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ДОКЛАД НА КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ 
ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ  

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2017 Г. 
 
 

           Уважаеми членове на Върховния комитет, 
 
         Нашата дейност през 2017 г. премина в сложни  и 

противоречиви, вътрешни и международни условия. Сред факторите, 
влияещи на международното и вътрешно развитие следва да 

отбележим по-значимите: 
           На първо място се открояват геополитическите и 
геоикономическите промени, а те са сходни с тези, до които доведе 

съветската перестройка през 80-те години на 20 в. Разпадането на 
биполярния свят ориентира България към лагера на победителите в 

„Студената война”. Тази едностранна и небалансирана преориентация 
доведе до противоречиви резултати в икономически и демографски 
план, и повишена несигурност за страната ни. Загубихме 

традиционни пазари, които не можахме да компенсираме с нови. 
Страната ни стана член на  НАТО като превърна доскорошните си 
съюзници в противници, загърбвайки  историческите връзки с Русия.  

Днес сме свидетели на сходен процес,  който протича този път в САЩ  
под лозунга на Тръмп: „Ще направя  Америка отново велика”. 

Стремежът да се запази доминиращата роля на САЩ в света е 
съпътстван от методи и подходи, различни от традиционно 
установените след Втората световна война. Този стремеж за световно 

господство на всяка цена,  доведе до нарастващи геополитически 
напрежения и геополитическа битка в един все по-мултиполярен свят. 

На този фон Европейският съюз е изправен пред неясна перспектива. 
         В условия на криза на неолиберализма и на либералната 
демокрация, всички видове противоречия се засилват, увеличава се 

неопределеността на все повече процеси. Наблюдава се процес на 
деглобализация, продължава грабежът на най-интелектуалното и  най-
доброто от България от развитите западни страни с всевъзможни 

методи и без никакви компенсации. Със съжаление може да се 
констатира, че страната ни безвъзвратно се превръща в кадрови 

донор на Европа, губейки голямата част от своите професионалисти и 
млади хора, които напускат България. На практика суверенитета ни в 
областта на икономиката, националната сигурност и външната 

политика е значително ограничен. И когато все повече европейски 
държави при вземане на решения по най-важните въпроси  отстояват 
своите национални интереси, България остава пасивен наблюдател.  

         Историята ни учи, че Балканите са се превръщали в „буре с 
барут” тогава, когато са протичали мултиполярни битки и се е 

разпадал предходният политически ред.  Днес българското 
правителство се опитва да реагира на тези процеси като използва 
европейското  председателството на страната ни за обединяване на 

Балканите и включването им в Европейския съюз. В същото време 
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това става в контекста  на битката на САЩ с Русия в региона и 

опитите водещият православен геополитически фактор  да бъде 
отстранен изцяло от Балканите и най-вече от страни като Македония, 

Сърбия, Черна гора,  в които Русия е имала традиционно влияние и 
връзки. В този контекст са усилията за присъединяването на тези 
държави към ЕС и НАТО. Превръщането на региона все повече в 

място на битка между големите сили неизбежно има отражение и 
върху вътрешния живот на България, където поляризацията не само в 
социално-икономическо, но и в идейно и политическо отношение се 

засилва. Може да се очакват опити от различни посоки да се използва 
и Съюза на тракийските дружества в угода на политическата 

конюнктура.   
         На второ място се откроява ситуацията в Турция след така 
нар. опит за преврат. Последвалият референдум превърна 

нашата съседка в президентска република. Това доведе до 
централизация на всички процеси и масовите чистки на 

стотици хиляди хора. На практика сме свидетели на реален 
отказ от секуларизма на Кемал Ататюрк, ускоряване на 
ислямизацията и засилване на неоосманистка политика. 

Турското ръководство демонстрира все по-често опити за 
ревизия на международните договори, сключени по времето на 
Кемал Ататюрк в т.ч. и с балкански държави. За първи път така 

открито и без задръжки у нас бе финансирана партия, създадената  с 
активното съдействие на турското правителство. В тези амбиции на 

Турция бяха  използвани и българските изселници в южната ни 
съседка, за да гласуват удобно и в тон с неоосманистката политика. 
Особена тревога предизвикват перманентните опити българските 

мюсюлмани да се ислямизират и идентифицират с турската държава 
и да се използват директно като инструмент за прокарване на 

неосманистка политика. 
           Горепосочените процеси се развиват в условия, в които 
геополитически Турция е във възход, който е несравним с целия 

