова Патронът на българския Сити клуб Принц Кирил в народна носия с част от изпълнител- ския парк с
ще е дистанция- ния комитет на клуба - Ива Руйчева, Мартина Хаджар и Веселина Харалампиева (от български
символ ще се
та от старта в дясно на ляво).
Кенсингтън Гардънс до фи- тивни спонсори, но и от оби- та от лондонската община. В проведе и наш културен понала, който ще е точно пред кновени хора - млади бълга- дните, в които в България луден, част от културния
ри, родители и прародители. злобата расте, а всеки дърпа дневник на кмета на Лондон
чешмата. След края на
ИдеятазачешматаенаМар- чергата към себе си, около Борис Джонсън. Със серия
2012-метровото
тина Хаджар, член на ръко- една българска чешма в Ан- от визуални изкуства на отзабавно бягане
(FunRun)щееиофициално- водството и ковчежник на глия се обединиха още фон- крита сцена българската
"Димитър
то откриване. Темата, дви- Сити клуба, и е посрещната дация
Мемориалът на
жеща Сити клуба и българ- със здрава доза скептици- Бербатов", Асоциаската общност, е "Да напра- зъм, предвид броя на други цията на български- принц Албер, издигнат от съпругавим българска и оставим за национални символи в пар- теучилищавчужби- та му - кралица
Българското Виктория. На сто
поколенията една изящна ковете. Поема я присърце и на,
чешмичка в Кенсингтън става централна фигура в студентско обще- метра от него ще е
Гардънс на Хайд парк!" И реализацията на проекта по- ство на Острова, българската чешбългарски ма в Кенсингтън
няма грешка в словореда. сланика ни в Лондон Любо- двата
Защото те искат първо да мир Кючуков и двамата с вестника, излизащи Гардънс.
направят културното на- госпожа Хаджар отиват на в Лондон, Българследство българско, а след среща с директора на крал- ската църква в Лонтова да го завещаят на идни- ските паркове и го убежда- дон, българският
те поколения. Общото по- ват да им разреши да направ- олимпийски комислание към всички българи ят българска чешма. Те на- тет и министерствое: "Ти трябва да имаш отго- бират подкрепата на редица то на спорта.
Асоциацията на
ворност към държавата си, институции и организации
във връзка с каузата. С под- българските училикъдето и да живееш!".
Не случайно десетките хи- крепата на посолството и ща в чужбина прави
ляди английски лири, нужни усилията на Сити клуба БГ своя кампания за наза реализацията на проекта, събитието влиза в календа- биране на средства
са събирани не само от кул- ра на културните дни на 2012 сред възпитаниците
турни меценати и корпора- г. и получава официална да- си: идеята е по-голе-

култура ще бъде презентирана пред лондончани. Сред
участниците,коитощесмайват англичаните, ще са и някои от най-изявените деца на
фондация "Димитър Бербатов". Най-популярният ни
действащ футболист от 4 години връчва "Награди за успелите деца на България" в
областите "наука", "култура" и "спорт". А през май
талантът на някои от тези
българчета ще е награда за
излезлите на съботна разходка в кралския парк лондончани. Дейно участие в
културната програма ще
има и Лондонският български хор. А българската сцена ще бъде вдигната точно

на фона на
изящния
мемориал
на принц Алберт, издигнат в
негова памет от съпругата
му - кралица Виктория.
Показателно е, че
световноизвестна
фирма отпусна 1,25
милиона долара за
реставриране на 10
чешмички в 8-те
кралски парка. Имаше 129 кандидатури
от 26 държави в надпреварата за дизайна. И само две печаливши. А българскиятСитиклубспечели
уникалната възможност да подсигури парите за едната чешмичка. И на нея да не
стои лого на спонсор,
а своеобразно лого
на България.

