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На 9 октомври, от 9.15 ч., в сградата на Върховния 
съд на ЧР в гр. Прага, се състоя заседание, на кое-
то бе даден ход на заведеното гражданско дело 

от страна на българската държава (в лицето на МВнР), 
представлявана от Българското посолство в чешката 
столица, срещу три български сдружения, обитаващи 
сграда, намираща се на адрес „Америцка“ 28, гр. Прага.

Делото бе гледано при открити врати и залата бе пълна 
с членове на сдруженията, докато от страна на жалбопода-
теля присъстваше само неговият адвокат.

След прочитане на необходимите формалности, пред-
седателят на съда се обърна към адвоката, представляващ 
жалбоподателя, и го попита в прав текст как е възможно 
до момента да не са инициирали разговори между двете 
страни с цел т. нар. извънсъдебно споразумение, още по-
вече, че се касае за спор между сънародници. 

Прага

Кратки новини 

На 28 септември, Българското сдружение в града се 
отправи на традиционната си екскурзия, този път 
до замъка „Бойнице“ (Bojnice) в Словакия. 

Присъстващите членове и приятели на сдружението 
бързо напълниха автобуса и с добро настроение се от-
правихме на път по посока на Славков (Slavkov, известен 
в историята и като Аустерлиц). Минавайки покрай него 
си припомнихме драматичната битка, при която Наполе-
он разбива руско-австрийските войски и печели една от 
най-знаменитите си победи. Продължихме през Ухерске 
храдище (Uherské Hradiště), Ухерски брод (Uherský Brod) 
– един от градовете, за които се смята, че може да е родно 
място на Ян Амос Коменски, после през Стари Хрозенков 
(Starý Hrozenkov) и достигнахме набелязаната цел на на-
шата екскурзия.

 За съжаление, „Бойнице“ ни посрещна с дъждовно 
време. Разгледахме замъка, който в съвременния си вид, 
в края на XIX и началото на XX век, е построен от граф 
Янош Ференц Палфи по негов собствен проект, имитиращ 
френските замъци в долината на Лоара. В предсмъртното 
си завещание последният собственик на впечатляващата 
сграда, граф Ян Франтишек Палфи, пожелава замъкът да 
бъде достъпен за широката общественост, което се сбъд-
ва 42 години след смъртта му. 

Лошото време ни накара да прекратим разходката и да 
поемем по обратния път, но чудесното настроение и удо-
волствието от видяното, ни накараха да се почувстваме 
удовлетворени от съвместната екскурзия. ◆
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Въпросът остана без отговор…
По-нататък, наред с представените искания и контра-

искания от страна на адвокатите на двете страни, бяха из-
слушани последователно присъстващите председатели на 
две български сдружения, а именно: Асоциация на българ-
ските сдружения в ЧР и Българска православна общност в 
ЧР, които почти без емоции и достатъчно аргументирано 
изразиха своята позиция по казуса, както и несъгласието 
си спрямо издаденото първоначално решение от Градския 
съд в Прага, касаещо напускането на сградата от българ-
ските сдружения.

След като изслуша исканията и коментарите на двете 
страни, Върховният съд постанови:

Делото да се върне за преразглеждане в Градския съд 
в Прага, като се обърне внимание на всички установени 
и допуснати неточности от правен характер и се даде въз-
можност на ответната страна да предостави допълнителни 
доказателства по казуса, включително, ако е необходимо и 
призоваване на свидетели по темата. ◆


