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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“ 


