
 

 
  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието, младежта и науката 
  

ЗАПОВЕД 

 

No РД  09 – 563 / 15.04.2013г 

 

На основание чл. 3 , чл.4 и чл.34 от „Закон за народната просвета“, както и на основание чл..1, чл.8 

(1), (2) – т.1,3,5 и чл.9 (2) от  „Закон за степента на образование, общообразователния минимум и 

учебния план“ , 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Във връзка с неотложните промени в образователната система, които предстоят да се проведат 

през учебната 2013 / 2014 год. и въвеждането на новия учебен предмет „Патриотизъм“, следва да 

бъде сведен до знанието на всички ученици от среден курс на българските училища, като 

препоръчителен, по-долу изложения списък от книги: 

 

 1.  Паисий Хилендарски     „История славенобългарска” 

 2.  Йеросхимонах Спиридон    „История во кратце о болгарском народе славенском” 

 3.  Поп Йовчо от Трявна    „Летопис и родословие” 

 4.  Георги Стойков Раковски    „Събрани съчинения”  четири тома 

5.  Блазиус Клайнер     „История на България” 

6.  Д. П. Даскалов      „Българите потомци на царствените скити и сармати” 

7.  Никола Йонков Владикин    „Зачатките на българската история”, „История на   

траките” 

8.  Д-р Ганчо Ценов                                  „Произходът на българите”,  „Кувратова България и    

покръстването на българите”,  

”Произходът на македонците” и др. 

9.  Асен Чилингиров   „Готи и гети”,   ”Църквата Св.Герман”и др. 

10.  Добрин Денев    „Неизвестното в българската история”  3 тома 

11.  Димитър Чиликов   „Тракийски мистерии” и др. 

12.  Константин Каменов   „Небето помни”, „Бог вижда” и др. 

13.  Кръстьо Мутафчиев                          „История на балканските земи”; „Хомо сапиенс за    

произхода   на хомо сапиенс” 

14.  Георги Василев   „Българската ерес и английската реформация” 

15.  Георги Бялков     „Началото” 

16.  Иван Желязков     „Българският език и произходът на българите“ (или 

 краткият вариант на тази книга , със заглавието   

„Кои сме ние? – Езикът, който говорим ни показва това“) 

17.  Васил Томов –     „Докосване до същността на българите” 

18.  Петър Детев и Йордан Детев   „Тракийската Атлантида”- 3 книги 



19.  Йордан Табов –    „Антична България” 

20.  Петко Атанасов                „Отче наш”,”Богоизбраните българи” 

21.  Архимандрит Кирил Рилски            „Българската самостоятелна църква в Илирия” 

22.  Юлия Боева      „Мъдростта на Великата майка” 

23.  Юри Стоянов     „Другият бог” 

24.  Александър Мошев                            „Древните българи на балканите преди Аспарух. Бог  

Тангра и религията на българите” 

25.  Антон Съботнинов    „Българите при цар Самуил и неговите наследници” 

26.  Юлия Хаджи Димитрова    „Готи ,сиреч гети” 

27.  Чавдар Бонев      „Праславянските племена” 4 тома 

28.  Видка Николова    „Богомилството” 

29.  Стоян Райчевски    „Нестинарството” 

30.  Светлозар Попов                                 „Българската идея и демосфера”, „Българската коледа 

във “Веда словена” и др. 

31.  Цано Цанов      „Българите – романтична история” 

32.  Георги Петров      „Българите. История, хипотези, загадки” 

33.  Милош Сидоров     „Блъгариянството” 

34.  Спас Мавров     „Колобър”и др. 

35.  Анна Димитрова /Петър Попдимитров  „Библейският свят на неолита” 

36.  Дафина Ангелиева-Ленци    „Кажи си името”, „Посланията на Богородица” 

37.  Петър Георгиев     „Траки,готи,славяни”  

38.  Васил Марков                                     „Древнотракийско наследство от българската народна 

култура” 

39.  „България в световната история и цивилизация – дух и култура”  - сборници с   доклади 

40.  Никола Сталев    „Тракийски апокрифи”  

 

 

* * * 

Списъкът с препоръчителните книги е консултиран с всепризнати авторитети: 

- Неофит Рилски 

- Гаврил Кръстьович 

- Цани Гинчев; 

- Йордан Хаджиконстантинов - Джинот 

- Йоаким Груев 

- Иван Момчилов 

 

 

 

15.04.2013 г.    Екс Министър на просвещението: Иван Вазов 

            

 


