Изявление от МПО ‘’Пирин’’ –Чикаго
до Президента на Република България
Росен Плевневлиев

Уважаеми г-н Плевневлиев!

От МПО ‘’Пирин’’ - Чикаго сърдечно Ви поздравяваме с встъпването Ви в длъжност като
Президент на Република България!

МПО ( Македонска Патриотична Организация ) обединява българи от всички краища на
Македония, които са запазили българските си корени през вековете и се гордеят с богатото
културно наследство на техните български предци от македонските земи.

Убедени сме, че като потомък на българи от Македония, добре разбирате проблемите на
българските общности, които по силата на исторически обстоятелства живеят извън
днешните граници на Република България. Вярваме, че категорично ще отстоявате
правата и свободите на всички българи (където и да се намират по света) и ще работите
активно за съхраняване на българския дух и културно-историческо наследство.

Ние от МПО ‘’Пирин’’ – Чикаго , макар и далеч от Родината , не спираме да се
интересуваме от проблемите на българите във и извън България , както и от проблемите
от национално значение за милото ни Отечество . Затова искаме да посочим няколко
съществени проблема и изискваме , Вие г-н Президент , да заемете ясна ,отговорна и
твърда позиция по тях :

1. Неможете да си представите, с каква радост четохме исказването на Вицепрезидента на
България г-жа Попова , по време на Великденските дни в Босилеград (2012г) ,че

България няма да позволи влизането на Сърбия в Европейскиятъ съюз, докато тя не
разреши въпроса с правата на българите в Западните Покрайнини ?

Уважаеми г-н Президент !

Проблема със статута на западните покрайнини безспорно е от изключителен обществен
интерес в контекста на защита на българската национална кауза . С Ньойския договор от
27 ноември 1919 год. Западните покрайнини – българска територия от 1545 кв.км и с
население над 64 хиляди българи , е придадена към кралството на сърбите , словенците и
хърватите , което през 1929 год. Се преименува в Кралство Югославия . Съгласно
Парижкия мирен договор от 1947 год . територията на Западните покрайнини остава в
границите на Федеративна Народна Република Югославия , съставена от шест съюзни
републики – Сърбия , Хърватия , Словения ,Босна , Македония и Черна гора , и две
автономни области – Косово и Войводина . Повече от осем десетилетия всички сръбски
режими целенасочено и последователно разединяват административно и задушават
икономически българите в Западните покрайнини , държат ги на най-ниското социалноикономическо ниво в цяла Югославия . Числеността на сънародниците ни там
катастрофално намалява . Някои разчитаха ,че наскоро създаденият Съвет на българите в
Ниш ще допринесе реално за гарантиране правата на българите в Западните покрайнини .
Но историята показва ,че всички формални действия от страна на Сърбия в тази посока са
оставали само на хартия . Нещо повече , нашите сънародници споделят ,че положението
им се влошава с всеки изминал ден .

Проблемът за Западните покрайнини е табу за политиката на българските правителства
цели 93 години.Със заличаването на Югославия като международноправен субект ,само
преди по-малко от десетилетие , се създаде нова политическа реалност на Балканите.
Този факт открива благоприятна възможност за поправяне на справедливостта , причинена
от Ньойския договор.

Г-н Президент , обръщаме се към Вас и ,като баща на нацията ви призоваваме да
изпълните своя дълг и да съсредоточите усилията си за защита на българската
национална кауза . Да заемете национално отговорна позиция на основата на
общопризнатите норми на международното право да предприемете активни действия за

постигане промяна на статута на Западните покрайнини . България и Вие като Президент
имате и юридическите и политическите мотиви да го направите :

ЮРИДИЧЕСКИ МОТИВИ – Ньойският договор е подписан със срок на действие 80 години ,
т.е. през 1999 год. Той престава да е в сила и автоматично откъснатите след Първата
Световна Война български земи е трябвало да ни бъдат върнати .

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИ – С Ньойския договор от 27 ноември 1919 год. Западните
покрайнини , българска територия от 1545 кв.км и с население над 64 хиляди българи е
придадена към кралството на сърбите ,словенците и хърватите , което през 1929 год . се
преименува в Кралство Югославия . Съгласно Парижкия мирен договор от 1947 год.
Територията на Западните покрайнини остава в границите на Федеративна Народна
Република Югосалвия , т.е. тези на които са дадени българските земи вече не съществуват
и Сърбия няма никакво политическо право над тях .

От международноправна гледна точка са възможни няколко варианата за решаване на
проблема :

По мнение на специалисти по международно право,когато един от субектите сключили
двустранен международен договор престане да съществува ,договорът прекратява своето
действие .

