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!!!   П Р И З И В   !!!

Скъпи Богомолци,
скъпи братя и сестри в Бога,

Българската Православна Църковна Община (БПЦО) в гр. Мюнхен иска да Ви инфор-
мира чрез тази листовка за неща, които може би не са добре известни на всички.

БПЦО е „eingetragener Verein (e.V.)“, т.е. дружество с общополезни, а не комерсиални 
цели. Наша основна задача е привличането на възможно най-много наши сънародници 
към Христовата Вяра и съхранението на това скромно огнище на Българщината в 
чужбина. БПЦО няма никакви финансови интереси, освен осигуряването на минимал-
ните средства за поддържане на Църковния храм.

За изпълнението на тази задача БПЦО не получава никаква финансова помощ отвън – 
нито от Българската държава, нито от Българската Православна Църква (БПЦ) или 
Митрополията. Единствените приходи на БПЦО са от скромния членски внос (само 5 
EUR на месец от всеки член), от продажба на свещи и от доброволни дарения. 
Немските закони не позволяват други методи за набиране на средства напр. чрез 
продажба на вещи, било то и такива с църковно съдържание като икони, картини и др.

Църковното настоятелсвто, което според конституцията на БПЦО се избира за период 
от 4 год. от редовните членове, т.е. тези Богомолци, които са си платили членския 
внос, поема доброволно и без възнаграждение извършването на Църковната дейност. 
На това място трябва да подчертаем, че тази дейност е напълно безвъзмездна 
(„ehrenamtlich“) – никой от Църковното настоятелство не получава никакви 
приходи за времето и силите, които инвестира за запазването на Църковното ни 
огнище.

От друга страна, БПЦО трябва редовно да поема разходите свързани с издържането 
на Църковния храм – наем за помещението, разходи по поддръжката и почистването 
му, хонорар и задължителни социални осигуровки за свещеника, необходими застра-
ховки, такси и други.

Моментното финансово състояние на БПЦО позволява покриването на тези разходи 
само за още няколко месеца. Ако не получим помощ от вас, Богомолците, ние ще 
бъдем принудени в най-скоро време да закрием Българската църква в гр. Мюнхен. 
След повече от 20 год. традиция това би било много тъжно и жалко.

Затова Ви призоваваме да се включите – кой с каквото може – за да съхраним това 
уникално огнище. Всеки Българин, живеещ в Германия, би могъл да отдели по 5 ЕUR 
като месечен членски внос, с което да подпомогне съществуването на БПЦО.

С цел да има пълна прозрачност относно приходите на общината, на таблото в 
предверието на храма ще има таблица за финансовите приходи през изтеклата 
седмица.

Ако имате въпроси относно БПЦО можете да се обърнете към Председателя Георги 
Стойков или към Касиера Георги Динев. 
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