
 
 Представяме Ви нашето сдружение - гражданска 

организация Българска православна общност в Чешката 

република, създадена през 2001 година от българи, 

живеещи от дълги години на територията на Чешка 

република, по инициатива на вече покойния бивш 

председател Ангел Петров Спасов, бивш монах от 

Бачковския манастир. Седалището на организацията се 

намира в Прага, в Българския дом на улица Америцка 28, 

където празнуваме и почти всички български национални и 

църковни празници.  

 

Българската православна общност в 

Чешката република (БПО) е 

доброволна, независима, 

неполитическа, духовна и културна 

организация с нестопанска цел. 

Основната ѝ цел е съхраняването на 

православните традиции като част от 

българската култура. За разлика от 

други сдружения, в ръководството на 

нашата организацията могат да 

участват само православни християни, 

от български произход, кръстени в 

църква. Символ на БПО е Дървото на 

живота и подадената ръка - израз на 

милосърдие и доброволна помощ, която 

всеки би могъл да окаже на 

нуждаещите се.  

Нашето сдружение се стреми да 

съхрани българската идентичност и 

вероизповедание на българите в Чехия, 

да популяризира българските традиции 

и обичаи, а също и ритуалните 

български ястия, характерни за 

определени народни и църковни 

празници. Важен момент от дейността 

на сдружението е работата с деца и младежи, като целта ни е успоредно с познанията им за чешките 

обичаи, да се задълбочат и познанията им за българската култура и история и така да се подпомогне 

културното разбирателство между двата народа.  

Най-мащабното мероприятие, което организираме, е фестивалът „Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – 

всичко, което ни сближава“. Провежда се от 2012 година в рамките на няколко поредни дни. Програмата 

включва различни инициативи под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на културата на 

Чешката Република, Дома на малцинствата в Прага и Кметството на район Прага 2.  

Фестивалът се радва на изключителен интерес, както от българска, така и от чешка страна. Като 

председател на БПО за мен е истинска гордост, че ние сме единственото българско сдружение, което 

организира подобен вид изява в Прага. 

(виж видео файлове за фестивала youtube Bulharská pravoslavná obec ČR, 

www.youtube.com/channel/UCER6l0qilfBKJ5rEw1apJuA или  

www.youtube.com/watch?v=YlhqfwlN4-Q, - VÍRA, NADĚJE, LÁSKA A MOUDROST“ - o nás)  

https://youtu.be/lTWCPeyltG8, 

www.youtube.com/watch?v=GwjXl8nyLKE, 

www.youtube.com/watch?v=YlhqfwlN4-Q, 

www.youtube.com/watch?v=pnmDoxFDXLA, 

www.youtube.com/watch?v=sY7ggzaPjbk, 

www.youtube.com/watch?v=xTb7cHcn8b4 

www.youtube.com/channel/UCER6l0qilfBKJ5rEw1apJuA/video 
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о.с.Българска православна общност в Чешката република | Facebook 

www.facebook.com/groups/282713149064032 

www.prahanarodnostni.eu/zajimavosti/festivalove-dny-vira-nadeje-laska-a-moudrost-vsechno-to-co-nas-

sblizuje 

www.business.facebook.com/BPO2001/?__xts__[0]=68.ardl8gyirybjgr 

www.facebook.com/BPO2001/posts/532765717124316 

www.eurochicago.com/2021/07/7-fest-praga/ 

www.Dnm: Akce - Víra, naděje, láska a moudrost, všechno to, co nás sbližuje (dnm-praha.eu) 

http://www.rodinabg.net/ 

Дейността на сдружението Българска православна общност в ЧР се осъществява благодарение на 

доброволния труд, който полагат членовете и симпатизантите му.  

Без тях и тяхната всеотдайна работа, не бихме могли да осъществяваме толкова разнообразна дейност, 

богата на толкова мероприятия и събития.  

видео файл за Будната България: https://uloz.to/file/biCvXloZxuz0/bpocz-budnata-bulgaria-2020-mov  

 

С уважение и пожелание за много здраве  

 
инж. Силвия Кръстева – Йелинкова  

председател на БПО  

o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice  

ul. Americká 744/28, Praha 2  

tel.:+420 724 780 183 (WhatsApp)  

email: bulharskepravoslavi@centrum.cz  

www.facebook.com/groups/282713149064032  
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