СПОРАЗУМЕНИЕ
за работата на организациите на българите в
РБългария и на територията на Волжка България

В съответствие с ръководните документи за работа на организациитепартньори в ООБ двете страни на съвместно заседание на 14 септември 2011 г. се
споразумяха за следното:
1. В цялостната си дейност в периода 2012 - 2016 г. местните организации и
техните представители в ООБ, и нейните структурни звена, приоритетно да насочат
своята дейност за:
- Включване в Регистъра на Централните организации на ООБ по места на ново
желаещи организации;
- Обявяване правата на гражданите от български произход в съответните
страни,

членове на организациите като физически лица, партньори в ООБ и на

съответните нейни звена по места;
- Взаимно опознаване и установяване на трайно сътрудничество между
народите от български произход и с българско самосъзнание от Р. България и
републиките и областите на територията на Волжка България в Руската федерация;
-

Изучаване

на

самоподготовка

и

дистанционно

обучение

чрез

ОНУ

“Г. С. Раковски”, МАБИК и други организации-партньори в ООБ на древното,
средновековно и съвременно историческо, духовно, културно и цивилизационно
развитие на булгари и българи, и техните предци;
- Изследване, изучаване и популяризиране на богатото културно - историческо
наследство на българите по света и техните значими приноси в световната културна
съкровищница;
- Създаване на предпоставки и условия за изучаване на езиците и писмеността
на двете части от общобългарската общност - булгарите и чувашите от Руската
федерация, и българите от РБългария;
- Разработване и реализиране на конкретни специализирани програми за
гостуване и участие в прояви чрез размяна на фолклорни, танцови, музикални,
литературни и на изобразителното изкуство състави, групи и дейци от всички сфери
на културата;
- Особено внимание да се отдели на разгръщане на туризма (културен,
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развлекателен и друг вид) и спортни прояви между организациите на отделните
републики и области;
- Побратимяване между неправителствени организации;
- Всички програми и дейности на българите от Р. България и Руската
федерация да се свържат целенасочено с постигане на духовно единение и
устойчиво развитие чрез пълно възстановяване на българското самосъзнание на
булгарите, техните организации в административно-териториалните републики и
области, регионални и други държавни структурни звена, в които живеят и работят
българи и техни организации;
- Приоритетно разгръщане на взаимовръзки между ВУЗ и друг вид държавни и
частни учебни заведения и научни звена - академични, научно - изследователски и
внедрителски институти, за съвместни проекти и дейности - научни, технологични,
образователни, просветни, финансово - икономически и други;
- Изпращане за обучение във висши духовни учебни заведение във Волго Уралието - Р. Башкирия, Уляновск, Р. Татарстан, на българи мюсюлмани от
Р. България;
- Разгръщане на програмата “Пантеон ансамбъл от древнобългарски и
средновековни паметници на културата “Величието българско” от по 100 паметници
на културата от страна за всяка историческа епоха;
- Осъществяване участието на преподаватели, студенти и други специалисти в
археологически разкопки на територията на Волго - Уралието;
- Книгоиздателска и книгоразпространителска дейност на творби на булгарски и
български

автори

и

исторически

документи,

и

източници

от

древността,

средновековието и съвременността;
- Разработване на общ модел на устойчиво духовно, културно, икономическо и
социално развитие, на базата на разумен баланс на “природа - човек - общество”, по
научно обосновано, природно - екологично и ноксологично зониране и нов
съвременен общобългарски светоглед за общочовешкото и общобългарско развитие;
Развитие на междуикономически и бизнес връзки, взаимоотношения и дейности
в различни сфери на националните стопанства;
2. ОС на ООБ да утвърди персонален състав на Общонароден (булгаро български) комитет за работата между двете страни.
3. Организациите на българите от Р България и Волжка България на централно
равнище във всяка страна и област да запознаят стопански и държавни организации
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и

институции

и

да

потърсят

тяхното

съгласие

и

съдействие,

включващо

правителствени, парламентарни, президентски и други решения и споразумения за
развитие на междудържавните, междурегионални и международни връзки и
икономически, политически, дипломатически, културни и всякакъв друг вид дейности.
Да се потърси и държавна финансова подкрепа.
4. Да се разработи и предложи на Агенцията за българите в чужбина съвместна
обществено - държавна програма за работата с българите в Руската федерация,
приоритетно с тези от Волго - Уралска България, Кавказ, Москва и Санкт Петербург, и
за българите в страните членки на ОНД. По

възможност да се разкрият

представителства на държавно ниво в Р. Татарстан, Р. Башкирия, Р. Чувашия,
Уляновск, Кабардино - Балкария, и от тяхна страна в Р. България.
5. УС на ООБ да предложи на организациите в страните с българско население
- потомци на Стара Велика България и на Кубратова България, и българи в страните
от ОНД и бивша Югославия, Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия да се
присъединяват поетапно към споразумението като конкретизират участието си в него
по ред и начин, утвърдени от ОС на ООБ.
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