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Уважаеми дами и господа, 

Като представители на неправителствени организации, свързани с културно-

историческото ни наследство и представители на суверена, се обърнахме към вас по 

повод Деня на Будителите – 1 ноември, да се събудите и да изпълните едно от 

основните си задължения – отдаване на почит към вечния Български дух. 

ИЗИСКВАНЕ 

Благодарни сме, че ръководството на Народното събрание съдейства за изпълнение на 

едно от нашите изисквания. Благодарение на тях бе поправена една недопустима 

историческа грешка за българите на Аспарух, която бе срам за славното ни минало в 

официалните сайтове на България, в които десетилетия наред пишеше, че траките са 

изчезнали, а българите на Аспарух са тюрки. Това не се базира на никакви научни данни, а 

е агресивна външна намеса, която поругава националните ни интереси и унижава 

създателите на българската държавност, които според всички хроники и източници са 

създатели на демократичната и справедлива държавност изобщо. 

Още повече - древен народ като българския няма как да е по произход тюрк – защото няма 

как да сме произлезли от нещо, което се появява хилядолетия след нас на историческата 

сцена. 

Искрено се  надяваме, че ще продължим заедно да поправяме грешките и ще се допитваме 

до специалисти и експерти, за да покажем и на следващите поколения, че понятията 

достойнство, чест и родолюбие не са останали в далечното минало. 

 



За жалост, освен Ръководството на Парламента, нито една от останалите държавни 

институции не отговори на писмата ни. А 2-месечният срок мина преди повече от месец. 

Напомняме ви за нашето изискване в двумесечен срок да се свика научна конференция, 

която да събере учени, запознати с хилядолетната история на българския дух, да се отвори 

истинската история на българите и тя да залегне в учебниците на нашите деца. Напомняме 

също, че тези наши изисквания бяха подписани и подкрепени от над 50 организации, 

експерти и учени, и от още толкова частни лица. 

Изискваме да се издадат след 100 години забвение писмата на цар Калоян до папата с 

финансиране от държавния бюджет – това е един безценен български източник и светъл 

поглед върху хилядолетната ни история. Тези писма да се изучават в нашите училища и 

университети, а не лъжливите манипулации в сегашните учебници. 

Изискваме също така да се започне активна кампания за пробуждане на горд български 

дух сред младите българи – ученици и студенти.  Наш дълг е да дадем правилна насока на 

енергията на подрастващите поколения, да породим национална гордост в съзнанието им, 

да възпитаме морално-волеви качества и интелектуални интереси, партньорство, 

сътрудничество, взаимно зачитане, уважение към обществото и Отечеството за едно 

пълноценно, цивилизовано и проспериращо общество. 

Очакваме вашия положителен отговор в рамките на 5 работни дни от внасянето на 

писмото. 

 

Сдружение Български будители – Цвете Борисова, председател УС 

Сдружение Велика БОЛГАРИЯ – Патриция Кирилова, председател УС 

 


