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Уважаеми госпожи и господа,
Националната кампания за разкриването, реставрацията и съхраняването на уникалния
археологически обект „Севтополис” – град на тракийския владетел Севт III, е една изключително
оригинална идея. Подкрепям изцяло тази инициатива за връщането на първия и най-добре запазен
в България град на траките в съкровищницата на световното културно наследство.
Това е един изключителен по рода си проект, който ще развие и динамизира българската
култура и туристическия бизнес в региона. Ще представи пред света културното ни историческо
наследство и ще превърне града-символ на траките в изключително атрактивен археологически
обект. Реализирането на проекта ще позволи научната и изследователска работа по него да
продължат, за да може да заеме полагащото му се място в листата на ЮНЕСКО за световно
културно наследство.
Похвални са усилията на Сдружение "Национално обединение съхрани българското" и
"ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ" ООД, поставили формалното начало на съвместната национална
инициатива за спасяването на "Севтополис". Ясно е, че подобен мащабен проект се нуждае не
само от средства, но и от политическа подкрепа на национално ниво. Затова вярвам, че
българските институции ще направят необходимото за стартирането на проекта и ще се ангажират
с подкрепа във всеки етап от изграждането на този уникален паметник на културното ни и
археологично наследство.
Европейската общност и институции подкрепят подобни проекти, които целят запазването
и популяризирането на археологически и културни паметници. България, като част от
Европейската общност, следва да се впише по най-добрия начин в общото историческо
наследство. Затова е необходимо „Севтополис” да бъде развит и реализиран в най-скоро време.
Надявам се представителите на гражданското общество, на неправителствените организации, на
регионалните и националните институции да повдигнат дискусията в обществото и да допринесат
за реализирането на този уникален по рода си за България проект.
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