
1 

 

ДОКЛАД НА КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ 
ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СТДБ  

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2016 Г. 
 

 

           Уважаеми членове на Върховния комитет, 
През 2016 г. отчитаме един по-кратък в сравнение с предходните 

години период, тъй като през април проведохме  отчетно-изборно събрание 

на Върховния комитет, на което отчетохме нашата дейност за целия 
петгодишен период, включително и за първите месеци на 2016 година. 

Независимо от това обаче, нашата дейност за периода май-декември 2016 г. 
се оказа изключително важна, тъй като се провеждаше в условията на 
важни събития, бързо променящата се външна и вътрешна среда, които 

изправиха България пред нови предизвикателства и  пряко се отразяваха 
на нашата дейност и кореспондираха непосредствено с целите на 

тракийския съюз .   
Във външен план развитието на събитията в Близкия Изток и 

Турция, противоречивият характер на отношенията между  САЩ, 

Европейския съюз, Русия и Китай, и тяхната голяма динамика имаха своите 
проекции и върху България и Тракийския регион. На тази основа 
осъществявахме нашата дейност при противоречиви условия и перспективи 

пред Европа и Балканите. Сред по-важните събития следва да откроим 
излизането на Великобритания от Европейския съюз (Брекзит) и избора на 

нов президент на САЩ, демонстриращ желание за съществени промени в 
статуквото, засягащи отношенията с Русия, функционирането на НАТО и 
Европейския съюз. Не можем да пренебрегнем и потока от бежанци и 

емигранти към Европейския съюз, който не подмина и не подминава 
България и се отразява на нейния икономически, социален и културен,  

статус. Трябва да очакваме съществени промени в международните 
отношения, които ще засегнат глобални и регионални фактори, ще трябва 
да се разделим и с илюзиите от предходното десетилетие, че ни очаква „свят 

без граници“ и  свободи, символ на които беше събаряне на Берлинската 
стена. Беше очаквано разширяването на Европейския съюз и включването 
на всички части на регион „Тракия“ в неговите граници, влизащи в 

пределите на различни държави.  В такива условия е била приета и 
стратегията на СТДБ „Тракия без граници“, която на фона на днешните 

мерки за укрепване на териториалната сигурност и строежа на нови 
гранични съоръжения губи своята актуалност и реализъм. Във връзка с това 
ще припомня и намеренията на новоизбрания президент на САЩ за 

изграждането на гранична стена, сравнима с Великата китайска стена по 
границите със САЩ, което ще дава тон на  решенията и подходите   и на 
европейските страни, в контекста на евроатлантическата сигурност.  Ето 

защо се налага да формулираме по-реалистично нашата стратегия и да се 
насочим към развитие на сътрудничеството с нашите съседи за създаване 

на условия за запазване на културното и историческо наследство и за 
икономическото развитие на разделените части на Тракийския регион.  
Мисля, че Тракийският научен институт заедно със Съюза на тракийските 

дружества трябва да проведе конференция, посветена на този въпрос.  
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По-нататък трябва да се има предвид, че имаме събития, свързани с Турция 

като разширяващата се ислямизация в нея, засилващи се неоосманистски 
претенции и самата й дестабилизация и несигурност след опита за преврат.  

Тази дестабилизация и несигурност, както вече подчертах, е свързана и с 
гигантските емигрантски вълни от Близкия Изток и Азия през Мала Азия и 
Източна Тракия, където са живели тракийските българи по посока на 

България и  Западна Европа. При това с тревога констатираме, че през 
крепости на тракийската памет като Странджа Планина и Малко Търново 
преминаха и има вероятност да преминат хиляди бежанци и емигранти. 

