
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ БЪЛГАРИ 

Р. България, 1309 София, бул.“Ал.Стамболийски” 175, ет.III 

тел. 02/ 822 16 11, тел./факс 02/ 822 16 18 
 

Изх. №0146/ 15.03.2013 г. 

 

До г-н Росен Плевнелиев – 

Президент на Р. България 

г-н Марин Райков – 

Председател на МС на Р. България 

 

 

Уважаеми Господа,  

От името и по поръчение на представителите на организациите на българите в 50 

страни по света – членове партньори на Организацията на обединените българи (ООБ), 

взели участие в съвместното заседание на Общото събрание и Общобългарския парламент 

(ОБП), и кръглата маса на тема: “Кризисното състояние на българската държава и 

българското общество – пътища за преодоляване и развитие”, Ви поздравяваме с 

успешното формиране и започване дейността на служебното правителство на Р. България. 

Както Ви е известно от съдържанието на кореспонденцията между ООБ и 

ръководеното от г-н Бойко Борисов правителство, за тези прояви сте уведомени 

своевременно още в края на 2012 г. Те са част от предстоящата ежегодна Декада на 

Организацията на обединените българи (ООБ) “Българиада 2013”, съгласно приложената 

окончателна Програма на проявите. 

Ползваме се от случая още отсега да поканим лично Вас и Ваши сътрудници да 

вземете участие в проявите и като държавни ръководители на българската държава, чиито 

граждани са основополагащата съставка милионите българи по света, обединени в своята 

единна общност, да направите необходимото за конкретна държавна помощ и подкрепа за 

крупната проява на българското духовно единение и културна идентичност. 

Благодарим за конкретните разговори с представители на институциите, които 

ръководите и поетите ангажименти за по-тясно взаимодействие и партньорство за 

решаване проблемите на всички българи. 

В съответствие с тях и съобразно обстановката в страната, отчитайки исканията на 

българските граждани в Р. България (не само на протестиращите), ООБ и ОБП приеха 

конкретните си решения (Виж Приложение №2) и Общобългарска харта за национално 

етническо, религиозно, политическо и социално-икономическо помирение в страната, 

като основа на цялостната дейност на гражданското общество, неправителствения сектор 
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и необходима предпоставка за по-нататъшно развитие на Общобългарската общност и 

държавността на Р. България. 

Уведомяваме Ви, че от представителите на различните организации – ЮЛНЦ в 

обществена и частна полза, бизнес организации, обществени, научни, културни, 

образователни и други неправителствени организации в страната и чужбина, взели 

участие в редовното заседание на Общото събрание и Парламента на Общността на 

българите по света, само представителят (Председателят) на Европейския институт 

“Помак” Ефрем Моллов изрази особено мнение по декларацията, свеждащо се до 

искането да се заложи като елемент на Хартата за помирение: “В Р. България в настоящия 

момент има следните етноси: българи, помаци, турци, 

македонци ..........................................”. 

Това предложение не беше подкрепено с нито един глас на представителите на 

другите организации и на ООБ като цяло. 

С приемането на Хартата от неправителствения сектор и обявяването пред 

българското общество и всички български граждани, независимо от мястото, което заемат 

в него, ООБ изпълни поетия ангажимент да убеди, привлече и вземе съгласието на 

гражданската общност в Р. България за реални практически стъпки по реализиране на 

националното помирение на ниво гражданско общество – религиозно, етническо, 

светогледно. ООБ предоставя на политическите партии и държавните институции 

възможността да подкрепят писмено готовността си да работят за неотложното 

политическо помирение и да поемат курса на осъществяване на практика на 

Общобългарския идеал за “духовно единна, устойчива, развиваща се и просперираща 

Общобългарска общност и държавност”. 

Обявявайки всички тези документи и изисквания на неправителствения сектор на 

цялото българско общество, даваме реален достъп за гласност, публичност, достъпност и 

равнопоставеност на всеки български гражданин за информация и реално участие със 

собствен принос в решаване на проблемите на страната и на всички българи. 

Ръководството на ООБ счита и не се съмнява, че държавните институции и 

партиите ще се включат реално в общобългарския процес на единение и устойчиво 

развитие, внедряване на съвременна, демократична, социално-икономическа и 

политическа система в страната, на базата на единен, научен, съвременен светоглед, 

Общобългарска национална стратегия и Комплексно-целева програма за устойчиво 

развитие и духовно единение на Р. България и Общобългарска общност до 2030 г. и през 

целия XXI век. 
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Конкретните разработки на Програмата и Стратегията ще се обсъдят от 

представителите на организациите, обединяващи преобладаващата част от българското 

гражданско – членове партньори на (ООБ), и предложат на вниманието на държавните 

институции последователно, в периода до 20 май 2013 г. 

