
6 Роден глас

Не коментирам „отпус-
натия срок“ от получа-
ването на поканата за 
номинация от страна 
на българските сдру-

жения в Прага до предаването на кан-
дидатурите им (общо 5 дни, от които 
два почивни!?) за тази така важна за 
нашата общност позиция в бъдещата 
Комисия или Съвет на малцинствата 
към кметството на гр. Прага.

На срещата присъстваха предсе-
дателите на всички официално ре-
гистрирани до момента български 
сдружения на територията на гр. 
Прага а именно: БКПК, Прага, „Въз-
раждане“, БКПО „Кирил и Методий“,  
БПО в Чехия, „Българска беседа“, 
Християнско сдружение „Българи в 
Чехия“ без „Заедно“ (бяха извинени, 
но предали предварително писмено 
съгласие за определена кандидатура). 
Гости бяха 3-ма души, между които и 
представителят за българското мал-
цинство към Сената на Чешката ре-
публика, г-жа Св. Лазарова.

На срещата първоначално бяха 
представени и приети трима неза-

висими кандидати, а впоследствие 
по искане на един от председателите, 
същият оттегли официално неговата 
номинация, като подкрепи една от 
двете останали кандидатури. Въпре-
ки това негово право, независимо, че 
беше използвано в последния момент, 
тази изненадваща реакция отпуши, за 
съжаление, много ненужни емоции и 
личностни квалификации сред някои 
присъстващи на срещата. Паралелно 
с това един от гостите на срещата си 
позволи да задава конкретни недо-
пустими въпроси към така предста-
вените кандидатури, а именно: какво 
вероизповедание има кандидата....?! 
Този  меко казано нецивилизован де-
бат, както и нарушаването на т.н. де-
мократично начало, на които всички 
бяхме свидетели, ме накара да напра-
вя конкретно предложение по темата 
а именно – приключване на срещата 
поради изчерпване на дневния ред по 
нея, като паралелно с това се помисли 
върху следните въпроси:

- Подобни задания би трябвало да 
пристигат с достатъчно технологич-
но време за изпълнение и необходи-

мото уважение към кандидатите от 
страна на българската общност, да не 
говорим, че липсва яснота какви за-
дължения и права ще има избраният 
представител на тази позиция;

- След като ние номинираме кан-
дидата, кой всъщност го одобрява и 
защо трябва някой друг да го одобря-
ва, когато ние вече сме го одобрили? 
Въз основата на какви критерии ще 
се осъществи това одобряване?

- Не на последно място – за в бъ-
деще би трябвало номинацията за 
подобна сериозна позиция да бъде 
само една кандидатура и да бъде из-
бирана по определени критерии от 
всички сдружения на територията 
на гр. Прага.

Според мен това би била правил-
ната и същевременно авторитетната 
посока при избор на човек за подоб-
на отговорна и главно работеща по-
зиция в Комисията по малцинствата 
към Кметството в гр. Прага.

Предложението ми бе подкрепе-
но от г-жа Св. Лазарова като разми-
съл за в бъдеще, след което срещата 
бе прекратена. ◆

Номиниране на български 
представител – опит за обединение 
или отново разделени? 
Бих искал да запозная съотечествениците си с фактите около една  т.н. работна среща от 11 февруари 
с председателите на български сдружения на територията на гр. Прага по повод номинация на член за 
Комисията по малцинствата към Пражкото кметство.

Текст: Кирил Беровски, председател на БКПК, Прага и на БКПО в ЧР
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Стартира абонаментът за списание „Роден глас“.Стартира абонаментът за списание „Роден глас“.
Читателите, които предпочитат удобния и практичен вариант да получат изданието бързо и комфортно в пощен-Читателите, които предпочитат удобния и практичен вариант да получат изданието бързо и комфортно в пощен-

ските си кутии, могат да се абонират за него. Годишният абонамент за 6 броя е 150 крони. Абонаментната програма га-ските си кутии, могат да се абонират за него. Годишният абонамент за 6 броя е 150 крони. Абонаментната програма га-
рантира на своите читатели, че те ще бъдат сред първите, получили списанието и запознали се с неговото съдържание.рантира на своите читатели, че те ще бъдат сред първите, получили списанието и запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на български език по важни и акту-Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на български език по важни и акту-
ални теми от живота в Чехия. ални теми от живота в Чехия. 

Хубаво е човек да бъде сигурен, че дори и далеч от родината,  не е сам! Да чувства подкрепа и съпричастност, когато Хубаво е човек да бъде сигурен, че дори и далеч от родината,  не е сам! Да чувства подкрепа и съпричастност, когато 
има нужда от тях и да знае към кого да се обърне за помощ и съвет! Бъдете винаги добре информирани!има нужда от тях и да знае към кого да се обърне за помощ и съвет! Бъдете винаги добре информирани!