Тази вълна носи нарастваща несигурност и опасности  както за България, 
така и за Европа, защото в нея се прикриват въоръжени бойци, ангажирали 

се с война на религиите, прогонили стотици хиляди християни през 
последното десетилетие от Близкия Изток и унищожили християнски 
забележителности, храмове, исторически паметници, останали от времето 

на първите десетилетия и столетия от развитието на християнството. 
Тракийците, които са били прогонвани по подобен начин, както и днешните 

сирийски бежанци и християни от Близкия Изток, съчувстват на драмата 
на бежанците, но в същото време очакват от нашите институции да 
реагират ефективно на факта, че в човешкия поток присъстват не само 

бежанци, сравними по съдба с нашите прадеди, а  икономически 
имигранти, или нелегално минаващи ислямски бойци, опитващи се да 
разгърнат своя глобален джихад. 

Във вътрешен план също настъпиха значими промени, които не бяха 
очаквани през април, когато се проведе нашата отчетна конференция за 

петгодишния период. Началото бе поставено с президентските избори, на 
които СТДБ прие тактиката на надпартийна организация, която не 
обслужва партии, а очаква от партиите и държавните институции и 

кандидатите за президент  да изразят отношение и подкрепа към 
тракийската кауза. Поради това нашето ръководство се отзова на 

желанието представителите на кандидат президентски двойки за срещи, по 
време на които изложихме нашите виждания и очаквания от бъдещия 
президент. Изхождахме от предпоставката, че при всички президенти 

досега Съюзът на тракийските дружества е поддържал активно 
взаимодействие, искал е и е получавал подкрепа за своята дейност и цели. 
Така бе по времето на президента Първанов и вицепрезидента ген. Ангел 

Марин. При следващия президент Росен Плевнелиев взаимодействието с 
президентската институция се реализира чрез взаимодействие с 

вицепрезидента Маргарита Попова. Тя  участва в голяма част от нашите 
публични мероприятия и ни подкрепяше през целия период на своя мандат. 
В изминалия предизборен период нашата задача бе да осигурим активно 

взаимодействие, с евентуалния бъдещ президент, за да може да получаваме 
от тази институция активна подкрепа за нашата дейност. Поискани бяха 
срещи от трима кандидат-президенти. Едната от тях бе и с кандидата, 

който в разрез с очакванията на социолозите и управляващите постигна 
победа – ген. Румен Радев. На срещата с него стана ясно, че самият той е 

тракиец и по бащина, и по майчина линия. Потомък е на бежанци от 
Източна и Западна Тракия. Ген. Радев изрази подкрепа за нашата кауза и 
изрази становище, че са необходими много по-строги мерки на сигурност 

във връзка с нарастващите опасности от емигрантските потоци и 
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свързаните с тях рискове от тероризъм. Позицията на о.з. генерал Радев, 

сега вече президентът Радев ни дава надежда за добро партньорство, 
имайки предвид не само неговата  тракийска принадлежност и 

ангажираност, но най-вече заявените от него програмни намерения.  През 
тази година ще се опитаме да  изградим конструктивно партньорство в 
направлението защита на националните интереси и отстояване на каузата 

на тракийските българи. 
Когато анализираме усилията на Върховния комитет, на Централното 

ръководство, на тракийските дружества по места и на съставните структури 

на Съюза от април насам следва да имаме предвид също изпълнението на 
План-програмата на организацията за 2016 г., утвърдена от Върховния 

комитет на СТДБ. Всички заложени в нея задачи бяха в една или друга 
степен реализирани. Става дума за: 

 Разширяване на масовия характер на организацията. 

 Тържествено отбелязване на значимите дати, събития и личности от 

историята на тракийското движение. 

 Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното 

самосъзнание. 

 Развитие на тракийското младежко движение и създаване на кадрови 

резерв на Съюза. 

 Обогатяване на библиотечния и електронния архив с възможност за 

оторизиран достъп от всички членове на СТДБ. 

 Участие в инициативи от национален мащаб и позиции, в защита на 

националните интереси и просперитета на страната като член на 
Европейския съюз 

 Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в страната 

и чужбина. 