Друга възможност според Националния комитет за промяна на статута на Западните
покрайнини е да се проведат преговори с всяка една от петте държави ,които са
наследници на Югославия. Известно е ,че не е определен все още официален приемник на
бивша Югославия .

Не е късно да бъде заведено дело в Страсбург с искане Сърбия да изпълни
договореностите по Ньойския договор и да ни върне Западните покрайнини .

Има подписан договор ,който вече няма давност ,но няма кой да каже : ‘’Тези земи са
ваши,вземете си ги !’’

Във връзка с това ние от МПО ‘’Пирин’’ – Чикаго искаме и настояваме от Вас ,г-н
Президент, да излезете с една нова нота ,в която се подчертава че тези земи са български.
Искаме най-малко АВТОНОМИЯ ЗА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ ИЛИ ВЕТО ЗА СЪРБИЯ
ЗА ЕС И НАТО !

2. Ние от МПО която е най-старата българска организация извън България , и в частност
ние от МПО ‘’Пирин’’ –Чикаго , които сме родени и израстнали в единствената свободна
част на Македония – Пирин , откъдето сте и Вие , г-н Президент, искаме да заемете ясна
,твърда и неотстъпчива позиция относно проблемите на поробените от сърбите българи
въвъ Вардарска Македония ! Ние искаме да ни се поясни от Вас ,като Президент на
България, дали ще имате желание да искате от днешната Югославска Република
Македония, да отвори българските училища и черкви, които сърбите затвориха веднага,
след като окупираха Вардарска Македония през 1913г. Дали България ще иска, от горе
спомената сръбска република, да престане с фалшифицирането на българското минало
в тази част на Македония, и дали ще иска официално да се празнуват нашите
исторически празници заедно ? Ще иска ли България, от тази Югославска република, да
се зачитат правата на българскит граждани там, които са се върнали към тяхните
БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ?

Искаме Вие като Президент на България , единствено имащ правото да да дава указ за
българско гражданство , де реагирате НЕЗАБАВНО и да издавате в най-кратки срокове
указ за българско гражданство на БЪЛГАРИ , граждани на други държави , преследвани от
държавите , в които живеят заради БЪЛГАРЩИНАТА СИ , заплашени са от затвор и
физическо ликвидиране и са дошли , като бежанци в България . Тези бежанци за да се
интегрират в Родината –майка , за да работят и да изхранват семействата си имат нужда
от незабавно издаване на българско гражданство . Такъв е случая със Здравко Здравески
от Прилеп , който лежа три години заради българщината си , беше измъчван и
преследван , убиха брат му и брата на съпругата му , и когато семейството му беше
принудено да се спаси в Родината –майка ,заради която понесе всичко това , тя постъпи

към него като Мащеха . До ден днешен Здравко Здравески все още няма български
паспорт .

Ние от МПО ‘’Пирин’’ –Чикаго искаме незабавно разглеждане на случая Здравески и с указ
от Вас ,г-н Президент , да му се даде в най-кратки срокове българско гражданство .

3. Г-н Президент , ние от МПО ‘’Пирин’’ –Чикаго ,като част от гражданското общество не
допускаме ,че не знаете за противозаконните действия извършвани в Църквата-музей
‘’Света Неделя’’ в град Батак . Вече има и официално становище на експерти за
заличаване на безценни исторически доказателства. И тъй като това е травматична тема,
обяснимо е обществото да се опасява от промяната на Историята на
България.Нежеланието на Пловдивския Митрополит да се съобрази с направените
предписания ,считаме за грубо и явно поругаване на държавността и върховенството на
Закона .

Църквата-музей ‘’Света Неделя’’ в гр. Батак е недвижима културна ценност с категория
‘’НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ’’/ обявена в ДВ,бр.52/1977г./

‘’Света Неделя’’ никога не е била действащ от момента на извършените зверски убийства.
По волята на батачани тя не е ползвана за богослужения от 4 май 1876 година. В дописка
до вестник ‘’Народний глас’’ от 25 февруари 1880 год. ,може да бъде прочетено посланието
им да не се извършват богослужения в храма .

Без да бъде поискано разрешение от Министерството на културата за промяна на статута и
предназначението по законно установения ред, Църквата-музей ‘’Света Неделя’’ в гр.Батак
се използва, като действаща църква от страна на Пловдивска Митрополия . В интериора на
църквата са извършени незаконосъобразни промени. Костите на Баташките мъченици са
извадени от пригодения от специалисти за консервация и съхранение саркофаг и са
положени в златисти сандъци, при които има конденз. Влагата,създадена от конденза се
стича върху костите и е налице образуване на плесен и мухъл, водещ до унищожаването
им.

