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Текст и снимки: „Роден глас“

Ситуацията е сложна, 
но оптимизъм не ни липсва
На 26 февруари, в библиотеката на „Българския дом“ на ул. „Америцка“ 28 в град Прага, се проведе от-
четно-организационно заседание на Съвета на председателите, членове на Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР.

Заседанието се състоя при 
закрити врати в присъстви-
ето на г-н Кирил Беровски, 
председател на АБС в ЧР, 
г-н Янчо Янев, секретар на 

АБС и председател на сдружение „Св. 
св. Кирил и Методий“ в Усти над Ла-
бем, г-н Йордан Михалев, председател 
на сдружението ни в Мост, г-жа Татяна 
Мандикова, председател на сдружени-
ето в Пилзен, г-жа Надя Карамфило-
ва, председател на сдружение „Георги 
Победоносец“ в Кладно, г-жа Милена 
Тилева, председател на сдружение „Ро-
долюбие“ в Хоржовице и г-н Ивалин 
Иванов, председател на Българския 
културно-просветен клуб в Прага. 
Поради карантина или заболявания 
отсъстваха председателите от Острава, 
Бърно, Оломоуц и Млада Болеслав.

Като гости присъстваха г-жа Ка-
мелия Илиева, главен редактор на сп. 
„Роден глас“ и членове на регионал-
ните сдружения. 

Водещ на заседанието бе г-н Янев, 
а протоколчик г-жа Тилева. Дневният 
ред включваше няколко точки и об-
хващаше подробен отчет на г-н Беров-
ски за изминалата календарна година; 
отчет за работата на издаваната от 
АБС медия, подготвен от г-жа Илие-
ва и предаден на Ревизионната коми-
сия; актуални проблеми, свързани с 
отсъстващата до момента яснота по 
отношение на финансовите средства, 
които ще бъдат отпуснати по различ-
ните проекти, подготвени от АБС; 
разяснения по казуса „Български дом“ 
и предвидените следващи стъпки по 
него; както и други по-дребни и не тол-
кова съществени въпроси. 

Основно място бе отделено на 
предстоящия Традиционен събор на 
българите в Микулчице, който ще 
се проведе на 21 май от 11:00 местно 
време. Г-н Беровски прочете програ-
мата за протичане на събитието, коя-

то все още подлежи на доуточняване, 
обсъдени бяха поканените гости, 
участниците в културната част и ре-
дица на пръв поглед малки, но много 
съществени детайли, свързани с една 
толкова сериозна организация.

След изчерпване на дневния ред и 
закриване на заседанието, присъст-

ващите председатели се отправиха 
към гробището на пражкия квартал 
„Дяблице“, за да поднесат венец и се 
поклонят пред паметта на уважава-
ния от всички инж. Антон Стамбо-
лийски, бивш председател на БКПО 
в ЧР, чийто наследник е Асоциацията 
на българските сдружения.  ◆

Заседанието обсъди най-спешните предстоящи задачи

На гроба на почетния председател на АБС инж. Антон Стамболийски


