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Уважаеми съотечественици,
Нямах никакво намерение да влизам в комен-

тарен режим, но едно събитие от средата на м. 
октомври т.г., а именно полученото официално 
предизвестие към БКПО от страна на Посолство-
то на Р България, за освобождаване на сградата 
на ул. „Америцка“ 28 в гр. Прага, този път обаче, 
посредством упълномощена юридическа канто-
ра, ме накара да взема отношение по темата. 
Не бих казал, че този факт много ме учуди, но, 
при всички положения, за пореден път показа, че 
разумът нe винаги побеждава. Все си мислех, че, 
в края на краищата, ще достигнем до едно ал-
тернативно решение, удобно и най-вече полезно 
за каузата на българските сдружения, в името 
на общата цел – популяризиране на езика и традициите ни извън Родината. Считам, 
че последствията от подобен процес между собственика на сградата (българската 
държава) и БКПО, които ще бъдат срещуположни страни в едно предстоящо съдебно 
дело от граждански характер пред чешки арбитраж, няма да допринесат с нищо поло-
жително нито за ищеца, нито за ответника. Този факт е жалък и срамен за всички ни, 
без да се впускаме в излишни спекулации относно бъдещето постановление/решение на 
съда по казуса. 

Уважаеми дами и господа,
Ние, всички, не успяхме да се договорим помежду си, въпреки желанието и положени-

те усилия на повечето от нас в тази посока. Създалата се ситуация показа нагледно не-
умението или по точно нежеланието на някои от нас да оставят настрани създалите 
се във времето назад междуличностни отношения, дребнотемието, а в някои момен-
ти и спекулирането с проблемите. С риск да засегна някого, ще кажа – много по-лесно 
е да пишеш или прокламираш, че еди-кое си решение или действие е неправилно – по-
трудното, обаче, е да предложиш как да се подобри. Не само да критикуваш, а активно 
да се включиш, с личен пример и участие, в решаването на проблема! 

У нас остава неприятното чувство, че действията, стартирани от собственика 
на имота – българската държава – се правят едва ли не за назидание само спрямо 
нашата организация. В тази посока възникват множество въпроси, някои, от които 
си позволявам да поставя отново за размисъл:

- Дали БКПО, като най-старата и най-многобройната организация на българите 
в Чехия, е този голям противник на всички? Нима през всичките тези повече от 40 
години организацията, независимо от допуснатите грешки в миналото, е уронила 
толкова престижа на България или пък е била недостатъчно лоялна към българска-
та държава като цяло?;

- Дали сегашното новоизбрано ръководство на БКПО и на БКПК, гр. Прага е продължи-
ло да води безпринципна политика на управление и дали същото не е имало достатъчно 
желание за комуникация, респективно взаимодействие с българските институции и бъл-
гарските сдружения на територията на Р Чехия?;

- Дали с освобождаването на сградата от страна на БКПО ще бъдат решени всич-
ки проблеми на българското землячество в Р Чехия?;

- Защо чак сега собственикът повдига по този начин наболелия, близо 15-годишен 
проблем, и защо досега не е изработил и заявил ясни и точни правила за ползването 
на имота по предназначението му?

Не на последно място, да не забравяме, че сградата на ул. „Америцка“ 28 по прин-
цип е Дом на всички българи в Р Чехия, т.е. БКПО и БКПК, гр. Прага заедно с някои от ос-
таналите 5 български сдружения са ситуирани в сградата и ползват, както общите 
части, така и канцеларски помещения в имота.

Независимо от всичко това, новоизбраното ръководство, както на БКПК, Прага, 
така и на БКПО в Р Чехия, счита, че за периода от избирането му до момента, въпреки 
тежкото „наследство“, доказа нееднократно своята съпричастност към проблемите 
на българската общност в гр. Прага и Р Чехия. С действията си и принципната си пози-
ция като цяло, продължава да бъде отговорен партньор с всички официални предста-
вители на различни български институции и български сдружения на територията на 
гр. Прага и Р Чехия. 

м. октомври 2015, гр. Прага,
Кирил Беровски, председател на Съвета на председателите на БКПО в Р Чехия, 
председател на УС на БКПК, гр. Прага. 

од. С много енергия, усърдие, страст 
и вълнение г-жа Мотейлова изследва 
запазените в чешките музеи данни за 
поета и чешката му съпруга и ги пра-
ви достояние на широката публика – 
личния дневник на Кирил Христов, 
спомените на неговите български и 
чешки приятели, писмата на Ноеми. 
На въпроса на г-жа Михайлова какво 
я е вдъхновило да се заеме с нелеката 
задача да изследва точно този период 
от живота на поета, г-жа Манолова 
първо помоли да бъде прочетен от-
къс от едно писмо на Ноеми до вече 
починалия й съпруг. Точно това пис-
мо, този пример за съпружеска любов 
и привързаност е вдъхновението за 
Мария Мотейлова. В предговора на 
книгата си тя ясно посочва, че Кирил 
Христов и Ноеми Молнарова-Христо-
ва са „пример за приноса, с който тол-
кова много българо-чешки семейства 
обогатяват чешката култура...“. 

След официалното представяне на 
книгата пред пълната зала на библио-
теката в Българския дом, последва не 
по-малко вълнуваща втора част на ве-
черта – отбелязването на един достоен 
за радост и възхищение юбилей – в 
която главните действащи лица бяха 
г-жа Мотейлова и г-н Кирил Беров-
ски, председател на БКПК, гр. Прага. 
Г-н Беровски припомни накратко би-
ографията на един от най-активните 
и дългогодишни членове на нашата 
организация и пожела на г-жа Мотей-
лова „да бъде усмихната и целеустре-
мена, както и поводи за още юбилеи. 
Естествено продължение към тези 
думи беше красивият букет, заедно с 
който на юбилярката бе връчен плакет 
на Българската културно-просветна 
организация за нейната работа в пол-
за на България – на нейната култура, 
традиции, природна красота – всичко 
това, което помага за съхраняване на 
националната ни идентичност.

В края на тази вълнуваща вечер ду-
мата бе дадена и на публиката: г-жа Бо-
ряна Станева поздрави „главния герой 
на събитието“ от името на чешкия етно-
лог Мириам Моравцова, чийто профе-
сионален живот дълги години е свързан 
и с този на г-жа Мотейлова, а Радосвета 
Костова, диригент на хор „Гласове от 
България“ се поклони на юбилярката – 
за енергията и усърдието й, за вярната 
й любов към България.  ◆

Кирил Беровски