Специално бих искал да обърна внимание на основни измерения на 
нашата дейност през отчетния период: 

Първо. Големият потенциал на СТДБ пролича особено силно по време 

на мълчаливото шествие-протест на 16 април, в деня, в който се проведе и 
Общото събрание на Върховния комитет. Шествието беше в защита на 
моралните и имуществени права на наследниците на бежанците от Тракия и 

Мала Азия, и за обединението на гражданското общество и държавните 
институции в името на националното единение, националната идентичност 

и националните ценности. Благодарение на усилията и на местните 
организации на Съюза в София дойдоха хиляди наследници на тракийските 
бежанци, които организираха грандиозно шествие от алеята на 

възрожденците в Борисовата градина по бул. „Цар Освободител“ до вечния 
огън – паметника на Незнайния войн. Идеята бе шествието да няма 
политически характер и да не е адресирано срещу която и да е политическа 

партия в България, а да носи градивни послания, целящи решаването на 
проблема с компенсацията на тракийските бежанци и тези от Мала Азия, 

както и да подпомогне правителството на Република България в политиката 
му да поставя по-решително тези наши искания пред Република Турция и 
европейските институции. Словата, както пред легацията на Република 

Турция, така и пред паметника на Незнайния войн, бяха насочени именно в 
тази посока. Взаимодействието и комуникацията от страна на формирания 

от нас оперативен  Щаб с държавните институции, Столична община и 
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общинските организации бяха адекватни и в съответствие с 

обстоятелствата. В подготовката на шествието се включиха членовете на 
Централното ръководството на СТДБ  и на Върховния комитет. В 

персонален план искам да отбележа приноса на Петра Мечева, Краснодар 
Беломорски, ген. Тодор Бояджиев, Нонка Матова, Стефан Начев, Кирил 
Сарджев, Тодор Каваков, Маргарит Петров,  Тодор Ангелов,  Елена 

Мурджева, Гено Пухов, Хубен Стефанов, Чавдар Георгиев, Божана 
Богданова,  Тодор Коруев, проф. Васил Проданов, д-р Ваня Стоянова, 
Антоанета Йотова, Димитър Михайлов, Петко и Илия Стамболиеви, от 

Тракийско дружество „Тракия“ – София и Ваня Манова. В провеждането на 
шествието активно участваха тракийските дружества от Стара Загора, 

Созопол, Хасково, Пловдив, Бургас, Поморие, Ямбол, Харманли, 
Ивайловград, Свиленград, Димитровград, Карнобат, Плевен, Перник, 
Крумовград, Казанлък, Русе, Сливен, София, участниците в Националната 

инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път към дедите ни“ 
от различни региони, Павликени, Трявна, с. Павел, София,  Русе и Сливен. 

Всички участници в шествието се включиха при висока степен на 
организираност и показаха изключителен патриотизъм и обществена 
култура на поведение. Въпреки че в София за първи път се организира 

такова голямо и значимо тракийско национално събитие, то показа че 
нашите дружества и всички членове на СТДБ са единни и са готови да 
защитят адекватно интересите на тракийци и на България. Шествието 

демонстрира огромния потенциал за гражданска активност, който носи със 
себе си тракийската организация. Затова с още по-голяма настоятелност от 

тук нататък ще поставяме искането тракийските дружества в онези 
региони, в които още нямаме тази активност, да вземат конкретни мерки за 
организационно укрепване, привличане и активизиране на тракийци за още 

по-голяма масовост на тракийското движение в България. Тази масова 
проява ни създаде доста проблеми с финансирането и осигуряването на 

участието на дружествата от страната, на които трябваше да заплатим 
транспортните разходи. Финансовите разходите бяха компенсирани от 
постигнатия морален резултат. 

