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Историята на една среща

В разгара на лятото Българското посолство в Прага стана домакин на работна среща на представителите на 

нашата диаспора в чешката страна. Предложението за тази среща бе на г-н Кирил Беровски, председател на 

Българската културно-просветна организация, а идеята и желанието му за осъществяването на подобна ини-

циатива датират още от избирането му през 2014 г. за председател на БКПК, гр. Прага. Трябваше да измине 

почти година, за да се осъществи тази идея, разбира се със съдействието на Българското посолство и лично 

на посланик Лъчезар Петков. На 29 юни дипломатическата ни мисия в Прага изпрати официална покана до 

председателите на всички български сдружения на територията на Чешката република за работна среща по 

проблемите на българската диаспора. 

По повод предстоящото 
събитие, на 13 юли су-
тринта, в библиотеката 
на Българския дом на ул. 
„Америцка“, се състоя 

извънредно заседание на Съвета на 
председателите на БКПО, като основ-
на точка от Дневния ред беше обсъж-
дане и приемане на Обръщение към 
Посланика на Република България в 
ЧР и към председателите на български 

сдружения на територията на ЧР, как-
то и на приложените към него предло-
жения относно решаване на бъдеще-
то на сградата на ул. „Америцка“ 28 в 
Прага. На всички присъстващи бяха 
раздадени екземпляри от споменатото 
Обръщение, съдържащо разработени 
конкретни варианти, целящи оконча-
телното разрешаване на казуса „Бъл-
гарски дом“. Заседанието бе ръководе-
но от г-н Кирил Беровски, председател 

на БКПО в Чехия, който призова пред-
седателите на сдруженията да прочетат 
внимателно предложенията и съответ-
но да изразят мнението си по тях, като 
същевременно не пропусна да подчер-
тае: „Няколко пъти бяхме обвинявани, 
че не сме предложили варианти за ре-
шение на казуса „Български дом“. Мо-
ето мнение е, че собственикът трябва 
да предложи подобно решение, а не 
наемателят. Не е вярно, че не сме има-
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на БКПО в Чешката република връчи 
ключовете на две ремонтирани кан-
целарии на желаещите да ги ползват 
български сдружения на територията 
на гр. Прага. Канцелария е предоста-
вена и на официалните представители 
на нашето малцинство пред чешките 

държавни институции. Присъстващи-
те представители на сдружения и орга-
низации бяха запознати с Вътрешния 
правилник за ползване на канцелари-
ите, както и на общите помещения в 
сградата на Българския дом. 
Сигурна съм, че някои ще кажат: „Не 

всички сдружения присъстваха“, да, 
така е! Ще си позволя да цитирам 
думи на проф. А. Пантев, които ще 
оставя без коментар: „Единството, 
проявено в Съединението, е преодо-
ляване на лични мотиви в името на 
едно общобългарско дело...“. ◆

Я. Янев, секретар на БКПО в ЧР - Усти над Лабем, С. Кръстева - „Българска православна община“, М. Андреев - Кладно, Св. Лазарова - официален 
представител на българското малцинство в Правителството на ЧР, К. Беорвски - председател на БКПО в ЧР, Н. Калайджиева - официален пред-
ставител на българското малцинство в Пражкото кметство, Б. Баиров - Оломоуц, М. Селингерова - „Заедно“, М. Новотна - „Българска беседа“
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ли предложения – такива отправихме 
и в София при срещата ни с Главния 
секретар на МнВР, сега ги предлагаме 
и в писмена форма. Държа да Ви уве-
домя, че осъществих срещи с предста-
вителите на повечето от организации-
те в Прага, които изразяват мнение, че 
домът не трябва да се продава от соб-
ственика и всички пражки сдружения 
(естественно тези, които до момента са 
пожелали това – „Заедно“, „Възражда-
не“, „Българска православна община“ 
и „Българска беседа“) да бъдат реално 
ситуирани в т.нар. „Български дом“, 
като се запази тяхната идентичност, 
дейност и независимост“.

Мъдро и уравновесено прозву-
чаха думите на г-н Божидар 
Баиров, председател на Бъл-
гарския клуб в Оломоуц: „Не 
може една организация да 
загуби седалището си – ние 
сме чешка организация и сме 
длъжни да спазваме чешките 
закони. Според мен главната 
ни сила е нашият авторитет, 
извоюван пред чешките вла-
сти, както и фактът, че сме 
вложили труд и средства, сто-
панисвали сме сградата, дока-
то българската държава не е 
дала и една стотинка. След ид-
ването на демокрацията Уста-
вът е бил променен, но не е промене-
на юридическата същност на нашата 
организация. За съжаление, чешката 
държава цени и уважава БКПО по-
вече, отколкото българската дър-
жава. На срещата в Посолството не 
трябва да допускаме конфликт, не 
бива да допускаме да бъдем разделе-
ни – ние представляваме България! 
Трябва да се съсредоточим върху 
главното – обединението на българ-
ската диаспора!“. Около тези негови 
думи се сплотиха всички присъст-
ващи, които единодушно решиха на 
срещата в Посолството да се под-
държа поведение на достойнство, 
коректност и уважаване правата на 
всички представители.

