
 

 

Господин Президент, 

 

Позволете да Ви честитим избирането на най-отговорната длъжност на чело на 

Република България. Поздравяваме Ви с откровена сърдечност, уверени в надеждата, че няма 

да се окажете поредният Президент на прехода, а – както сам волно изразихте желанието – 

първият наш Държавен глава на правова, европейска и обновена България. 

Вярваме да  споделяте с нас осезаемото чувство колко този  преход мина под знака на 

непристойни компромиси, подмяна на истината  и откровен  цинизъм. С не по-малко 

основание смеем да твърдим, че знаете в каква значима степен постигнатата изборна  победа 

се дължи  на изразеното с бюлетина № 2 огорчение от статуквото и от желанието на 

множество граждани, претърпели комунистическия произвол и пренебрегнати по време на 

прехода, да им  бъдат признати  страданията. 

Не става тук въпрос само за заслужен изказ на признателност към праведните, 

опълчили се и пострадалите в плътта си, а най-вече за възвръщането на достойнството на  

всички онези с поругани или прекършени съдби. А те и техните потомци са много. 

Не крием, че те всички очакват от Вас силен знак, в който да припознаят обрат на 

държавното поведение спрямо тях и което на практика би въвело в обществените отношения 

ценностните норми, които Съюзните европейски инстанции недвусмислено утвърдиха с 

резолюциите  № 1096 (1996) и № RC\778929 (2009).  

Съответно с това, ние свободни граждани на България, граждански организации и 

сдружения горещо призоваваме новоизбрания Президент на всички Българи за официален 

поклон пред Мемориала на жертвите на комунизма в присъствие на поканените от Вас 

представители на Евроатлантическите ни съюзници, което би утвърдило доверието им към 

Българската държава. 

Несъмнено този акт ще е силният знак, с който Президентът би публично проявил 

грижата си към историческата правда и съпричастност към онеправданите. Немалко Българи 

очакват от подобна постъпка да им бъдат реституирани честта, гражданско достойнство и 

самочувствие.  

Първи февруари е обявен с решение на Министерския съвет за Ден на признателност 

и почит към жертвите на комунистическия режим.  Може би този ден, когато Българите 

отправят заупокойни молитви за жертвите, би бил най-подходящ за поднасянето на венец и 

поклон от Ваша страна пред Мемориала на жертвите.  

 

Господин Президент пожелаваме Ви най-сърдечно успешен за българския народ 

мандат и вярваме, че ще се отзовете на тази историческа повеля, с което ще бележите и края 

на злочестия преход. 

 

С уважение, почит и увереност, 

Делегиран координатор на инициативната група 

България и европейската памет 

Отец Димитър АМБАРЕВ 

Тел : 0887 509 603   

mail 1: ferhabitat@orange.fr ;  mail 2: alfoscolo@yahoo.fr 
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