
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ  

НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ 

 
   Съюзът на тракийските дружества в България е организация, 
която вече 120 години защитава интересите на близо 1.5 милиона 
български граждани, потомци на прогонените в началото на 
миналото столетие от Западна и Източна Тракия и Мала Азия 
българи. В десетилетия на заличаване  на българската национална 
идентичност, на преиначаване на нашата история от българската 
образователна система, която съзнателно избягва Тракийския 
въпрос, ние се стремим да запазим истината! Да бъдем нейни 
защитници в една държава, чиито институции в продължение на 
27 години са слепи и глухи за османския геноцид над тракийци! 
Ние заявяваме на висок глас премълчаваните исторически факти 
и водим битка за тяхното съхраняване в народната памет в името 
на истината и на националните интереси на българския народ. 
Депутатите от българското Народно събрание може да се 
страхуват да приемат декларации за световноизвестните истини 
за геноцида над тракийци! Ние не се страхуваме!  
   Във времената, когато голяма част от "новата политическа 
класа" говореше ентусиазирано за европейски и евроатлантически 
ценности и правеше на гърба на народа т.н. "нов цивилизационен 
избор", ние водихме и ще водим битка за изконните български 
национални традиции, за българската национална идентичност! 
Борба за това, което сме били, сме и искаме да бъдем! Не искаме и 
няма да се превърнем в космополитна, безродна маса от хора, 
които не знаят кои са, какви са, защо са тук и как са стигнали до 
тук.  
   Затова и правим всичко възможно за опазване и 
популяризиране на тракийското културно и историческо 
наследство, за неговото непрекъснато възпроизвеждане 
 посредством богат календар от прояви, които ни събират заедно 
на сборове, паметни чествания, тържествени събрания, срещи! 
Затова отново и отново сме заедно, за да съпреживяваме и си 



спомняме за нещата, които съставляват огромно духовно 
богатство не само за тракийци, но и за целия български народ!  
   Тази наша доброволна обществена дейност продължава вече 
цели 120 години на организирано тракийско движение в 
България. Разпростира се в три поредни столетия-19-то,20-то и 
21-во и сме убедени, че ще съществува и в следващите, далеч в 
бъдещето! Влезли в третия век, ние ще продължаваме борбата за 
историческата истина, националните интереси и отстояване на 
правата на тракийските българи. Пред досегашните правителства 
сме настоявали Тракийския въпрос като цяло да бъде включен в 
българо-турския диалог. Поставяли сме проблема за геноцида и 
обезщетението за над 60 000 български деца, мъже и жени, 
избити от турската армия през 1913 г. За заграбените милиони 
декари частна земя на нашите предци, за разрушените църкви и 
училища, за имотите на над 280 000 българи, прогонени с каквото 
могат да носят на гръб и считани от сегашните турски власти, а 
вече и от българските, за преселници, а не за бежанци! Народните 
събрания, президентите и правителствата не желаят да видят 
голата истина, страхуват се от нея, умилкват се около яловия за 
България вариант за някакво "хуманитарно сътрудничество" по 
тази тема, който никога няма да даде резултат! Ще продължим да 
се борим тези въпроси да бъдат включени и решавани в коректен 
диалог с турските власти. За това обаче е необходимо българските 
власти, чието основно задължение по Конституция е да бранят 
нашите интереси, да застанат на страната на историческата 
истина и фактите, отразени в Карнегиевата анкета и други 
неоспорими свидетелства и  документи.  

 
Съзнаваме, че се намираме в един свят, в който в резултат 

както на злощастната история през последните столетия, така и 

на глобализацията през последните години повече българи живеят 

извън България, отколкото в страната ни. Поради това и се 

стремим в нарастваща степен да отстояваме интересите не само 

на българите у нас, но и на българските общности в чужбина. 

