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Пражкият клуб
има ново ръководство
На 16 май ръководството на Българския културно-просветен клуб, гр. 
Прага, организира Отчетно-изборно събрание, което се състоя в Днев-
ния клуб на ул. „Америцка“. 
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О Присъстваха 65 членове 
на Клуба, като изис-
кването беше всички 
да имат платен член-
ски внос за 2014 годи-

на. Имаше и трима гости, които бяха 
допуснати до събранието, но без пра-
во на глас. Протичането на форума 
бе съобразено с Устава на Българ-
ската културно-просветна организа-
ция в Чехия; водещ на събранието бе 
инж. Антон Стамболийски, за про-
токолчик бе избран Сашо Илиев, за 
председател на Мандатната комисия 
– инж. Христо Христов, за председа-
тел на Изборната комисия – Наталия 
Калайджиева. Две бяха точките в 
Дневния ред: отчет на дейността на 
Клуба и избор на ново ръководство. 

По първа точка доклад изнесе 
инж. Христо Христов, който под-
черта, че това събрание се провежда 
в обстановка на коренна промяна 
след ликвидацията на бившия адми-
нистративен състав, който не е поз-
волявал да се изготви отчет в демо-
кратичен дух. Господин Христов не 
спести на присъстващите критиката, 
не му беше чужда и самокритиката. 
Според него Уставът на Организа-
цията е позастарял, както и голяма 
част от членския състав на Пражкия 
клуб. По този начин беше поставена 
и една от основните задачи пред но-
вото ръководство – привличане на 

Уважаеми дами и господа, 
Уважаеми представители на българ-

ските организации и сдружения в Чешката 
република, 

Уважаеми сънародници, колеги и прия-
тели, 

В качеството си новоизбран председа-
тел на Българския културно-просветен клуб, 
гр. Прага, ЧР, си позволявам да се обърна към 
всички Ви със следното:

На първо място искам да благодаря за 
оказаното ми доверие, за мен е чест и съ-
щевременно голяма отговорност да бъда 
начело на такъв клуб, който макар и малък, 
е част от нашата родина България. Прие-
майки този пост, искам да Ви уверя, че за в 
бъдеще заедно с колегите ми от Управител-
ния съвет на Клуба, ще се стараем да правим 
необходимото за запазване на заложените 
през годините традиции на българската ди-

аспора не само на територията на гр. Прага, 
но и на територията на цялата Чешка репу-
блика, с акцентиране на тържествата в гр. 
Микулчице. 

В тази посока, заедно с традиционните 

мероприятия, ще се стремим да издигнем 
авторитета на Пражкия клуб, като пара-
лелно с това ще продължим да инициираме 
диалог с всички компетентни институции 
в България с цел окончателното официално 
разрешаване на проблема със ситуирането 
и правомощията на Българската културно-
просветна организация в дома, намиращ се 
на ул. „Америцка“ 28, гр. Прага. 

И не на последно място, искам да благо-
даря на досегашното ръководство на Бъл-
гарския културно-просветен клуб в Прага 
в лицето на г-н Антон Стамболийски и на 
всички останали, които са работили или про-
дължават да работят за съхраняването на 
българския дух, език и традиции. 

Желая Ви от сърце крепко здраве и успе-
хи, до нови срещи!

 Кирил Беровски, 
 председател на БКПК, гр. Прага 

млади хора в БКПО. 
Преди започването на избора, 

г-н Христов отвори кутиите за пред-
ложения, които бяха на разположе-
ние на членовете на Пражкия клуб 
още от миналата година. Голяма 
част от съдържанието им действи-
телно послужи като основа на пред-
стоящия избор. Гласуването проте-

че спокойно и в конструктивен дух, 
като беше избран седемчленен Уп-
равителен съвет и Ревизионна ко-
мисия, състояща се от трима души. 
Веднага след закриване на събра-
нието, новият Управителен съвет 
проведе първата си сбирка, на коя-
то единодушно избра своя предсе-
дател – г-н Кирил Беровски.  ◆

Специално за списание „Роден глас“ господин Беровски направи кратко изявление:

Дневният клуб се оказа тесен за всички членове

Кирил Беровски