предходен период.  Днес тя е демографски гигант, много по-мощна  
като човешка сила и младежка възраст на населението в сравнение с 
всички останали балкански страни. Тази тенденция ще се засилва 

през следващото десетилетие, когато може да очакваме, че тя ще 
стане два пъти по-голяма по брой на населението от всички останали 

държави на Балканите, взети заедно. Тя представлява и военен гигант 
с осем пъти по-голяма армия от българската, използвана неведнъж 
директно във военни операции на чужда територия, без да се 

съобразява с международни закони – така бе в Кипър. В момента тя 
създава военни бази в чужбина, за да може в условия на отслабване 
на останалите сили да действа необезпокоявана на чужда територия.  

        Знаем, че първият геноцид в Европа, извършен над тракийските 
българи става във времето преди  Първата световна война, когато пак  

се наблюдава геополитическа битка. Досега нашето правителство и 
парламент не са посмели да приемат декларация, в която ясно да 
кажат истината за станалото тогава, да искат признаване и 

официално извинение за геноцида, както и материално обезщетение 
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за заграбените тракийски имоти. Може да се предполага, че в новите 

условия Турция с много по-голяма решителност ще отхвърля 
исканията на тракийските българи и ще претендира за цяла Тракия 

като нейно османистко минало. В момента текат процеси на 
обезлюдяване на българските територии около турската граница 
откъм българско население, нарастване на ислямското население, 

увеличаване на покупките на земя от страна на турски граждани на 
наша територия. Ако турският президент не изпитва притеснение да 
призовава турските граждани в най-мощната страна в Европа, 

каквато е Германия да „дадат урок”  на Меркел и Шулц за изборите 
там, то очевидно е, че спрямо малки и много по-безпомощни страни 

като нашата, той може да си позволи много повече. Както се видя от 
проведената от ТНИ, СТБД и УНСС конференция, посветена на 
ситуацията в Турция след преврата и нейните неоосманистки и 

ислямистки претенции към България и Балканите, през последните 
три десетилетия основният наш разузнавателен и експертен 

потенциал по отношение на Турция е унищожен, предаден и това 
тепърва ще става проблем за страната ни. Това от своя страна рязко 
увеличава ролята на Съюза на тракийските дружества и на 

Тракийския научен институт като организации, които трябва много 
по-внимателно да следят този процес, да обединяват и събират 
експертите в тази област и да алармират българските институции за 

нарастващите опасности за България. Очевидно е, че Съюзът на 
тракийските дружества и Тракийският  научен институт ще трябва да 

следят и заемат много по-решителни позиции по въпросите на 
ислямизацията на българското население с помощта на турския 
Дианет, злоупотребите с мултикултурализма, използването на 

политически партии за чужди интереси, да се търсят нови решения за 
двойното гражданство, да  настояват за прилагането на реципрочни 

мерки на тези, които се прилагат там към нашите граждани. В Турция 
например,  ако си българин, но си турски гражданин, нямаш право да 
ходиш на училище да изучаваш български език. Имат ли право 

протурските партии при това положение непрекъснато да настояват 
за изучаване на официален турски език, още повече че това съвсем не 
е майчиният език на българските турци? Ще трябва много по-силно да 

се говори истината за геноцида над тракийските българи, да се 
крещи, че е недопустимо на българска територия да има паметници 

на турски терористи, убивали български деца и жени, взривявали 
влакове и край тях да се правят годишни чествания. 
          На трето място възникна сериозна необходимост да 

насочим вниманието си към организационното състояние на 
СТДБ. Тази необходимост бе продиктувана от опитите за разкол 
и откъсване на определени организации от Съюза, свързани с 

лични и/или политически и материални интереси на някои 
местни лидери. Практиката показва, че често егоцентризмът е 

удобен инструмент за манипулиране  и използване от вътрешни, 
а вероятно и външни фактори, особено за организации, които по 
презумпция са в  противоречие с интересите на други държави.  

