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_________________________________________________________________  

                                     

                                                                                             До Български патриарх Неофит, 

                                                                                                  Отговорните институции в РБ, 

                                                                                                    Българската общественост, 

                                                                                                    Медии                                                                                             

 

О, мой Боже, правий Боже! 

Не ти, що си в небесата, 

а Ти, що си в мене, Боже - 

мен в сърцето и в душата.. 

  

Не ти, комуто се кланят 

калугери и попове 

и комуто свещи палят 

православните скотове; 

 

не ти, който си помазал 

царе, папи, патриарси, 

а в неволя си зарязал 

мойте братя сиромаси; 

  

не ти, който учиш робът 

да търпи и да се моли 

и храниш го дор до гробът 

само със надежди голи; 

  

не ти, боже на лъжците, 

на безчестните тирани, 

не ти, идол на глупците, 

на човешките душмани! 

  

А ти, Боже, на разумът, 

защитниче на робите, 

на когото щат празнуват 

денят скоро народите! 

                                         Христо Ботев

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от 
батачани и българи-родолюбци срещу опитите за подмяна на националната 

ни памет, неморално и незаконно заграбване от Пловдивска митрополия на 

Военно-исторически национален паметник на културата, църквата-костница 

и музей „Св.Неделя“ в Батак 
 

Ваше Светейшество, 

Дами и господа, 

  В навечерието на Втори юни, ден на Ботев и на падналите за освобождението на 

България от османско робство, пишем за трета поредна година до Вас, Синода и 

българската общественост, като апелираме за прекратяване беззаконията, които сътвори 

така наречения пловдивски митрополит в Историческата църква-костница „Св. Неделя“ в 

гр. Батак. Отговор или желание за диалог няма от страна на БПЦ и отговорните 

институции, чийто представители явно са се заблудили, че в Батак живеят овце и агнета. 

Така наречения митрополит си е въобразил, че е самия Господ и може да си прави каквото 

си поиска, незачитайки законите на Република България и волята на батачани. Е, тук 

трябва да поправим сбърканите представи на поповете и власт имащите за батачани, и да 

припомним, че те са преди всичко българи-родолюбци. Ние повече няма да търпим 

лъжата и неморалното поведение на така наречения митрополит пловдивски, защото по 

душа батачани не са никак мирни и заспали „миряни“, а истински будни българи и 

бунтари.  

  След като с мълчание, отговорните институции в България и висшите представители на 

БПЦ, подкрепят лъжата, измамата и погазването върховенството на закона в 

Република България, довело до поругаване на паметта на загиналите наши родственици и 

Мъченици за свободата на Отечеството, чрез незаконното разпореждане, разнасянето и 
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търговията с техните тленни останки, незаконните промени в интериора и екстериора на 

църквата-костница и музей в Батак, Ние, батачани и българи родолюбци (с изключение на 

шепа лакеи), заявяваме: Отказваме да признаем акта на канонизацията! 

Призоваваме за тяхното разканонизиране, а така наречения пловдивски митрополит 

обявяваме за „персона нон грата“ в Батак.  

Допълнителни мотиви и аргументи 
1. Канонизацията е духовен акт без юридически основания и последици. Тя се обезсмисля 

ако не бъде приета от сърце и душа най-вече от потомците на загиналите  за свободата на 

Отечеството батачани(станали обект на канонизацията), както и благодатта на Св. Дух не 

може да бъде придобита с лъжа, измама или купена с пари. Водена от подобни и други 

мотиви Руската Православна Църква разканонизира през 2013 год. общо 36 руски светци 

(виж:http://www.cross.bg/poslednite-ryskata-svettzi-1342770.html#axzz32ojxHyXg ). Редно е 

и Св. Синод на БПЦ да последва примера на РПЦ,  да преосмисли акта на канонизацията и 

разканонизира баташките светци. 

2. Промяната на собствеността на Историческата църква-костница и музей „Св.Неделя“ е 

извършена чрез груби закононарушения, при които има наличие на престъпление –

съставяне на документ с невярно съдържание, с което е засегнат обществения интерес и са 

нанесени материални и морални вреди в ущърб на нацията и историческото ни 

наследство, което е заплаха и за националната ни сигурност. Ще направим необходимите 

постъпки за законното връщане на предишния интериор, статут, форма на собственост и 

управление на Историческата ни църква-паметник на културата от национално значение! 

Така ще спазим законите в Република България, моралните норми в българското общество 

и завещанието на нашите деди, а именно: по тяхна воля са прекратени религиозните 

функции на църквата „Св.Неделя“ след 1876 г., за да остане тя в паметта на бъдещите 

поколения като величествен Паметник на свободата!  

3. „Дарението“ на движимите културни ценности – кости и дръвници е 

незаконосъобразно, тъй като същите според волята на предците ни стават публична 

собственост, част от основния музеен фонд на ИМ-Батак, и като такива не могат да бъдат 

продавани или дарявани съгласно чл.114 от ЗКН. Също така обсебването на костите на 

нашите деди и разпореждането с тях от страна на поповете, без да е взето съгласието на 

наследниците, е неморално и ненормално. Свещенодействията на поповете в музея-

костница обявяваме за недостойни и недействителни, защото трета поредна година мухъл 

обгръща костите, а поповете ги бършат, лъскат с парцали и пре подреждат незаконно в 

опит да прикрият безблагодатното си свещенство! Срам и позор! 

4. Всяка година 16 май в Батак е ден за почит паметта на героите загинали през 1876 г. за 

свободата на Отечеството, отбелязвано с тържествена заря-проверка от Българската 

армия. Но чашата преля, когато забелязахме, че Пловдивска митрополия усърдно работи 

за подмяна на тези чествания! Започнаха да натрапват никому ненужни луксозни 

религиозни церемонии на 16 и 17 май, струващи над 50 хиляди лева за двата дни всяка 

година. Проповядват мита, че батачани са изклани заради вярата си, което е дълбоко 

погрешно и едностранчиво интерпретиране на историческата истина. За да ускори 

пъклените си планове митрополита-народоотстъпник финансира с безотчетни пари 

„екскурзия“ на платени, купени „миряни“(които не знаят що вършат срещу 20 лв.), 

докарани с около 50 автобуса до Батак на 17 май, за да имитира поддръжка за себе си с 

цел да обсеби и патриаршеския престол. В същото време батачани не желаят нито да го 

гледат, нито да го слушат. Това са грешни пари, с които БПЦ би могла да подпомогне 

деца от семейства в неравностойно положение от община Батак (и не само), за тяхното 

лечение, обучение, летни и зимни училищни, образователни, детски лагери за отдих и др.  

5. Считаме за предателство към Отечеството, създаването на религиозен мит чрез 

„Житието и акатиста“, заедно с прекопираната от Старостилци икона, чрез което се цели и  
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Руската църква деканонизира 36 светци 
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Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал. 
Вашата Информационна агенция "КРОСС". 

 
Please consider the environment before deciding to print this article. 
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Москва, Русия /КРОСС/ Руската православна църква без никакви по-
особенни обяснения вкара в процедура за деканонизация и изключи от 
календара за тази година 36 светци "новомъченици", 
предава религиозната информационна агенция (Виа). Медията уточнява, 
че става дума само за такива лица, които са били канонизирани през 
последните 15 години.  
През последните няколко месеца руската общественост обърна особенно 
внимание върху личността на канонизирания за светец Василий 
Кинешмски, епископ на град Кинешма, който умира след престой в 
затвора през 1945 г. Според наскоро публикувани сведения и документи, 
по време на пребиваването си там той е  предавал и е свидетелствал 
срещу свои близки. 
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