
Все по-добре и  по-добре – това 
е  оценката, която бих направил за 
превърналите се в  традиция срещи-
форуми на българските формации 
в  Чехия. За първи път всичко мина 
гладко и  без скандали. Присъства-
ха представители на 12 формации: 
Антон Стамболийски – председател 
на СБЕ, Димитър Христов, изпъл-
нителен секретар на БКПО, Петър 
Попов – заместник-председател на 
Българския клуб в  Прага, д-р Бел-
ков – и  в  ролята си на председател 
на „Българско културно-просветно 
сдружение“ в  Бърно, Мария Захари-
ева, председател на сдружение „Въз-
раждане“, Георги Георгиев, председа-
тел на сдружение „Пирин“, Мариана 
Новотна, председател на сдружение 
„Българска беседа“, Атанас Беремов, 
председател на Български клуб – 
Мост, Таня Мандикова, председател 
на Български клуб – Пилзен, Божи-
дар Баиров, председател на Български 
клуб – Оломоуц, Тома Бойчев, пред-
ставител на Българския клуб в  Усти 
н. Лабем и  Георги Кръстев, предста-
вител на Български клуб – Кладно.

Основната точка беше отчет на 
средствата, изразходвани за изди-
гането и откриването на паметника 
на Св. Св. Кирил и Методий в Ми-
кулчице. Петър Попов, заместник-
председател на Българския клуб 
в Прага, беше поел задължението да 

провери направените 
раздходи. Отчетът му 
гласеше, че почти сто 
процента от разходите 
са минали по банков 
път и  комисията не 
е  намерила никаква 
нередност. Общият 
приход от даренията 
възлиза на 3 591 000 
крони, а  разходите на 
3 564 000 крони. Име-
ната на дарителите 
нееднократно са били 
изтъквани и публику-
вани в  печатния ор-
ган на организацията, 
списание „Роден глас“. 
Следващото заключе-
ние беше, че организа-
цията не е  похарчила 
нито една крона, всич-
ко е  било финансира-
но от постъпилите да-
рения. Отчетът беше 
приет без забележки.

Антон Стамболий-
ски използва форума, 
за да връчи грамоти 
с благодарност на д-р 
А. И. Белков и на Ди-
митър Христов за изключителен 
принос за издигането и  тържест-
веното откриване на паметника на 
Светите братя в Микулчице.

Кратък отчет за своята дейност 
като представител на българското 
малцинство в  Правителствената 
комисия направи д-р А. И. Белков. 

Д-р А. И. Белков

Антон Стамболийски

Божидар Баиров Еленко Начев Георги Георгиев
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НА 17 ОКТОМВРИ, В  БЪЛГАРСКИЯ ДОМ В  ПРАГА СЕ ПРОВЕДЕ ТРАДИЦИОННАТА ГОДИШНА СРЕЩА-ФОРУМ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В ЧЕХИЯ. ОСНОВНИ ДВИГАТЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й БЯХА 
Д-Р БЕЛКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ В КОМИСИЯТА ЗА МАЛЦИНСТВАТА КЪМ ЧЕШКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
И АНТОН СТАМБОЛИЙСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-ПРО-
СВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ БЯХА ПОСЛАНИК ЗДРАВКО ПОПОВ И ДИРЕКТОРЪТ НА БЪЛГАРСКО-
ТО УЧИЛИЩЕ В ПРАГА ЕЛЕНКО НАЧЕВ.

ННАА 1717 ООКТКТОМОМВВРИИ ВВ ББЪЛЪЛГГАГ РСККИЯИЯ ДДОМОМ ВВ ППРАГА СЕСЕГ ПРПРОВОВЕДЕДЕЕ ТТРАДАДИЦИЦИОИОНННАТАТАА ГГОДОДИШИШНАНА СРЕЩЩАА-ФОФОРУ
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Единствената му забележка беше, че 
изпитва затруднения при подготвя-
не на годишния отчет за дейността 
на българската общност, който из-
исква Комисията за малцинствата 
към Правителството, тъй като пове-
чето дружества закъсняват с изпра-
щането на необходимите данни.

Своята оценка за откриването на 
паметника изказа и посланик Здрав-
ко Попов. Той оцени високо напра-
веното и подчерта, че и в България 
оценката е  била много висока. Ми-
нистър Божидар Димитров е  изра-
зил задоволството си от работата 
на организацията и е обещал в най-
скоро време да посети българската 
общност в  Чехия. Висока оценка 
е  поставил и  министър Вежди Ра-
шидов и  също е  обещал да посети 
Чехия и  Микулчице. Министър 
Йорданка Фандъкова го е  уверила, 
че ще направи всичко възможно за 
запазването на Българското учили-
ще в Прага.

В отговор на похвалите, изказани 
по повод паметника, Антон Стамбо-
лийски предложи да бъде съставена 
група, която да лобира за превръ-
щането на Микулчице в официален 
център за поклонение пред паметта 
на Светите братя. Това може да бъде 
свързано с тържествата, подготвяни 
за 2010 г. по повод 130-ата годишни-
на от основаването на първото бъл-
гарско сдружение в  Чехия – „Бъл-
гарска седянка“, чийто наследник 

е  Българската културно-просветна 
организация.

Думата взе и директорът на Бъл-
гарското училище в  Прага Еленко 
Начев. Сподели, че училището из-
питва затруднения при набирането 
на първокласници. Апелира за под-
крепа от страна на българите в  Че-
хия. Новата наредба е по-благопри-
ятна – за откриването на паралелка 
вече се изискват не 16, а 10 ученици. 
Изтъкна, че училището разпола-
га с  чудесни условия – подходяща 
сграда и  общежитие. Обучението 
е безплатно, учебниците до VII клас 
– също, а общежитието струва 50 кр. 
на ден. Засега няма кухня, но текат 
преговори със столовете на съсед-
ни училища за осигуряване на хра-
на. За нивото на училището говори 
фактът, че през изтеклата учебна 
година от 14  абитуриенти, десет са 
били приети във висши учебни за-
ведения. Средната оценка на наше-
то училище надвишава средната за 
страната ни. „Да се надяваме, че от 
догодина, с  ваша помощ, ще успе-
ем най-после да отворим паралелка 
първи клас“ – каза той.

Интересно и  кратко беше изказ-
ването на Мария Захариева. Тя ка-
тегорично заяви, че не е опонент на 
Българската културно-просветна 
организация, че всеки е избрал своя 
път и не трябва да се меси в работа-
та на другия и че ерата на посланик 
Мартин Томов е  била кратък пери-

од, към който не би трябвало да се 
връщаме.

Божидар Баиров се опита да 
повдигне въпрос, който става ак-
туален: как стоят нещата с  нашия 
представител в  Комисията за мал-
цинствата при Правителството на 
Чехия – предвид правилника, който 
забранява два последователни ман-
дата. Д-р А. И. Белков репликира, че 
изборите са през следващата година 
и въпросът все още не е актуален.

В  заключение, Стамболий-
ски апелира към разбирател-
ство и  търсене на допирни точки 
и всичко онова, което ни обединя-
ва – а не-разединява. С това, както 
и с пожелание за нови срещи, фо-
румът беше закрит. �

Тома Бойчев

Татяна Мандикова

посланик Здравко Попов

Мария Захариева

Атанас Беремов

Мариана Новотна

Димитър Христов

Петър Попов

Г. Кръстев
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