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За мен е чест 
и отговорност 
да бъда начело 
на такава организация
В дните след избирането на господин Беровски за пред-
седател на Българската културно-просветна организа-
ция в Чехия, се обърнахме към него с молба да сподели 
своите виждания за бъдещето развитие на БКПО. 
Представяме Ви неговото изявление по този повод.

Уважаеми председатели на българските клубове и сдружения 
в Чешката република,
Уважаеми членове, сънародници, приятели и съмишленици,

На първо място искам да Ви благодаря за оказаното ми доверие – за мен е 
чест и същевременно голяма отговорност да бъда начело на такава организа-
ция, която в годините назад, още от нейното създаване до сега, е запазила духа 
и традициите на българската диаспора в Чехия.

Избирането ми за председател на Съвета на председателите на Българска-
та културно-просветна организация на територията на Чешката република, 
кратко след избирането ми за председател на БКПК – гр. Прага, ме кара да 
вярвам, че заедно можем да продължим да си взаимодействаме активно по 
всички направления, касаещи работата на организацията.

Уверен съм, че заедно с Вас ще успеем да постигнем основната цел на да-
дения ми мандат като председател, а именно да повишим значимостта и попу-
лярността на организацията и я поставим на модерни устои. 

Главна задача на председателя и на организационния секретар на БКПО 
през целия наш мандат е да продължат да водят активен диалог с ръковод-
ствата на отделните клубове и да помагат при решаването на общите задачи, 
водещи до обединяването на българската диаспора на територията на Чехия, 
без да се намесват в работата на отделните сдружения по места.

Използвайки необходимостта от задължителна пререгистрация на организа-
цията през 2015 г., произтичаща от промяната в чешкото законодателство, ще се 
насочим към внимателно прочитане на действащия Устав и неговото актуализи-
ране, което ще даде възможност на БКПО да действа ефективно в новите условия.

Не на последно място си позволявам да заостря вниманието Ви към основ-
ното, традиционно, мероприятие на организацията – Съборът в Микулчице, 
който ще се проведе през май 2015 г. От нас, като главни инициатори и орга-
низатори на този форум, това изисква много добро взаимодействие, инфор-
мираност и координираност помежду ни. 

Излишно би било да напомням, че всички ние работим на обществени на-
чала според възможностите си, но приемайки задълженията доброволно, сме 
отговорни за всички свои действия и постъпки пред цялата организация. 

Желая Ви от сърце крепко здраве и успехи, до нови срещи!

Кирил Беровски, председател на Съвета на председателите на БKПО 
в Чешката република, м. октомври 2014 г., гр. Прага

Кирил Крумов Беровски е роден през 
1952 г. в гр. София, българин, български 
гражданин; женен с 2 деца и 3-ма внуци.

В периода 1973-1978 г. следва във FTVS 
UK, гр. Прага, Чехословакия, където за-
вършва висшето си (цивилно) образование. 
В началото на 70-те години на миналия век, 
като студент, e кооптиран член от страна на 
Българската студентска организация към то-
гавашния Управителен съвет на Българската 
културно-просветна организация, участва 
активно в дейността на двете организации, 
както и в доброволни бригади по повод стро-
ителни преустройства в Дома на българите 
на улица „Америцка“ 28, гр. Прага. 

След завършване на висшето си образова-
ние в Чехословакия, се завръща в България. 
В периода 1980-1984 г. завършва второ ви-
сше (специализирано) образование в Нацио-
налната полицейска академия, гр. София.

Заема редица ръководни позиции в 
МВР, награждаван е многократно. Носител 
е на първия, учреден през 1994 г., приз 
„Полицай на годината“. Пенсионира се 
по собствено желание през 1998 г. с чин 
о.з.полковник.

От края на 1998 г. живее и работи посто-
янно в гр. Прага, Чешка република, като 
паралелно с това изпълнява до момента 
следните функции:

– от ноември 2003 г. е вицепрезидент 
на Чешко-българската търговска камара 
в гр. Прага;

 – от май 2014 г. е председател на БКПК, 
гр. Прага;

 – от септември 2014 г. е председател на 
Съвета на председателите на БКПО на тери-
торията на Република Чехия.

Владее писмено и говоримо чешки 
език, ползва руски и английски език.

Публикации: Съавтор на книга за бъл-
гарското винопроизводство на чешки език 
(„Bulharská vina“), издадена през 2003 г. в 
гр. Прага.

Кирил Беровски