Дали съзнателно или не, поведението на наши доскорошни колеги 
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обслужва чужди интереси. В този смисъл следва да тълкуваме опитите 

да се обезсилят моралната, идейната и патриотична дейност на 
националната тракийска организация чрез разколническа дейност, 

чрез интригантство и лъжи, чрез заграбване на имущество, което не 
им принадлежи,  и ако е възможно да наложат собствен контрол 
върху Съюза. Следва да се отбележи, че СТДБ реагира незабавно на 

този тип действия, предприемайки мерки в няколко основни посоки: 
-  първо - спазване на българското законодателство и 
правилата, на основата, на които функционира СТДБ, които 

предполагат съответни права върху собствеността и 
задълженията на организациите; 

- второ - изолиране на отцепниците, създаването юридически и 
организационно по-активни и силни организации в съответните 
региони, за да можем да сведем до минимум резултатите от 

разколническата дейност по ликвидацията на СТДБ и да 
използваме станалото за допълнително укрепване на всички 

основни организации. 
         Следва да се отбележи, че тези действия имаха успех и Съюза на 
тракийските дружества  постепенно излиза  от тази ситуация по-силен 

и по-обединен. Върви успешно създаване и укрепване на нови 
организации. Може да очакваме, че енергията на разколниците и 
рушители на Съюза ще продължи  с опит да създават алтернативна на 

СДТБ организация, която да се опита да изземе неговите функции и 
финансиране. С успешно взаимодействие с основните държавни 

институции нашият Съюз запази подкрепата от държавния бюджет 
със съответна субсидия, което е важна предпоставка за неговата 
дейност. Отцепниците са изолирани, а някои от тях се опитват да 

търсят пътища назад, с надеждата, че тяхното предателство и 
разколничество ще бъдат забравени и всичко ще бъде така както си е 

било.  
         Мобилизацията срещу опитите за разрушаване на СТДБ отвътре 
ни даде възможност да концентрираме допълнителни усилия в 

региони, в които организациите са сравнително слаби и стана стимул 
за действия, които ще разгърнем и през 2018 г. за допълнително 
организационно укрепване на дружествата в цялата страна. 

Съответните действия ще бъдат записани в нашата план-програма за 
следващата година, но ще бъдат и предмет на нашата всекидневна 

дейност. Съзнаваме, че ролята, мястото, силата на СТДБ не засягат 
само и просто наследниците на тракийските българи, претърпели 
страшния геноцид преди един век. Те стават все по-значими за 

България във времена на нарастваща несигурност, на различни опити 
за създаване на размирици в нашия регион, наложителната 
потребност от постепенно освобождаване на страната от появилите се 

през последните 28 години много мощни пети колони на външни 
геополитически сили, служещи не на България, а на външните си 

господари, от които получават солидни субсидии и довели България до 
състоянието, в което се намира днес. 
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       През изминалата година на изпитания за устойчивостта на СТДБ 

следва да се изтъкне важната роля, която изиграха Тракийския 
младежки и Тракийския женски съюз.  

      ТМС проведе своята отчетно изборна конференция, възстанови 
дейността си и избра ново ръководство на организацията, което му 
даде възможност да деблокира своята работа след освобождаването на 

стария председател.  От името на ВК на СДТБ искам да изразя 
благодарност на Десислава Костова и Цанко Атанасов, които изиграха 
решаващ роля в това отношение. Искам да заяви от името на 

ръководството на СТДБ готовността да оказваме съдействие на 
усилията на младежкия съюз да заеме своето трайно място и роля за 

бъдещето на Съюза на тракийските дружества в България.  
         Особена роля в СТДБ е отредена на Тракийския женски съюз, 
който под ръководството на г-жа Петра Мечева преди 20 г. 

възстанови своята дейност и разви ползотворна дейност. Под нейно 
ръководство женският съюз продължаваше със своите инициативи да 

присъства авторитетно в многостранната дейност на нашата 
организация. Благодарение на усилията на Елена Мурджева и Ваня 
Мечева Тракийският женски съюз преодоля стагнацията, наложена от 

предходната председателка в продължение на две години. Днес имаме 
основание да очакваме от новото ръководство, че Тракийският 
женски съюз ще заеме своето място и ще даде своя принос за 

бъдещето на СТДБ. Към новото ръководство на Тракийския женския 
съюз искам да заявя подкрепа и готовност за съдействие на всички 

техни начинания. 
 
