
13брой 5/2018

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 БЪ

Л
ГА

РЩ
И

Н
АТА

Съвет на председателите на АБС
На 27 октомври, в библиотеката на Българския дом в гр. Прага се проведе редовно заседание на Съвета на 
председателите на АБС в Чешката република. 

Присъстваха: Кирил Беров-
ски, председател на АБС, 
Янчо Янев, гл. секретар 
на АБС и председател на 

сдружението в гр. Усти над Лабем, 
Йордан Михалев, председател на 
сдружението в гр. Мост, Димитър 
Петров, председател на сдружението 
в гр. Прага, Татяна Мандикова, зам.-
председател на АБС и председател 
на сдружението в гр. Пилзен, Надя 
Карамфилова, председател на сдру-
жението в гр. Кладно. Отсъстваха: 
И. Белков, гр. Бърно, Н. Йорданов, 
гр. Млада Болеслав, Б. Баиров, гр. 
Оломоуц и С. Зидаро, гр. Острава. 

Гости на заседанието бяха Кр. 
Бачев, член на Ревизионната коми-
сия на Пражкия клуб и В. Симео-
нов, зам.-председател на Пилзен-
ското сдружение.

Официално бе представен нови-
ят председател на БКПК, гр. Прага.

По точка 1-ва от Дневния ред, 
г-н Беровски направи анализ на 
отминалия Традиционен събор на 
българите в Микулчице, като бе 
отчетено, че през 2018 г. броят на 
присъстващите се е увеличил със 
120 души. Бяха направени конкрет-
ни предложения за подобряване на 
организацията на събитието, като 
същевременно бе изразено катего-
рично неодобрение на действията 
на Българското посолство в Прага 
и опитите му да имитира събитие, 
което АБС (БКПО) организира го-
дини, преди да е построен паметни-
кът на Светите братя. Уточнена бе и 
датата са Събор’2019 – 25 май. Наред 
с одобрените предложения, бе даде-
на и приета добра оценка относно 
организирането и провеждането на 
Събора в Микулчице през 2018 г.

По 2-ра точка бяха предложени и 
гласувани единодушно нови попъл-

нения в Ревизионната комисия на 
АБС. Новоизбраните членове са В. 
Симеонов и Й. Михалев. 

По 3-та точка, г-н Беровски док-
ладва пред Съвета на председатели-
те, че в сдружението в гр. Бърно от 
началото на 2019 г. се организира и 
ще функционира Неделно училище 
за децата от български произход. 
По молба на г-н И. Белков, за по-
мощ, най-вече финансова, предсе-
дателят на АБС е застанал зад тази 
идея, готов е да помогне, след като 
предоставят бюджет за разглежда-
не. Присъстващите на заседанието 
одобриха идеята за създаването на 
Неделно училище в гр. Бърно, което 
ще бъде неразделна част от дейност-
та на тамошното сдружение.

След закриване на заседанието, 
председателите продължиха своята 
среща, вече в неформална обстановка, 
в Дневния клуб на Българския дом.  ◆

Родната училищна камбанка 
зазвъня и извън столицата
На 7 октомври, за четвърти път, 

школското звънче призова децата 
в неделното училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ към Българското 

сдружение в Бърно. 
Новата учебна година бе открита в клас-

ните стаи, намиращи се на улица Nejedlého 5. 
Официални гости на тържеството бяха д-р 
Елена Крейчова, преподавател в Масариковия 
университет и д-р А. И. Белков, председател на 
Бърненското сдружение, член на АБС в ЧР. 

Неделното училище започва годината с 
12 деца от 1 до 4 клас. Те бяха посрещнати с 
домашни питки, приготвени от най-сръчни-
те татковци. Учениците изпълниха избрани 
стихове от известни български автори. Про-
грамата завърши с кръшни български хора: 
Право  – за начинаещите и Еленино и Маке-
донско – за по-напредналите. 

На добър час на всички!  ◆

Текст и сним
ки: Галя Георгиева


