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Каузата „Български дом“ 
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Уважаеми читатели, предоставяме на Вашето внимание писмо от председателя на БКПО г-н Кирил Беровски 
по повод проведените в България срещи с представители на различни институции:

Уважаеми сънародници,

В средата на месец април заедно с организационния секретар на БКПО в Чехия г-н Янчо Янев, на основание получен 
единодушен мандат от Съвета на председателите на организацията с решение от 14.03.2015 г., посетихме гр. София. 
Поводът бе странното решение от страна на МВнР на Република България и полученото във връзка с това предизвес-
тие да напуснем сградата на ул. „Америцка“ 28 в гр. Прага. Целта на нашето пътуване бе да разберем мотивите за 
това решение, респективно да изложим своите контрааргументи в предполагаем диалогов режим.

На срещата с Гл. секретар на МВнР, г-н Стоян Тодоров, бяхме изумени от непознаването на историята на този 
казус, който датира не от вчера, и най-вече отрицанието от страна на служителите на МВнР на приложените от 
нас копия от множество официални документи по темата. Еднозначно ни бе съобщено, че сградата ще бъде продадена 
и ако не я напуснем в определения от тях срок, ще заведат срещу нас съдебно дело. Унизително бе предложението от 
тяхна страна, ако искаме да се включим в бъдещата тръжна процедура по продаването на сградата.

Пожелахме да обясним, че формалната страна на въпроса не е достатъчен аргумент за нас и че сме приложили в 
нашето писмо-отговор копия на достатъчно важни, значими и адекватни на казуса документи, без да коментираме 
моралната страна на проблема. За съжаление, не ни бе даден достатъчен времеви простор да защитим нашата пози-
ция. Арогантното поведение на присъстващите служителки на МВнР остави у нас неприятно чувство и обида, което 
доведе до прекратяване на срещата по наша инициатива.

Паралелно с това посетихме и Държавната агенция за българите в чужбина – там атмосферата бе коренно раз-
лична. Приети бяхме радушно от новия председател на Агенцията, г-н Борис Вангелов, който със загриженост диску-
тира създалия се проблем. Ръководството на ДАБЧ застана категорично зад нашата позиция, като бяха набелязани 
конкретни действия по бъдещото ни взаимодействие в тази и други посоки.

Проведените от нас на място множество други срещи, включващи и разговори с няколко народни представители 
от различни партийни централи, както и участието ни в предаването „Облаче ле, бяло“ по ТВ СКАТ, дават основа-
ние да вярваме, че в нашата Родина България има все още останали мъдри, разумни и най-вече отговорни хора, които 
няма да позволят с един непремерен замах да се унищожи нещо, което е градено повече от 40 години!

Драги сънародници,
уверяваме Ви, че БКПО ще продължи да се противопоставя на това некомпетентно решение, като ще отстояваме 

с всички цивилизовани и законни средства нашата обща платформа.

гр. Прага, април 2015 г.      Кирил Беровски,
         Председател на БКПО в Р Чехия

На 24 април в библиотеката на Българския дом в Прага се състоя Отчет-
но събрание, на което бе анализирана работата на Управителния съвет 
за периода от избирането му на 16 май м.г. до момента. Присъстваха 28 
членове на Клуба от общо 48, не липсваха и официални гости – г-н Янчо 
Янев, организационен секретар и председател на Устецкия клуб на БКПО, 
г-жа Силвия Кръстева, зам.-председател на сдружение „Българска пра-
вославна община“ и г-н Владимир Трифонов, български журналист.

Ръководството на Пражкия клуб
се отчете пред членовете си

В дневния ред на Събра-
нието залегнаха три съ-
ществени точки: Отчет 
за работата на Клуба през 
изминалия период; Ана-

лиз на резултатите от пътуването на 
г-н Беровски и г-н Янев до България 
във връзка с каузата „Български дом“ 
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и отчет на Ревизионната комисия.
Отчетният доклад бе дело на пред-