          Уважаеми членове на Върховния комитет, 

            
           Искам да напомня, че в началото на 2017 г. ние приехме 

амбициозна план - програма, в която бяха включени многообразни 
инициативи и прояви с национално значение. За тяхната организация 
бяха включени усилията на всички наши структури и на тракийските 

дружества, членуващи в СТДБ. Реализацията на тази план-програма в 
пълен обем се превърна в доказателство за дееспособността и 
устойчивостта на организацията и нейната способност да 

функционира пълноценно при по-сложни условия. Опитите за 
разцепление не разколеба нашата способност за действие. Нещо 

повече, в хода на отчетния период Съюзът на тракийските дружества 
стана съорганизатор на една нова инициатива като Националните 
хайдушки празници в Чепеларе. От името на Върховния комитет 

искам да изразя нашето удовлетворение, че националната значимост 
на организираните от нас прояви, бе потвърдена с високото участие  
на Президента и Вицепрезидента на Република България, народни 

представители от различни парламентарни групи. Висока оценка 
заслужават и проведените срещи на ръководството на Съюза с  

президента, с министъра  на финансите, с кмета на София. В 
организираните по места национални прояви участваха кметовете на 
общините, областните управи и местни ръководства. Особено 
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значение в усилията на СТДБ да участва в решаването на местните 

проблеми имаше нашето участие в РАО Тракия. 
         През отчетния период активна роля за постигането на нашите 

цели и основни задачи имаха Тракийският научен институт, Клубът 
на ветераните, Клуб Родопи, уеб сайта на Съюза и библиотеката. 
Отделно искам да подчертая ролята на в. „Тракия” за отстояване на 

тракийската кауза и единството на СТДБ и в популяризирането на 
нашите инициативи и прояви. Искам да изразя благодарност за 
стореното на проф. Проданов, д-р Ваня Стоянова,  д-р Ваня Иванова, 

Ваня Стоилова, Антоанета Йотова, Тодор Коруев, Величко Пачилов и 
Недялко Комнев.  

           В духа на добрите оценки искам да отбележа и приноса на 
инициативата „Завръщане към корените”  и „По пътя на дедите”, 
организирани от Божанка Богданова, която е председател на 

Софийското тракийско дружество.  
          Поставяйки акцент върху организационното състояние на 

Съюза за изминалия период смятам, че е справедливо да посочим 
бързата реакция на тракийци по места, които успяха с помощта на 
Централното ръководство, респективно на Върховния комитет да 

учредят тракийски дружества в редица селища, които да осигуриха 
тракийското представителство в региона в СТДБ. На практика на 
мястото на Юридическото лице, оглавявано от Румяна Вълчева и 

напуснало по нейна инициатива националното сдружение на 
тракийци, днес имаме ново регионално тракийско дружество във 

Варна, оглавено от Веска Едрева. На мястото на Юридическото лице, 
оглавявано от Тодор Ангелов и напуснало по негова инициатива 
националното сдружение на тракийци, в Бургас бе възстановено 

тракийско дружество със знаковото име „Странджа”, оглавявано от 
Стефан Колев. 

        Поради продължаващите съдебни спорове, инициирани от 
пловдивски тракийци за запазване на пловдивската автентичност на 
Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”, с което да се 

неутрализира опита на  г-жа Матова да изведе от Съюза 
юридическото лице, на този етап имаме договор с читалище „Тракия”, 
изцяло формирано от тракийци, за съвместна дейност между 

читалището и Съюза. По принцип има всички предпоставки при 
необходимост да се формира друго Юридическо лице в Пловдив. 

Всички пловдивски тракийци, несъгласни с методите на г-жа Матова, 
подадоха молби и станаха индивидуални членове на СТДБ. 
       В Кърджали, поради организационно-правни пропуски е 

удължена регистрацията на Крумовгрдското тракийско дружество. 
Очакваме да приключи процесът на формиране на тракийско 
дружество в Кърджали под ръководството на г-н Ангел Коджаманов. 

         В хода на усилията за организационно укрепване на Съюза 
значима роля изигра новото начало на тракийските дружества в 

Шумен и Търговище, които проведоха отчетно-изборни събрания, на 
които избраха нови ръководства начело с Никола Николов в Шумен и 
Нели Ташева в Търговище.  За положените усилия в това отношение 

искам да изразя специална благодарност на Михаил Вълов, Чавдар 
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Георгиев, Гено Пухов и Георги Димитров. Очакваме под 

ръководството на г-н Краснодар Беломорски и Ангел Коджаманов да 
бъдат финализирани процесите по формиране и функциониране на 

тракийски дружества в Кърджалийски регион. Предстои да се 
проведе отчетно-изборно събрание на Тракийското дружество в 
Смолян, което днес трябва да насрочим, да приемем тракийските 

