
На 20.07.2010, няколко месеца след смъртта на съпругата си, почина 
инж. Борис Каменов, к.т.н., дългогодишен председател на Българ-
ската културно-просветна организация и  автор на съвременната й 
структура.
Борис Каменов пристига, за да следва в Братислава, Чехословакия, 
по време на Втората световна война. За участие в нелегалното дви-
жение е затворен от нацистите и посреща края на войната в затвора. 
След приключването й се премества в Прага, където завършва висше 
образование, специалност „строително инженерство“. Сключва брак 
и му се раждат му две дъщери. Започва работа в Академията на на-
уките, където постепенно става доцент и кандидат на техническите 
науки. В продължение на дълги години е заместник директор на зве-
но Аplikovaná zemní mechanika в Академията.
През седемдесетте години на миналия век е избран за председател 
на Българската културно-просветна организация. Под негово ръко-
водство, на събрание на 21.10.1978 г., е създаден Съвет на председа-
телите на българските кул-
турно-просветни клубове, 
чиято цел е да координира 
дейността на Клубовете 
в страната. Създадената от 
него структура съществу-
ва до днес. „За мен – каза 
той няколко месеца преди 
смъртта си – това беше 
работа, която трябваше да 
се свърши.“
Погребението му се състоя 
на 28.07.2010 г. в кремато-
риума „Мотол“ в Прага.

На 28 август 2010 година по-
чина Тодор Бойчев Бойчев, 
грижлив баща, съпруг и дядо, 
истински българин, член и ос-
новател на Клуба.
Тодор Бойчев е  роден през 
1923 г. в с. Левочево, Смолен-
ско. През 1957 г. съдбата го до-
вежда в Чехия, където присти-
га въз основа на договор, като 
строителен работник-май-
стор. Работи в  строителната 
организация Pozemní stavby 
в градовете Мост, Дечин, Лит-
винов и Прага.

Беше истински българин, който със своята скромност и упоритост до-
принесе много за сплотяването на нашите сънародници и то не само 
там, където работеше, но и вътре в самия Клуб. Със своята скромност 
и  подход помагаше на всеки, който се е  обръщал към него, без да 
повиши глас или да откаже.
Членовете на семейството му и членовете на Клуба се простиха с него 
в гр. Дечин, където беше погребан.

инж. Борис Каменов

Тодор Бойчев Бойчев

В началото на лятото изтече мандата на посланик Здравко Попов. По-
сланик Попов предаде акредитивните си писма на 30.05.2006 г. В на-
стоящия момент няма назначен нов посланик и Посолството се упра-
влява от Марин Йовчевски, в качеството на временен ръководител.
Приключи мандатът на завеждащия Консулската служба Данчо Ми-
чев. От 16 септември на поста е назначена Елеонора Георгиева.

Промени в Българското 
посолство в Прага

Бившият посланик Здравко Попов

Марин Йовчевски

Бившият консул Данчо Мичев

Елеонора Георгиева (в средата)
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