Тъй като на работната среща в По-
солството присъстваха само офици-
ални представители на българските 
организации и сдружения на терито-
рията на Чешката република, като ин-
формация Ви предлагаме становището 
на Българската културно-просветна 
организация, в лицето на нейния пред-
седател, г-н Кирил Беровски:

Уважаеми сънародници,
По инициатива на Българската 

културно-просветна органзация в 
Чешката република на 13.07.2015 г. 
от 15:00 ч. в залите на Посолство-
то на Р България в гр. Прага, с любез-
ното съдействие, необходимата за 
това организация и лично участие от 
страна на г-н Лъчезар Петков, извън-
реден и пълномощен посланик на РБ в 
Чехия и г-жа Галя Димитрова, завеж-
дащ Консулска служба в Българското 
посолство, се проведе работна среща 
с представители на българската ди-
аспора на територията на Чешката 
република. Основна тема бяха пробле-
мите на българското землячество. 

Всички председатели на реги-
стрираните до момента български 
сдружения на територията на гр. 
Прага и страната бяха предвари-
телно официално уведомени от 
страна на ръководството на БКПО 
за предстоящата среща, респектив-
но поканени от страна на Българско-
то посолство в Прага.

Предварително се извиниха, че 
не могат да присъстват представи-
телите на сдруженията: „Възраж-
дане“ от гр. Прага, БКПК, Острава, 
БКПК, Пилзен, БКПК, Млада Боле-
слав, БКПК, Бърно. В срещата взеха 
участие представители на следните 
официално регистрирани български 
сдружения: г-н Кирил Беровски, пред-
седател на БКПК, Прага и председа-
тел на Съвета на председателите на 
БКПО в РЧ, г-жа Мария Селингерова, 
представител на „Заедно“, Прага, 
г-жа Силвия Кръстева, зам.-председа-
тел на „Българска православна общи-
на“, Прага, г-н Божидар Баиров, пред-
седател на БКПК, Оломоуц, г-н Янчо 
Янев, председател на БКПК, Усти над 

Лабем, г-н Йордан Михалев, председа-
тел на БКПК, Мост, г-жа Мариана 
Новотна, председател на „Българска 
беседа“, Прага и г-н Михаил Андреев, 
председател на БКПК, Кладно. 

Гости на събитието бяха г-жа 
Галя Тодорова, директор на Българ-
ския културен институт в гр. Прага, 
г-жа Мими Михайлова, директор на 
Българското училище в гр. Прага, г-жа 
Светлана Лазарова, официален пред-
ставител за българската общност в 
Комисията за малцинствата при До-
лната камара на Парламента на Чеш-
ката република и г-жа Наталия Ка-
лайджиева, официален представител 
на българската общност в Комисията 

за малцинствата при Кмет-
ството на гр. Прага.

За съжаление, необосно-
ваното отсъствие от сре-
щата на представители на 
българските сдружения БКПО 
„Кирил и Методий“, Прага и 
Българско християнско сдру-
жение, Прага, говори недву-
смислено в случая за проява 
от тяхна страна най-мал-
кото на неуважение лично 
към организаторите, както 
и към българската институ-
ция в лицето на Посолството 
на РБ в Чешката република и 

нежеланието им за открит, цивили-
зован диалог по проблемите на бъл-
гарската общност, живееща на тери-
торията на Чехия.

Според нас, тази среща би могла 
да се нарече историческа, тъй като в 
миналото подобна проява, с конкрет-
но общо консолидирано становище от 
страна на присъстващите, не е имало. 
Същата премина в изключително де-
лови тон, всички присъстващи взеха 
отношение по темата, като най- ос-
тро бе засегнат проблемът със сгра-
дата на ул. „Америцка“ 28 в гр. Прага. 
Във връзка с това г-н Кирил Беровски, 
председател на Съвета на председате-
лите на БКПО в ЧР, връчи на г-н Лъче-
зар Петков, извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в ЧР, 
обща прокламация, съдържаща пред-
ложения с разработени конкретни ва-
рианти, целящи окончателното раз-
решаване на казуса със сградата на ул. 
„Америцка“ в гр. Прага. 

Кирил Беровски, 
председател на БКПК – Прага,
председател на БКПО в ЧР  ◆
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Съветът на председателите: 
„Не бива да допускаме да бъдем разделени“


