
8 Роден глас

И
З 

Ж
И

В
О

ТА
 Н

А
 А

БС

Заседание 
на Комисията по политиките 
за българите в чужбина 
относно Българския дом в Прага

Уважаеми сънародници,

На 26.08.2017 год., от 16:00 ч., в 
качеството си на председател на Асо-
циацията на българските сдружения 
в Република Чехия (бивша БКПО), 
бях официално поканен от 
Комисията по политики-
те за българите в чужбина 
при Народното събрание 
на Р България да участвам 
на тяхно редовно заседание 
с единствена точка на раз-
глеждане, а именно възник-
налият проблем, относно 
ползването на сградата в гр. 
Прага, ул. „Америцка“ 28.

В заседанието участ-
ваха всички членове на 
комисията – 19, заедно с 
нейния председател г-н 
Андон Дончев. Присъст-
ваха представители на 
МВнР: зам.-министърът, 
г-н Юрий Щерк, посла-
никьт на РБ в Чехия, г-н 
Лъчезар Петков, както и 
директорът на Дирекция 
„Управление на собстве-
ността и материално-тех-
ническо осигуряване“, г-жа 
Стела Терзийска. 

Като гости от наша 
страна присъстваха г-жа Марияна 
Христова, журналист от електронна-
та медия EuroChicago и г-н Владимир 
Трифонов, журналист и документа-
лист на свободна практика.

На заседанието Комисията от-
дели достатъчно време да се запоз-
нае с позициите на двете страни по 
така вьзникналия казус, след което 
последваха конкретни вьпроси кьм 
представителите на АБС и предста-

вителите на МВнР. На гостите сьщо 
бе дадена възможност да изразят 
своето мнение по темата.

След приключване на продьл-
жителните дискусии, недвусмисле-
ното изявление на зам.-министъра 

на МВнР бе, че сградата в гр. Прага 
няма да бьде продавана и ще оста-
не за ползване от цялата българска 
диаспора в Република Чехия при 
положение, че това тяхно решение е 
подплатено юридически, т.е. изгот-
вяне и подписване на договор между 
страните. В отговор на това от наша 
страна още веднъж им бе припом-
нено, че АБС още преди 2,5 години 
е предоставило на МВнР своите ва-

рианти с цел принципното решение 
на този казус и че очакваме от тях 
реакция по така отправените от нас 
предложения.

Не може да не се отбележи факта, 
че почти всички членове на Комисия-

та също се обединиха око-
ло това изявление на зам.-
министър Юрий Щерк. 

В края на заседанието 
на Комисията си позволих 
да предам на нейния пред-
седател, г-н Андон Дончев, 
от името на Асоциацията 
на българските сдружения, 
почетен плакет „135 годи-
ни българско организи-
рано присъствие в Чехия“ 
в знак на благодарност за 
поканата, респективно за 
проявения интерес кьм 
проблема и желанието от 
тяхна страна за неговото 
принципно решение.

Разглеждането на ка-
зуса на най-високо на-
ционално ниво от Коми-
сията по политиките за 
българите в чужбина при 
Народното сьбрание на Р 
България, показа нашата 
значимост като българска 
общност, официално при-

зната за малцинство в Р Чехия.
Забележка: Стенограмата от за-

седанието можете да прочетете на 
следния адрес: www.parliament.bg/bg/
parliamentarycommittees/members/2597/
steno/ID/4668

гр. Прага, 29.08.2017 г.
Кирил Беровски,
председател на АБС в ЧР,
председател на БКПК, гр. Прага 

Представители на българските сдружения в Прага 
заедно пред Българския дом

Снимка: архив на „Роден глас“