Гледайки напред, имаме пълното съзнание, че живеем в един 

все по-сложен, опасен, непредвидим свят. С амбициите на голяма 

регионална демографска, военна, икономическа сила от съседна 

Турция се опитват да възстановяват политиките и амбициите на 

някогашната Османска империя. След като още по времето на 

Танзимата започна движение на тази империя към секуларни 



европейски модели и образци, а Ататюрк отхвърли изобщо 

тъмното османско минало, управляващите днес турски политици 

се опитват да върнат часовника два века назад. Мъчат се да ни 

подчинят на своите интереси чрез подопечни партии! Провеждат 

активна политика на ислямизация не само на своята територия, 

но я използват като инструмент на турцизация навсякъде на 

Балканите. Разпореждат се и в България като с бащиния с 

българското мюфтийство и следват стратегия на нова 

ислямизация на наследниците на ислямизираните българи, които 

през годините на социализма бяха се обърнали към светските 

ценности. Използват исляма за привличане за целите на 

неоосманизма и на части от българското циганско население. 

Турският президент произнася речи, в които демонстрира 

амбиции за ревизиране на договори от преди един век и 

включване в неоосманистките амбиции на български територии 

като Кърджали и Варна. Ние никога няма да се примирим с това!. 

Ние ще се борим срещу това, ще казваме нещата с истинските 

имена! Ще го правим, независимо от страховете и конформизма 

на един или друг политик в държавните институции, който 

страхливо се оглежда и не смее да реагира на тези нови 

опасности. Борили сме се и ще се борим за защита на 

българщината и противодействие на новите рискове и опасности! 

Това е нашата кауза, това е нашата мисия! 

С тревога констатираме, че в условията на ново възраждане на 

етнически напрежения и опасности на Балканския полуостров 

имаме връщане на представителите на някои църкви назад от 

преди времето на църковната независимост на българската 

православна църква. Това се чувства особено силно в нарасналите 

апетити и амбиции на Вселенския патриарх по отношение на 

нашите паметници и наследство на територията на Република 

Турция. Ние нямаме да се примирим с това! Ние казваме и ще 

казваме „Не“ на тези неофанариотски позиции! Ще водим битка с 

тях! 

С тревога наблюдаваме тенденциите на ново велико преселение 

на народите, което може да промени историята и идентичността 

на европейския континент. Бием тревога, че нашата страна е на 



кръстопътно място, от където минават бежански и емигрантски 

вълни, които по всички прогнози ще нарастват. Оказваме и ще 

оказваме натиск върху българското правителство за вземане на 

всички възможни мерки срещу опасностите за България и 

българския народ, които носят тези вълни. 

Нарастват опасностите за нашата национална сигурност в един 

все по-сложен геополитически свят, на огромно количество 

замразени конфликти и взаимни претенции на държавите тук на 

Балканите, на нови проявления на етнически напрежения и 

претенции за преначертавания на границите. В тези условия се 

изисква огромна мъдрост, за да оцелеят страната ни и народът 

ни. Един от пътищата на оцеляването ни е за балансираната 

външна политика, при която сътрудничеството с една страна и 

организация не е фактор за противопоставяне с друга. Не искаме 

да бъдем „фронтова държава“ на нечии геополитически амбиции 

и политики! Наред с НАТО и ЕС, виждаме потребност за засилване 

на сътрудничеството с Русия и Китай. Вече много по-голяма част 

от световния продукт се произвежда не в ЕС, а в азиатския 

регион и ние не можем да си затваряме очите за това.   

През изминалите 27 години неведнъж националните интереси 

бяха жертвани за сметка на интересите на външни сили и част от 

политическите елити заемаха колониално подчинена позиция, 

водейки до огромни загуби нашата страна. Ние ще се борим 

срещу тези елити! Ние ще защитаваме националните интереси! 

Ние ще защитаваме България! 

СТДБ е тук вече 120 години! Прекланяме глава пред неговите 

създатели през ХIХ век! Ще бъдем достойни за стореното от тях и 

през ХХI век! Ще пазим миналото и ще се борим за бъдещето! Ще 

го правим, както и те са го правили! 

21 януари 2017   Върховен комитет 

на Съюза на тракийските 

дружества в България   

   