Второ. Реализмът на нашите цели винаги е отчитал значението на 
двустранните отношения с Турция за тяхната реализация. От самото начало 
тракийският проблем е част от дневния ред на българо-турските отношения, 

както във времената на турската империя, така и след създаването  
Кемалистката република. Исканията на тракийските българи за 

възстановяването на справедливостта след прогонването и отнемането на 
имотите им са били винаги свързани с очакване за промени в българо-
турските отношения, тяхното състояние и перспективи, с това доколко се 

засилват или отслабват напреженията между нас и турската страна по едни 
или други актуални въпроси. Имаше един период през първите две 
десетилетия след 1989 г., когато състоянието на двустранните отношения 

носеше със себе си знаци и перспективи за решаване на нерешените 
проблеми между нас. През последните години обаче в контекста на възхода 

на неоосманизма с господството на Партията на справедливостта и 
развитието на Реджеп Ердоган в Турция,  на превръщането на българското 
ислямско вероизповедание и главното мюфтийство в подконтролно на 

Република Турция, при наличието на тенденции за фактическо 
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икономическо овладяване на големи части от България и използване на 

икономически инструменти от турски компании за етнически размествания 
на наша територия, нещата започнаха да се влошават. След десетилетията 

на светска държава в Турция, днес във възход е ислямизмът и 
ислямизацията. Общата ислямска идентичност се използва като инструмент 
за турцизиране на българските българомохамедани и цигани, на 

мюсюлмани на целия Балкански полуостров. Затова и на 18 октомври 2016 
г. Централното ръководство на  СТДБ излезе публично с позиция по повод 
изявлението на турския президент Ердоган, в което той заяви, че границите 

на „националния договор“ на Турция от 1920 г. включват и българските 
територии Кърджали и Варна, наред с териториите на редица други страни. 

Гръцките институции реагираха остро на тази открито демонстрирана 
неоосманистка стратегия, насочена към претенции към територии на други 
страни, в това число и към териториалната цялост на страната ни. Ние 

настояхме за свикване на Съвета за национална сигурност и обсъждане на 
проблема в Правителството и Народното събрание, както и съответна 

активна реакция от тяхна страна за защита на суверенитета, 
достойнството, териториалната цялост на страната ни. Тъй като периодът 
беше предизборен, се обърнахме и към кандидатите за президент на 

Република България да заемат позиция и дадат гласност на нашите позиции 
по тракийския въпрос. Беше отправено искане към министър-председателя 
Бойко Борисов за реакция от страна на българската държава и 

възстановяване на работата на смесената българо-турска комисия, която да 
ускори и разреши въпроса с компенсациите на тракийските бежанци.  

СТДБ прие публични позиции и във връзка с годишнината от Ангорския 
договор. 

Трето. През последните три десетилетия живеем във времена на 

тотално отрицание и пренаписване на историята, на безкрайни 
манипулации и лъжи. В тази ситуация СТДБ видя засилване на значимостта 

на една много важна сфера на неговата дейност – запазване на традицията, 
съхраняване и налагане на истините за тракийци, поддържане на връзката 
между поколенията тракийци. За тази цел създадохме и поддържаме един 

устойчив календар от събития, който се превърна в ежегодно огледало на 
СТДБ, в поводи за активизиране на публичната памет за нашата история. 
Това са многобройните събори, чествания, годишнини – като се почне от 26 

март - Денят на Тракия и Одринската епопея, мине се през Националния 
тракийски събор, посветен на Илинденско-Преображенското въстание на 

Петрова нива – Малко Търново и в Родопите - с. Славейно. Сред важните 
прояви, станали част от традиционния календар на СТДБ следва да 
отбележим Съборът на Илиева нива – Ивайловград, Богородична стъпка – 

Стара Загора, Национален тракийски женски събор в с. Аврен, съборът, 
свързан с годишнината от разорението на тракийските българи в 
Маджарово, традиционните тракийски събори в Одрин – църквите „Свети 

Георги“ и „Свети Константин и Елена“, Националният тракийски гергьовски 
събор в Поморие, Националният тракийски фестивал „Божура“ – Средец, 

