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Текст и снимки: „Роден глас“

Есенно заседание на 
Съвета на председателите на АБС

На 12 октомври се проведе редовно заседание на ръководството на 
Асоциацията на българските сдружения в Чешката република.Присъстваха 7 от общо 

10 председатели на ре-
гионалните сдружения. 
Гости на заседанието 
бяха г-н Михаил Ан-

дреев, председател на Ревизионната 
комисия на АБС, г-жа Камелия Или-
ева, гл. редактор на печатния орган 
на Асоциацията, сп. „Роден глас“, 
г-жа Силвия Кръстева, председател 
на сдружение „Българска православ-
на общност в ЧР“, членове на различ-
ни регионални сдружения.

Заседанието протече делово при 
следния дневен ред:

1. Доклад от председателя на Асо-
циацията за изминалия петгодишен 
период (2014–2019);

2. Изказвания по доклада;
3. Избор на ново ръководство на 

АБС;
4. Отчет за дейността на списание 

„Роден глас“ от главния му редактор;
5. Информация за проведеното 

заседание на Върховния съд на ЧР 
относно сградата на ул. „Америцка“.

В началото на изказването си, г-н 
Кирил Беровски, председател на АБС, 
приветства още един млад член на ор-
ганизацията – г-жа Милена Тилева, 
председател на сдружение „Родолю-
бие“, гр. Хоржовице. „За изминалия 
период, благодарение на усилията на 
ръководството и членовете й, Асоци-
ацията расте и се развива в положи-
телна насока, подчерта г-н Беровски. 
Наблюдава се увеличаване на посе-
щаемостта на Събора в Микулчи-
це (за 2019 г. увеличението е с около 
150 души) – един от най-големите и 
мащабни проекти на АБС. Много ус-
пешно мероприятие, дело на много 
хора и превърнало се вече в традиция. 
Старанието и усилията на всички са в 
посока на отстраняване на грешките 
и превръщането на Събора в по-раз-
нообразен и по-плътен. Отчитаме 
добро взаимодействие с българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. 
През 2017 то чества 70 години от съз-
даването си, АБС се включи активно в 
празника, поднесен бе подарък, който 

да служи за нуждите на училището.
Една от основните текущи задачи 

бе подпомагането на отделните клу-
бове да развиват успешно своята дей-
ност. Миналата година бе разкрито 
българско неделно училище в Бърно, 
а тази година – в гр. Хоржовице, като 
и за двете, Асоциацията оказа, както 
морална, така и финансова подкрепа.

Към момента, АБС наброява 10 
сдружения, разположени на терито-
рията на цяла Чехия, като целта ни е, 
след време, тази сграда да не може да 
побере всички присъстващи.

Успяхме да подредим библио-
теката, в която има над 3 000 загла-
вия. Информацията е архивирана в 
компютър чрез специална програма, 
която позволява да се търси по автор 
или заглавие на произведение.

Работим добре и със сдружения, 
които не са член на Асоциацията, 
ще се радваме и за в бъдеще на до-
бро взаимодействие и планиране на 
общи мероприятия. За съжаление, 
въпреки многото проведени срещи, 
не успяхме да осъществим принци-
пен и конструктивен диалог с някои 
от тях. Но се надяваме, че с течение 
на времето, ще се разчупят ледовете, 
защото няма какво да делим, дори 
напротив – целта на всички е една – 
съхраняване на българската култура 
и идентичност. (…)“. 

По време на разискванията, г-н А. 

И. Белков предложи и следващата дата 
за традиционната инициатива на АБС 
– Съборът в Микулчице, която бе гла-
сувана и приета единодушно – Микул-
чицe’2020 ще бъде на 23 май (събота). 

Поради обективни причини раз-
глеждането на 3-та точка бе отложе-
но, засега ръководството на АБС ос-
тава непроменено.

По точка четвърта от дневния ред 
г-жа Камелия Илиева, предостави 
подробен писмен отчет за дейност-
та и развитието на списание „Роден 
глас“ от 2014 г. до момента. Същата 
запозна присъстващите с проведена-
та през месец юли проверка от три-
членна комисия на Министерството 
на културата в Чехия. След задъл-
бочен анализ на всички документи, 
комисията не е констатирала неред-
ности и няма никакви забележки или 
предписания относно разходването 
на получените под формата на дота-
ция средства за 2018 г.

По пета точка, г-н Беровски на-
кратко запозна Съвета как е проте-
кло заседанието на Върховния съд на 
ЧР на 9 октомври, касаещо сградата 
на ул. „Америцка“ и какви са реше-
нията на съда.

След приключване на дебатите, 
заседанието бе закрито, а предсе-
дателите и гостите се преместиха в 
Дневния клуб за късен обяд и топли 
разговори между приятели.  ◆

Председателите на сдружения, членове на АБС, заседават в библиотеката на Българския дом