Ежедневното палене на свещи отделя сажди,които полепват по стените на храма и
заличават следите от кръв и стенописите , а това са исторически веществени
доказателства за извършен върху българския народ геноцид .

От становището на на Министерството на културата изх.№93-00-13 / 06.04.2012 става ясно,
че не е постъпила документациясъгласно чл.83 от ЗКН, по реда на чл 84 от ЗКН с искане за
съгласуване на намеси в интериора на църквата ‘’Света Неделя’’, гр. Батак.
В Република България всички граждани и институции следва да зачитат върховенството на
закона!
Предприеманите действия от страна на Пловдивска Митрополия показват явно незачитане
на законите в държавата и волята на батачани, църквата да не бъде действаща, което те
многократно са заявили, за което има съхранени исторически документи. Съвсем не
случайно е построен нов катедрален храм „Успение Богородично“ на няколко човешки
крачки от „Св.Неделя“.
Считаме, че дарението на Църквата – музей „ Св.Неделя“ на Пловдивска Митрополия е
извършено прибързано, без да бъде чуто мнението на батачани и българите.
Замисълът на построената Църква „Успение Богородично „ в непосредствена близост до
Църквата –музей „Света Неделя“, е всички богослужения да бъдат извършвани в Успение
Богородично, а Църквата-музей „Света Неделя“ да остане съхраняваща спомена за
Епопеята Батак.
Едва ли е случаен фактът, че Църквата – музей дълги години беше един от найпосещаваните туристически обекти.
Църквата-музей „Света Неделя“ принадлежи духовно на цяла България и е историческа
поука за цял свят. Длъжни сме пред поколенията и историята да я съхраним в автентичния
и вид , доказателство за силата на българският дух!
Искаме да знаем , какви действия са предприети след излизането на Становището на
Министерството на културата изх.№ 93-00-13 /06.04.2012 и защо към настоящата дата 38
дни след това становище в Църквата –музей „Света Неделя „ продължават
незаконосъобразните ежедневни богослужения? Защо държавата не пристъпва към
прилагане на административните мерки и оставя институцията - Пловдивска Митрополия
да продължава публично да нарушава законите на Република България и да демонстрира
върховенство над законите , както с действия ,така и чрез Декларации изнесени в
публичното пространство
Настояваме да бъде изпратен екип от специалисти за отстраняване на констатираните
нанесени щети .Както и да бъде проверено доколко законосъобразно е била прехвърлена
собствеността. Има противоречие за собствеността, храмът е бил публична общинска
собственост, но едновременно с това и национален паметник на културата.

Според решение 477 /31.03.2011 на община гр.Батак е извършена промяна на
собствеността от публична общинска в частна общинска собственост, която е дарена
безвъзмездно на Пловдивска Митрополия.
Ние от МПО ‘’Пирин’’ искаме от Президентската институция да да взима отговорна и ясна
позиция за опазването на културно историческото наследство и паметници от Национално
значение във България ,каквато е Църквата-музей ‘’Света Неделя’’ гр. Батак ,така и извън
България каквито са българските военни гробища в Република Македония и СвятоПреображенския събор в Болград ,Бесарабия !

4. Г-н Прзидент , искаме от Вас лично да се ангажирате със защитата на българския език в
България . Недопустимо е страната ,която даде кирилицата на 500 милиона човека по
света , да използва латински букви за български думи във реклами ,билбордове , медии,
училища и официални събития . Недопустимо е във национален ефир в български
предавания да се използват побългарени чуждици .

5. Искаме от Вас лустрация на президентската администрация . Искаме публичност ,като
всички договори и преговори водени в президентството ,които не са Национална
сигурност ,да се качат на интернет ( минали ,сегашни и бъдещи ) .

6.Искаме да застанете зад идеята за махане на паметника на Съветската армия –
окупатор , и да се построи музей на жертвите на комунизма ,както и да се възстанови
паметника на загиналите във войните за национално обединение , на чието място е
построен НДК. В този паметник бяха изписани стотици имена на български войници
,загинали в славните за България войни за Национално обединение !

МПО ( Македонска патриотична организация ) вече 90
години се борим за опазване на българщината и
защитаване на българския национален интерес , а ние

от МПО ‘’Пирин’’-Чикаго ще продължим да го правим и
занапред ! Македонския българин и в частност ние от
Пиринска Македония , откъдето сте и Вие , г-н
Президент, най-добре знаем как се прави това .
Надяваме се никога да не забравяте ,че сте от този
български край и застанете зад нас в борбата !

С уважение от ръководството на МПО ‘’Пирин’’-Чикаго

Президент : Драгомир Богданов

Вицепрезидент : Станимир Динев

Касиер : Стоян Дечев

Секретар : Красимир Костов

