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ASOCIACE BULHARSKÝCH SPOLKŮ v České republice
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ в ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
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В гр.Прага,ЧР
януари 2022 год.  





До 
 
МВнР на РБ 
e-mail: priemna@mfa.bg
Държавна Агенция за българите в чужбина
e-mail: aba@aba.government.bg
БТА 
e-mail: kiril.valchev@bta.bg


    На 17 януари 2022 год.Върховният съд в гр.Прага потвърди решението на
първоинституционния съд Асоциацията на българските сдружения /АБС /да освободи
сградата на ул.Америцка 744/28 в гр.Прага в срок от 3 месеца като паралелно с това 
заплати разноските по делата в размер на около 7,000 евра.

     Дами и господа,

    АБС по закон ще бъде принудена да опразни залата в сградата, използвана до момента
за библиотека, където се съхраняват и ползват над 1200 заглавия от български автори
както и помещението в сградата, използвано от редакцията на издаваното от нас
сп.Роден глас заедно със архива на списанието и организацията.
При така създалата се ситуация  цялостната културна и друга дейност на АБС и издаването на сп. Роден глас ще бъдат блокирани, респективно прекратени, тъй като организацията ни не разполага с материален или финансов ресурс относно наемане на нови помещения.
    Жалбоподателят, в случая посолството на РБ  в ЧР като инициатор на този срамен процес от 
една страна постигна формално целта си, но от друга не видяхме и непочувствахме да натделее 
моралността и разума както от негова страна, така и от страна на всички български институции
към които сме се обръщали до сега по темата,Всички ние,организираните българи от
АБС,последователка и правоприемник на най старата българска културно просветна
организация зад граница сме крайно възмутени и разочаровани от тези несправедливи оценки,
базирани на преиначени факти и обстоятелства , датиращи от края на миналия век.
   Твърдим, че новото ръководство на АБС от началото на 2014 год.до момента е работило на
принципна основа съобразно своя устав и с наложения нов стил и метод на работа по никакъв
начин не е уронвало престижа на РБългария.Напротив, потдържала е и потдържа запазването
на българската идентичност, език и традиции сред своите членове и съмишленици. 
    Не на последно място не бива да пропускаме факта,че от 1972 год.до момента организацията,
чийто правоприемник е АБС се е грижила и потдържала със собствен труд и средства сградата
на ул.Америцка 28 в гр.Прага в качеството си на добър стопанин.
В тази връзка АБС обмисля правни действия срещу собственика на сградата за възстановяване 
на средствата,вложени от нас по потдръжката на имота. 


Кирил Беровски,
Председател на Съвета на председателите при АБС 
e-mail : predseda@bgklub.cz
tel.: ; +420 608 052 360



                                                                                                      


