Националният тракийски събор в Кърджали, Националният тракийски 
фолклорен събор „Св.св. Константин и Елена“ в Бродилово, Националната 
среща „Завръщане към корените“ – Национална инициатива „По обратния 

път на дедите ни“, възстановяването и развитието на Националния 
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християнски събор „Спасовден“ – Ямбол, традиционното поклонение пред 

гроба и паметниците на Капитан Петко войвода по случай неговото 
рождение, възраждането на Националния тракийски събор, посветен на 

славянството и православието в с. Светлен, и се стигне до  Националното 
честване на 120 години от основаването на тракийския съюз, 120-
годишнината от основаването на първото тракийско дружество „Странджа” 

във Варна, положило началото на организираното тракийско движение. 
Можем да бъдем доволни, че заедно с ръководството тракийското дружество 
в Стара Загора и Министерство на културата успяхме да включим в 

Националния културен календар Националния тракийски събор 
„Богородична стъпка“ и фолклорния фестивал „Божура“  в гр. Средец. Ние 

гледаме на този наш ежегоден национален календар като фундаментален 
инструмент за запазване на нашата идентичност и памет във времена, в 
които като че ли всичко се руши и разпада. За нас това не са просто 

повторение на събития, а обвързването на поколенията, механизми за 
запазване на нашата същност, на нашето достойнство, на това, което сме. 

Четвърто. Специално искам да отбележа честването на 120 години 
организирано тракийско движение от тракийци от цялата страна във 
Варна. Венци и цветя пред паметника на Петко Войвода положиха 

дружества от всички краища на България. Деца пуснаха 120 балона в 
цветовете на трикольора и с пожелание за мир и благоденствие. Свещеници 
от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха панихида и 

молебен, последвани от военен ритуал. В тържествата участваха и положиха 
венци и цветя председател на СТДБ, зам.областният управител на Варна 

Дияна Агностева, зам.-кметът Коста Базитов, членове на Централното 
ръководство на СТДБ, представители на тракийските дружества от 
Пловдив, Бургас, Кърджали, Стара Загора, Средец, Айтос, Бяла, Вълци дол, 

с. Светлен  (Търговищко), с. Доброплодно (Варненско), с. Ветрен, отец 
Александър Чакарък от Българската църква в Одрин, военните моряци на 

Република България, Варненска и Великопреславска митрополия, 
Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Областната 
дирекция на МВР, Варна, районните кметства на „Одесос“, „Приморски“, 

„Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, Съюзът на офицерите от 
запаса, Съюзът на ветераните от войните.  

На високо равнище премина и отбелязването на 120-годишнина на 

тракийското дружество в гр. Ямбол, на което беше постигната висока 
масовост и високо равнище на представителност.  

Отбелязваме, също така 120-годишнина  от създаването на тракийско 
дружество „Екзарх Антим I“ в Бургас, Поморие, Созопол и др. 

Пето. През тази година направихме важен пробив в Софийска 

община, където с помощта на Тракийския научен институт бяха подготвени 
пособия за пилотен проект за децата от системата на средното образование 
у нас по изучаване на историята на тракийските българи. Нашата идея е 

след изпробване на този проект в най-голямата община в България да се 
опитаме да го реализираме в общонационален план със съдействие на 

Министерството на образованието и науката. Освен това предстои една от 
новите метростанции в София да носи името „Тракия“ и в нея да има 
барелеф на Капитан Петко Войвода, както и да бъде поставен негов бюст-

паметник на Алеята на възрожденците в Борисовата градина до 



7 

 

паметниците на Христо Ботев, Васил Левски, Георги Бенковски, Иван Вазов 

и други исторически личности. 
Шесто. Осъществи се нашата задача за изграждане на музей в метоха 

срещу единствената в света Желязна църква „Св. Стефан“  в Истанбул. В 
него бяха включени предмети, ръкописи и снимки, пресъздаващи паметни 
моменти, свързани с историята и борбите за самостоятелна българска 