седателя на Клуба г-н Беровски, който 
още в началото изтъкна, че в основа-
та на работата на Управителния съ-
вет винаги е бил Уставът на БКПО и 
принципа за демократичното начало. 
Докладът бе точен и подробен, разде-
лен според полето на дейност на ръ-
ководството: особено място според 
председателя заемат срещите, прове-
дени веднага след избирането на чле-
новете на УС и целящи обединението 
на всички българи и просперитета 
на Пражкия клуб, нормална комуни-
кация, както и дистанциране от вся-
какви лични взаимоотношения. Това 
са срещи с председателите на всички 
организации на територията на гр. 
Прага, с председателите на българ-
ските културно-просветни клубове на 
територията на Чехия; с г-жа Светлана 
Лазарова, представител на българско-
то малцинство към Правителството 
на ЧР; срещи с директорите на Бъл-
гарското училище в Прага и Българ-
ския културен институт, довели до 
стопяване на дистанцията и създали 
условия за успешно сътрудничество. 
Ползотворно е и взаимодействието 
с Пражката община, която през тази 
година, за пръв път, създаде Комитет 
на националните малцинства – като 
представител на българската диаспора 
бе избрана Наталия Калайджиева, се-
кретар на Пражкия клуб. 

В работата си през изминалата го-
дина ръководството на БКПК, Прага 
се стреми към намаляване на финан-
совите разходи, а сред постигнатото 
се открояват оптимизиране на усло-
вията за ползване на телевизионен 

приемник в Дневния клуб съгласно 
условията на Комисията по авторски 
права в ЧР, значително снижаване 
на средствата за интернет и телефо-
ни, както и актуализиране на стария 
договор с фирма AVE. Със собствени 
средства и с пари от застраховката на 
сградата са ремонтирани библиоте-
ката и прилежащите й помещения. 

Списъкът с културните изяви е 
впечатяващо дълъг – заедно отбеля-
захме Съединението на България, Де-
нят на народните будители съвместно 
с Българското училище; организира-
на бе Вечер на музиката съвместно 
със сдружение „Българска беседа“; за-
служена похвала си извоюва концер-
тът под надслов „Коледната среща на 
две култури“. От януари започна ра-
бота Смесен хор на българите под ръ-
ководството на диригента Радосвета 
Костова, който репетира всяка седми-
ца в библитеката; с интерес бяха по-
срещнати: Вечер на българското кино, 
беседа за българските градинари, Ден 
на хумора, Великденско тържество, 
премиера на книгата „Start 55“. 

През юни 2014 г. футболният от-
бор на Пражкия клуб за трети път 
спечели Купата на националните 
малцинства, а всяка седмица в Днев-
ния клуб се организират турнири по 
шах и карти. Пак през лятото на ми-
налата година организирахме акция 
за събиране на финансови средства и 
подпомогнахме пострадалите наши 
сънародници от гр. Мизия. 

Работим в тясно сътрудничество 
със сдружение „Българска право-
славна община“, чиито най-малки 
членове се събират всеки месец в биб-
лиотеката на Дома. Господин Беров-

ски изказа специална благодарност 
на Силвия Кръстева, зам.-председа-
тел на сдружението за инициатив-
ността и помощта при подготовката 
на Великденското тържество. 

В отчета на пътуването до Бълга-
рия освен г-н Беровски се включи и 
организационният секретар, г-н Я. 
Янев. По-подробна информация по 
този въпрос и по каузата „Българ-
ски дом“ е поместена отделно в пис-
мото-обръщение на Председателя.

Отчетът на Ревизионната коми-
сия бе изнесен от нейния председа-
тел инж. Хр. Христов, анализът на 
резултатите се съхранява в архива на 
Пражкия клуб. 

Докладите на председателя на 
БКПК, гр. Прага и на председателя 
на Ревизионната комисия бяха при-
ети с пълно болшинство. Събрание-
то завърши с разисквания по набо-
лели проблеми. ◆

инж. Христо Христов, Николай Балчев, Кирил Беровски, Наталия Калайджиева

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

За любителите на филателията

Дългогодишен член 
на Българския културно-просве-

тен клуб в Прага 
продава колекцията си 

от пощенски марки, 
събирани повече от 40 години.

Марките са с печати, 
комплектни серии, 
подредени според 

немския „Михел“ каталог. 

За контакти: Иван Тошев, 
тел: 222 963 747.