Настояваме за разработка на задължителните за страната, съгласно решения на 

ООН и ЕС, документи за устойчиво й развитие, ползвайки опита и изискванията на всички 

българи към Вас, в качеството Ви на техни избраници, в съответствие със заложените в 

горепосочените документи програми за настоящото и бъдещо развитие на страната и 

българското общество, които окончателно ще бъдат утвърдени от Общобългарска 

общност по време на “Българиада – 2013”. В тях ще се посочат в систематизиран вид 

пътищата и средствата за решаване на широко известните изисквания за промяна на 

политическата и социално-икономическа система в Р. България, с участие на 

гражданското общество в различните сфери на националното стопанство. 

Конкретното ни искане е да: 

– Изразите писмено подкрепата на Президентството и МС за Общобългарска харта 

за национално помирение и на готовността Ви да работите заедно с гражданите на 

страната за реализирането й в живота, за да преодолеем опасността от допълнително 

усложняване на обстановката в страната в резултат на негодувание на етническите 

българи и тюркоговорещите българи от Родопите и други части на страната на етнически 

и религиозен принцип, във възможно най-кратък срок, не по-късно от 20 април 2013 г.; 

– Нека обединим усилията на неправителствения сектор и държавните институции 

(преди всичко Президентството и МС) за реализиране от, чрез и с помощта на 

участващите активно във властта политически партии. Обърнете внимание на 

изискванията на обществеността и подхода за упражняване на правото на гражданското 

общество да въздейства при гласуването, включително и в предстоящите избори, при 

неспазване на неговите изисквания, съгласно т.8, т.9 и т.10 от Решенията на ОС и ОБП на 

ООБ. Следва да имате предвид, че това са не по-малко от 1 млн. и 500 хил. български 

граждани – член-кооператори и членове на други бизнес, културни и обществени 

организации в страната и чужбина. Всеки, който подцени изискванията на гражданите, ще 

получи техния наказателен вот. Всички партии, както и всички български граждани се 

запознават в момента с това искане на българското общество. 

Накрая, в оперативен порядък, молим да се разрешат своевременно въпросите с 

финансовата държавна подкрепа на “Българиада – 2020” в размер и срокове, посочени в 

отправеното писмено искане от края на 2012 г. Наред с това, молим за бързо разрешаване 
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на проблемите, свързани с реализирането на проекта на Съюза на военноинвалидните 

кооперации в България “Дивляник” за отглеждане и производство на житото – лимец, с 

което ще се разкрият работни места, ще се допринесе за икономическото развитие на 

страната и повишаване на доходите на населението и ще се отговори от Ваша страна на 

изискванията на чл.20 и чл.23 от Конституцията на Р. България. 

За ускорено реализиране справеливите искания на гражданите за достоен живот, 

труд и заплащане, почивка и отдих, генералното и единствено правилно решение е с акт 

на Министерския съвет неотложно да се разшири Тристранният съвет (Тристранката) в 

Четиристранен съвет. Четвъртата страна следва да бъде неправителственият сектор, като 

защитник на правата на младежта, децата и възрастните – работещи, неработещи и 

пенсионирани граждани на страната. С това ще се сложи край на 

противоконституционното предоставяне на правото на работодатели и синдикалисти да се 

произнасят по решаването на социално-икономическите проблеми, права и отговорности 

на неработещи и пенсионери, младежта и децата, сами, без тяхно участие. Трябва да се 

даде право на глас на тези, които влагат своя трудов и интелектуален, включително и 

финансов принос за социално-икономическото развитие на страната и в осигурителната 

система за всички български граждани. 

С една дума – да се премахне диктатът над преобладаващата част от гражданите на 

страната от държавните администрация и институции чрез капитала, независимо от 

вложения от тях труд и интелект. 

За Вашия отговор и решения обществеността в страната и българите в чужбина ще 

бъдат информирани своевременно от Организацията на обединените българи. 

 

Приложения: Съгласно текста 

 

 

          

гр. София     С уважение, 

15.03.2013  г.     Председател на ООБ: 

(акад. С. Иванов) 


