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БС Първият за годината Съвет на 
председателите на АБС се състоя
на 25 март в библиотеката на Българския дом. 

Водещ на форума бе г-н Ки-
рил Беровски, председател 
на Асоциацията. Присъст-
ваха г-н Йордан Михалев, 
председател на БКПК, гр. 

Мост, Михаил Андреев, председател 
на БКПК, гр. Кладно, който бе съпро-
вождан от младо подкрепление. Два-
ма бяха и представителите на Клуба 
в Пилзен, начело с г-жа Татяна Ман-
дикова, негов председател, както и на 
БКПК, гр. Млада Болеслав – г-н Нен-
чо Йорданов, председател и г-н Иван 
Добрев, зам.-председател. Пражкият 
клуб се представляваше от г-н Нико-
лай Балчев, зам.-председател. Оста-
налите председатели – от Оломоуц, 
Острава, Бърно и Усти над Лабем се 
бяха извинили по здравословни при-
чини. Гости на Съвета бяха г-н Ангел 
Спасов, председател на сдружение 
„Българска православна община в 
ЧР“, г-жа Камелия Илиева, гл. редак-
тор на сп. „Роден глас“ и г-жа Валерия 
Тошева, упълномощен представител 
на Българското училище в Прага. 

По това време на годината ос-
новна точка в Дневния ред на Съ-

вета винаги е подготовката за Тра-
диционния събор на българите в 
Микулчице. Както „Роден глас“ вече 
писа, датата на събитието е 20 май, а 
мястото е известно на всички – пред 
паметника на Светите братя. Уточне-
на бе организацията и координацията 
между отделните клубове, броят на 
автобусите, които ще бъдат поръчани, 
така че да стигнат за всички желае-
щи наши сънародници, както и при-
близителните материални средства, 
необходими за реализацията на тра-
диционната инициатива. Радостната 
новина е, че през 2017 г. нашият Съ-
бор не само е включен в официалния 
календар на чешкото Министерство 
на културата, но е отпусната и дота-
ция, която значително ще подпомогне 
финансирането на това най-значимо 
събитие, организирано от АБС. 

Съветът на председателите об-
съди и наболели проблеми, поста-
вени от председателите на клубове-
те в Кладно и Пилзен, които нямат 
клубни помещения и срещат големи 
затруднения при организирането на 
планираните си срещи, както и на 

културно-просветната си дейност. 
Интересна новина съобщиха госпо-
дата Михалев и Андреев – през 2017 
се навършват 60 години от пристига-
нето на първите българи в градовете 
Мост и Кладно – ще успеят ли пред-
седателите на клубовете в тези гра-
дове и техните членове да отбележат 
подобаващо този юбилей, е въпрос 
на близкото бъдеще. 

В края на Съвета, по традиция, бе 
отчетен проектът „Роден глас“, 2016 
г. Главният редактор на списанието 
предложи подробен финансов анализ, 
очерта и плановете за 2017 г. Г-жа Или-
ева помоли председателите за по-голя-
ма активност в сътрудничеството със 
списанието: изпращане на снимки и 
информация за отминали инициати-
ви, както и своевременното й уведо-
мяване за предстоящи събития, за да 
може самата тя да присъства и отрази 
събитието. Отчетът на „Роден глас“ бе 
гласуван и приет единодушно. 

След края на деловата част пред-
седателите имаха възможност да 
продължат разговорите в неформал-
на обстановка. ◆

Текст и снимки: „Роден глас“

Уточняване на организацията и координацията между отделните клубове


