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На 2 октомври в истарическия 
център на Прага в улица „Соукениц-
ка“ се срути сграда, притежание 
на испанската фирма Galerie Sen. 
При трагедията загинаха четирима 
строителни работници, сред които 
българите Николай Сираков и Ад-
риан Петров. Те са идентифицирани 
с помощта на документи и свидете-
ли. За окончателното и официално 
идентифициране на загиналите ще 
се вземат ДНК проби от техните 
кръвни роднини.
42-годишният Николай Сираков е от 
Пловдив. Завършил СПТУ по авто-
транспорт. Бил е разведен. Пристиг-
нал е в Прага през май. 47-годиш-
ният Адриан Страхилов Петров от 
Лом заминал през април в чешката 
столица чрез врачанска фирма. 
Обещана му била работа в селското 
стопанство, но впоследствие бил 
принуден да стане строител по ске-
летата. Петров е бил пожарникар, 
работел е и в „Еврофутбол“. Разве-
ден, с един син. Българите са били 
наети от подизпълнител. Според 

изданието iDNES строителната ком-
пания настанила работниците в по-
крайнините на Прага и те живеели 
в лоши условия. Представители на 
испанските собственици на къщата 
заявиха, че ще обезщетят семей-

ствата на жертвите с по 4000 евро, 
съобщи iDNES.
Главна причина за срутването на 
сградата са неправилните ремонт-
ни работи, извършвани от чешката 
компания „Стинг Прага“. Според 
експерти работниците подкопа-
ли носещата стена и извършвали 
ремонтната работа неправилно. 
При това пражкото кметство издало 
едновременно три разрешителни 
за работа по самата сграда, което 
нарушило стабилността й. Сграда-
та-убиец в историческия център на 
Прага ще бъде изцяло съборена. 
Решението е взето от строителния 
отдел на кметството на Прага.
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Двама българи загинаха в Прага

На 17 октомври 2009 г. в сградата на 
ул.“Америцка“28 се проведе среща 
на председателите на български-
те организации. Тя бе свикана от 
представителя на българското мал-
цинство в Съвета на националните 

малцинства при Правителството но 
ЧР.- д-р Иван А. Белков . Присъстваха 
представители на Българска култур-
но-просветна организация от Прага, 
Оломоуц, Мост, Пилзен, Кладно, 
както и представители на сдружение 

„Възраждане“, „Пирин“, „Българска 
седянка“, Българско културно про-
светно сдружение в Бърно, граждан-
ско сдружение „Кирил и Методий“ от 
Усти на Лабе. Гости на срещата бяха 
Здравко Попов, посланик на Репу-
блика България в Чешката републи-
ка и Еленко Начев, директор на БСОУ 
„Д-р Петър Берон“ в Прага.
Представителят на българското 
малцинство в Съвета на национални-
те малцинства при Правителството 
но Чехия д-р Иван А. Белков запозна 
присъстващите с дейността на бъл-
гарските организации и сдружение 
в Чехия през 2008 г.
Разискваните теми касаеха открития 
през май в Микулчице паметник на 
Кирил и Методий, проблемите на 
Българското училище в Прага, вза-
имоотношенията между отделните 
организации и др.

Мария Захариева

Среща на представителите  
на българските организации

Д-р Белков, посланик Попов 
и инж. Стамболийски