дружества в Айтос и Любимец за членове на СТДБ. 
         През тази година главната задача за Върховния комитет и 
Централното ръководство ще бъде както организационното укрепване 

на СТДБ, тракийските дружества, така и засилване на тяхната 
дейност чрез оказване на необходимата помощ и съдействие. До края 

на м. юни под ръководството на председателите на тракийски  
дружества и с помощта на отговорниците от Централното 
ръководство, трябва да завърши процеса на издаване на членски 

карти на всички членове на дружествата в страната. Относно 
индивидуалните членове, от всички тях трябва да се събере членски  

внос за 2018 г.  до края на м. февруари. От друга страна, 
индивидуалните членове на СТДБ предвид на тяхната представителна 
роля могат да формират различни клубни форми в рамките на Съюза 

– клуб на юриста, клуб на културните дейци и т.н.  
        Всички тракийски дружества  в страната до края на юни трябва 
да приемат устави, които отговарят на утвърдения образец, да са 

съобразени с устава на СТДБ и с останалите нормативни документи. 
Уместно е да припомня, че напуснали ни вече лица, част от които 

нито по произход, нито по морал са свързани с Тракийската 
организация, се опитваха да правят внушения относно елитарния 
характер на така нар. големи дружества, които едва ли не трябва да 

определят политиката на СТДБ. Предлагам да се обединим около 
разбирането, което отстоявах от самото начало, че няма големи и 

малки тракийски дружества, както и значими и по-малко значими 
тракийци. Нашата сила идва от единството и обединението около 
тракийската кауза, а не от меркантилни и користни интереси на лица, 

домогнали се до ръководни длъжности в Централното ръководство, 
Върховния комитет или в отделни тракийски дружества. 
         В организационен план следва да оценим позитивно 

функционирането на ръководните органи на Съюза през 2017 г. 
Централното ръководства е заседавало 6 пъти и обсъждало следните 

проблеми организационни, финансови, морални стимули, контролни 
въпроси и решения по съдебните процедури и финансовото им 
обезпечаване с Устава и заемни средства, по необходимост,  а 

Върховният комитет   е обсъдил    организационно-уставни въпроси, 
изключване и приемане на нови членове, тракийски мероприятия и 
процедурни въпроси, а също така и приемане на вътрешно 

нормативни документи на СТДБ. 
          Още веднъж искам да подчертая, че  нашата сила е в 

колективното начало, което се реализира чрез ръководните органи на 
Съюза и несъстоятелните аргументи за напускането на Съюза на 
тракийските дружества, че е въведен централизъм, не е нищо друго, 

освен опит да се скрие безотговорността за присвояване на тракийски 
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домове и неизпълнение на уставни задължения за внасяне на 

постъпления в бюджета на организацията. Но ние ще продължим да 
водим принципна и законова битка за защита правата на тракийци и 

на тракийската организация. 
        Уважаеми членове на Върховния комитет, 

В съвременните условия, когато светът се тресе от 

противоречия, когато се утвърждава многополюсен свят, когато 
Балканите са превърнати в територия за състезание на Великите 
сили за налагане на влияние, когато текат процеси на 

неосманизъм и ислямизация,  ролята на Съюза на тракийските 
дружества нараства. Съюзът е организация, която трябва 

адекватно да отстоява националните интереси и българщината.  
1. В международен план СТДБ ще продължи да пледира за 

балансирана външна политика; за поддържане на приятелски 

отношения с Русия; предлага инициативата „Балканите – зона, 
свободна от ядрено оръжие; Черно море – море на дружбата и 

партньорството; България без военни бази на своята територия. 
2. В отношенията на България с Турция, без да се 

противопоставя  на линията за поддържане на добросъседски 

отношения, СТДБ ще продължи да отстоява искането за морално 
и материално обезщетение и признаване на геноцида над 
тракийските българи и ще се противопоставя на политиката на 

ислямизация и възраждане на неоосманизма. 
3. Във вътрешен план - в национален и местен мащаб тракийци 

трябва да отстояват активна позиция за укрепване на 
държавността, социалната справедливост и борбата с бедността. 
Организационното укрепване на СТДБ е приоритет за 2018 г. 

       Във връзка с основния приоритет на Съюза смятам, че е 
изключително важно да попълним състава на Върховния 

комитет и Централното ръководство с достойни тракийци. 
 


