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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ 

На 25 октомври в Дневния 
клуб на улица „Америцка“ 
се проведе Общо организа-

ционно събрание на БКПК – Прага, 
ръководено от неговия председател 
инж. Антон Стамболийски. При-
състваха 55 членове и 2-ма гости. 
Преди започване на работа, на при-
състващите бяха раздадени финан-
сови отчети, отделно за разходите по 
списание „Роден глас“ и по управле-
нието на Клуба. Събранието имаше 
две основни точки:

1. Запознаване с физическото 
състояние на Дома и финансовата 
ситуация на Пражкия клуб.

2. Подготовка за Изборно събрание. 
Председателят на Клуба Антон 

Стамболийски оприличи състоя-
нието на Българския дом на „буре с 
барут“ – отоплителната инсталация 
е в катастрофално положение, не е 
ремонтирана нито веднъж за послед-
ните 45 години и ще бъде чудо, ако 
издържи още един отоплителен се-
зон. В окаяно състояние са баните в 
бившия хотел, прозорците също се 
нуждаят от належащ ремонт. Ясно е, 
че е необходима реконструкция, за 
която Пражкият клуб има някакъв 
първоначален капитал, но за съжале-
ние е с вързани ръце поради факта, че 

не знае какви са плановете за сграда-
та на нейния собственик в лицето на 
българската държава. „Ние сме като 
куче в чужд двор и можем да инвес-
тираме в ремонти, само ако имаме оп-
ределени гаранции“ – каза господин 
Стамболийски и подчерта, че очаква 
пристигането на новия посланик, за 
да се обсъдят тези наболели пробле-
ми. Председателят успокои присъст-
ващите, че засега Домът се държи на 
повърхността, благодарение на гри-
жите, които полага за поддържането 
му господин Ивалин Иванов. 

По въпроса за финансовото със-
тояние на Клуба господин Стамболий-
ски не пропусна да спомене, че са взе-
ти драконовски мерки за затягане на 
финансовата дисциплина, в резултат 
на които списанието стриктно спазва 
своя бюджет, а Клубът не е на загуба 
за пръв път през последните няколко 
години. След уводните думи, Пред-
седателят даде думата на Станиела 
Попова, счетоводител на БКПО, коя-
то обясни, че е взето решение всички 
плащания да стават по банков път – с 
цел да се пести и същевременно да се 
постигне прозрачност на разходите. За 
съжаление, през лятото на тази година 
един от членовета на Клуба – Димитър 
Христов – се е възползвал от отсъст-

вието на господин Стамболийски и от 
познанствата си като бивш мениджър, 
взел е пари на ръка, направил е опит за 
финансова измама. 

Тази информация разбуни духове-
те в залата, предизвика редица остри 
коментари и доведе до оформянето на 
три предложения: Димитър Христов 
да бъде изключен от БКПО без право 
да заема длъжности и изпълнява, ка-
квито и да било функции в нея, да бъде 
поставен в положение „Персона нон 
грата“ в Пражкия клуб и срещу него 
да бъде заведено съдебно дело, за да 
бъдат върнати неправомерно взетите 
пари. По първото предложение „за“ 
гласуваха 47, въдържали се – 3, против 
– 5. По второто предложение: за – 49, 
въздържали се – 6, против няма. По 
третото предложение: за – 49, въздър-
жали се – 6, против няма. Всички пред-
ложения бяха прието с мнозинство. 

След успокояване на страстите 
се премина към втора точка от днев-
ния ред, като беше решено да се под-
готви всичко необходимо съгласно 
Устава на БКПО за провеждане на 
Изборно събрание. 

Вечерта завърши със седянка, а за 
доброто настроение на всички се по-
грижи Сашо Александров със своята 
вкусна българска трапеза.  ◆

Организационно събрание

Почетохме паметта на покойниците
На 1 ноември, в навечерието на Архангелова задушница, Пражкият клуб, 
съвместно със сдружението Българска православна община, организира 
траурна вечер за възпоменаване душите на починалите.

Задушниците обикновено са 4 в 
църковния календар, винаги в събо-
та – денят, който в църквата е опре-
делен за ден на покойните, а Богослу-
жението е с молитви за починалите. 
Заупокойната служба бе поверена на 
отец Пламен Ангелов, председател на 
БПО в ЧР. Много от присъстващите 
българи донесоха собственоръчно 
приготвена храна, както е обичаят 
– варено жито, символ на възкресе-

нието, вино, символ на Христовата 
кръв, пита. Сънародниците ни се по-
молиха за душите на своите близки, 
без значение къде са погребани, запа-
лиха свещички, вярвайки, че техните 
пламъчета им припомнят душите на 
покойниците. След края на службата 
всички споделиха общата трапеза, за 
да „се намери“, както казват в някои 
краища на България. 

Архангелова задушница е по-

следната за тази година и винаги 
предхожда големия празник на 
Свети Архангел Михаил. На този 
ден се отдава почит и вечна призна-
телност и към загиналите в редове-
те на Българската армия.  ◆


