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Дневният ред на най-висшия 
форум на сдружението, спо-
ред неговия Устав, включваше 

отчет за дейността на Управителния 
съвет и Ревизионната комисия през 
изминалите две години от избиране-
то им; обсъждане и приемане на нов 
Устав; избор на ново ръководство на 
Пражкия клуб. По първите две точ-
ки се коментираше и гласуваше при 
отворени врати, а 
за последната точка 
всички гости бяха 
помолени да напус-
нат и дебатите пре-
минаха при затво-
рени врати. 

С ъ б р а н и е т о 
изслуша отчет за 
културната дей-
ност и финансо-
вото състояние 
от г-н Беровски, 
председател на Клуба. Словото му бе 
съпроводено от мултимедийна пре-
зентация на всички по-важни ини-
циативи, реализирани през измина-
лите години, която бе подготвена от 
Наталия Калайджиева, секретар на 
БКПК, гр. Прага. Последва анализ 

Отчетно-изборно събрание 
в Пражкия клуб

на финансовите разходи и на фи-
нансовата дисциплина, изготвени 
от инж. Христо Христов, председа-
тел на Ревизионната комисия, човек, 
ползващ се с авторитет сред члено-
вете, а в много случаи и коректив 
на Управителния съвет. От анализа 
стана ясно, че голяма част от кул-
турните проекти се финансират от 
дотации, подавани към Министер-

ството на културата и Кметството 
на чешката столица, и от личната 
сметка на Клуба; липсват данни за 
финансови нарушения. 

При добър ред премина и обсъж-
дането на новия Устав. Всъщност той 
бе подробно анализиран още през 

месец февруари, когато бе проведено 
организационно събрание на Клу-
ба. Тогава особено детайлни и кон-
структивни предложения даде инж. 
Хр. Христов, дългогодишен член на 
ръководството, с много опит в тази 
насока. Споменатото събрание оба-
че завърши без вземане на решения, 
защото беше необходимо да се до-
пълнят предложенията към Проек-
тоустава, а и защото тогава нямаше 
необходимия кворум.

 С висок кворум протече приема-
нето на Устава на 7 октомври. Към 
него постъпи само едно предложение 
за допълнение от страна на г-н Руси 
Медов – с оглед избягване на изборни 
манипулации за в бъдеще, да се въве-
де 1-годишен задължителен период 
на членство, за да се придобие право 
за участие в избор на ръководство. 
Въпреки че имаше предложения и за 
по-кратък срок, предложението на 
г-н Медов бе прието с мнозинство 
и ще залегне в новия Устав на сдру-
жението. Самият Устав бе гласуван с 
пълно болшинство, така Пражкият 
клуб има всичко необходимо спо-
ред чешките закони и може да се 
пререгистрира. Въпросната проце-
дура произтича от Устава на Асоци-
ацията на българските сдружения 
в република Чехия, според който 
всяко сдружение, член на АБС, е 
юридически самостоятелно и съот-
ветно трябва да има самостоятелен 
Устав и регистрация.

Събранието завърши с избор на 
ново ръководство на Българския 
културно-просветен клуб в гр. Прага 
– за председател на сдружението бе 
преизбран г-н Кирил Беровски, а за 
председател на Ревизионната комисия 
– инж. Христо Христов. Успех на ръ-
ководството в новия му мандат! ◆

На 7 октомври, в сградата на ул. „Америцка“ 28 в Прага, се проведе Отчетно-изборно събрание на Клуба. 
Събитието се състоя при голямо мнозинство от страна на членовете, както и в присъствието на гости от 
други сдружения: г-н Янчо Янев, председател на БКПК „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Усти над Лабем и се-
кретар на АБС, г-н Йордан Михалев, председател на БКПК, гр. Мост, г-н Ангел Спасов, председател на сдру-
жение „Българска православна община в ЧР“, г-жа Силвия Кръстева, зам.-председател на това сдружение. 
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М. Улрихова, Н. Калайджиева, Н. Балчев, К. Беровски: 
отчет на културната дейност и финансовото състояние

Събранието се състоя при голямо мнозинство


