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ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

от сдружение „Българска православна общност”(о.с. БПО) 

Уважаеми дами и господа, 

Обръщамe се към вас, с призив за запазване на българското културно-просветно сдружение             

о.с. "Българска православна общност в Чешката република", което функционира и развива своята 

дейност за съхранение и разпространяване на българщината от 2001 г.  

След 20 години активна културна дейност, сдружението е обречено на унищожение.             

Това ли признанието и целта на България?  

Бъдещето на Сдружението е ликвидация след като дълги години, се бори за запазване на Българския 

Дом в гр. Прага за нуждите на българите, живеещи в Чехия и Прага. През 2015г. всички организации (пет 

на брой), със седалище в сградата, получиха от адвоката на Посолството на РБ писмо да освободят 

сградата. Тъй като, помещаващите се там 5 организации, не бяха  съгласни с напускането, от страната на 



Посолството бе заведено съдебно дело № 3So126/2020-416, което приключи на 17.01.2022г. в полза на 

ИЩЕЦА -Посолството.  

            Съгласно чешкото законодателство, Посолството на Република България, като представител 

на държавата, има право, и към момента, изисква да му бъдат платени съдебните разноски по делото, 

което е спечелило – по 38 315 чешки крони  (приблизително 1500 €) за Асоциацията на българските 

сдружения в Чехия и о.с. "Българска православна общност в Чешката република", 

 От 2010 г. нашето сдружение има прозрачна сметка (където всеки може да провери движението на 

сумите в нея), с наличност към 07.03.2022г. - 23 860 крони. В тази сума влизат и пари, получени за 

такси, свързани с поддържането на гроба на покойния председател, основател на Сдружението 

Ангел Спасов. 

Средствата, които постъпват в сметката, са целеви – дарения и субсидии за провеждане на дейности по 

проекти. Немислимо и противозаконно е те да бъдат разходвани за друго, освен изрично упоменатата 

воля на Дарителите или условията на проекта, който ще бъде изпълняван. Условието за кандидатстване и 

получаването на СУБСИДИИ за културна дейност, по проекти, финансирани от Чешката Република е, 

кандидатстващата страна да има собствен капитал минимум 30% от исканата сума. Отрицателен баланс 

по сметката не би ни позволил да планираме и изпълняваме мероприятия и  изяви, както и да 

кандидатстваме по проекти за културна дейност, финансирани от Чешката Република.  

От създаването на сдружението до момента не сме искали никаква финансова помощ от България за 

реализиране на нашата дейност. Всички мероприятия са организирани от наши лични средства на изцяло 

доброволни начала, от проекти, финансирани от Министерството на културата в ЧР и Община Прага, като 

по този начин, никога не сме били в тежест на българския бюджет. 

Дори чешкият съд по време на делото, заведено от Посолството на РБ по реда на § 138 ал. 3 от 

Гражданския процесуален кодекс ни освободи от съдебни такси ни и назначи служебен защитник в 

лицето на адвокат Ян Влк, който да представлява Сдружението. 

Чрез адвоката на  Посолството на РБ в Чехия, сме помолили да нe бъде изисквана от нас дължимата  

сума 38 315 чешки крони - таково решение е в правомощията на Ищеца! 

За разлика от Асоциацията на българските сдружения в Чехия з.с., булстат: 00442780, на която ние не сме 

член, Сдружението БПО  не получава средства от отдаваните в сградата под наем помещения и не 

стопанисваме целия имот. 

Контактите  ни с Посолството на Република България са само с тяхният адвокат: 

 2015 година писмо за освобождаване на помещенията и 2022 година за заплащане на съдебните  

разноски по дело № 3So126/2020-416. Виж. приложения одговор. 

  „Уважаема г-жо Инж. Йелинкова, 

Искам да Ви информирам, че сме препратили доклада Ви по-долу на клиента, който ни е 

предоставил своето становище,  че той настоява за заплащане на присъдените разноски по 

производството. 

Ето защо бих искал да ви изпратя по-долу данните за плащане и банкови данни за плащане на 



разходите: 

Сума: 38 315 CZK 

Сметка №: 1108355000/2700 

VS плащания: 26531593 

В същото време, бихме искали да Ви помолим да ни изпратите предложение за срокове за 

предаваене на недвижимия  имот от гледна точка на изхода на съдебното производство.” 

Уважаеми дами и господа, без възможност да продължим да използваме досега заеманите безвъзмездно 

помещения (две канцеларии, от които само разполагаме с ключове и общи помещения – библиотека, 

кухня и Дневен клуб, които са ни отключвани по предварителна уговорка) или без предоставени 

алтернативни такива, напр. в Българския  комплекс в Прага 6 нашето бъдеще е ликвидация.  

В Дома на българите имаме оборудване в канцелариите, дневния клуб, кухнята и книжен фонд в 

библиотеката 2 000 книги – къде да се преместим? През 2021г. безуспешно кандидатствахме за офис в 

Дома на националните малцинства, където за две канцелари кандидатстваха шест български сдружения, 

имайки в предвид, че ще трябва да бъде освободен Българския дом. 

Със сигурност, не сме най-многобройната организация по брой членове, обаче сме една от организациите, 

с най-голям брой успешно организирани мероприятия и изяви, с което популяризираме българската 

култура. 

Ние сме единствената организация, която успя миналата година, по време на пандемията, да проведе 

четири фестивала на открито с предоставени  74 000 крони супсидии от ЧР – в Микулчице-Велехрад, 

Oпознай града по различен начин /пред Българския дом в Прага/, фестивал на Културите в Млада 

Болеслав и фестивала Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост, на който сме главен организатор. 

Нашата дейност е събирателен център за много българи, живеещи и работещи в Чехия.  

За тях, Дома на българите, е кауза. Това е средището, което ги събира и обединява – 50 години. 

        Уважаеми дами и господа, вярваме, че няма да останете безразлични към съдбата на едно 

българско сдружение в гр. Прага, Чешка република и ще намерите изход в създалата се ситуация и няма 

да допуснете да бъде унищожено работещо сдружение с идеални цели, свързани с българската култура и 

традиции. 

С пожелание за крепко здраве и успех! 

С уважение: 

инж. Силвия Кръстева – Йелинкова 

председател на 

o.с. Българска православна общност в ЧР 

ul. Americká 744/28, 120 00 Praha 2, ČR 

tel.:+420 724 780 183  (WhatsApp) 

  

bulharskepravoslavi@centrum.cz 

www.facebook.com/groups/282713149064032 
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