църква, а също и с делата на българските възрожденци. Активно съдействие 
за нейното създаване има Тракийският научен институт – доц. Ваня 
Стоянова и доц. Боряна Бужашка. На нейното откриване присъстваха освен 

председателят на СТДБ, и министърът на културата Вежди Рашидов, кметът 
на Пловдив Иван Тотев, заместник-кметът на Истанбул Ахмед Селямед, 

председателят на българската православна църковна община Васил Лязе и 
др. Изложбата бе открита от министър-председателя Бойко Борисов. В този 
план трябва да отбележим нашия принос и персонално на двете ни колежки 

за подреждане на архива на Екзархията в Истанбул. 
Седмо. На този етап приключи една голяма битка, която водихме през 

последните години, свързана със съхраняването на паметника на Антим I в 
Одрин. Както знаете срещу него възразяваше вселенският патриарх 
Вартоломей. В крайна сметка успяхме да преодолеем съпротивата. За това 

много ни помогна принципната позиция на Българската православна 
църква, на председателя на Агенцията за българите в чужбина, директора 
на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет Емил Велинов, 

общественици като Стоян Денчев. В същото време сигналите, които идват 
от Екзархията, от някои наши дипломати и от тракийското дружество в 

Хасково, подсказват, че проблемите продължават . Просто тези проблеми 
имат други измерения и насоки. На новите опити за налагане доминация на 
влиянието и интересите на Вселенския патриарх и нов вид фанариотство са 

налага да предприемем активни усилия във взаимодействие с държавните 
институции и Светия синод за тяхното неутрализиране.  

Осмо. Засилена бе нашата издателска дейност. Излезе том 14-15 от 
Известията на ТНИ. Публикувана и представена при много голям интерес бе 
книгата на Любомир Шопов за политиката на Турция и сигурността на 

България „Турция и държавна сигурност“. Боряна Бужашка подготви 
издание с документи за българо-турските отношения през 20 и началото на 
21 век, което е под печат, и е финансирано от Съюза на тракийските 

дружества. В момента се превежда и предстои излизането на английски 
език на култовата за нас - тракийци книга на Любомир Милетич 

„Разорението на тракийските българи през 1913 година“. Така ще имаме 
възможност много по-активно да запознаем международната общественост 
с трагичните събития по етническата чистка и геноцида над тракийските 

българи, независимо от това, че във времето, когато излиза книгата тези 
понятия още не са придобили днешното си международно правно значение.  
Продължава работата по същинската част от най-амбициозния досега  

проект в историята на ТНИ и СТДБ – Енциклопедия Тракия. Изработени са 
концепция, словник и в момента върви процесът на координацията и 

окончателно приемане на словника, след което започва активната работа, 
която ще разгърне с пълна сила през тази година. Водеща тук е ролята на 
ТНИ. Става дума за изключително сложен проект, който изисква не само 
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значими ресурси, но и координацията на специалисти от множество 

различни области. 
Девето. Както и в предишните периоди, така и през изминалата 

година трябва да кажем, че успяхме да осъществим едно добро 
взаимодействие с различните държавни институции – с президентството 
чрез вицепрезидента Маргарита Попова, с Външно министерство, 

Парламента, парламентарните групи, ръководствата на отделни партии, 
Агенцията за българите в чужбина, БАН. Имахме добро взаимодействие 
също с местните власти, с кметствата. Укрепнаха и се обогатиха взаимните 

ни връзки с РАО „Тракия“, със Съюза на офицерите и сержантите от запаса 
и резерва, с Федерацията за приятелство с Русия и народите на ОНД, 

Асоциацията на българите в Украйна, фондацията на г-н Лязе в Истанбул, с 
отец Чакарък от храма „Св. Георги“ в Одрин,  организацията на кримските 
българи и техния председател Иван Абажер и др. СТДБ е активен член на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски 
въпроси към Министерския съвет на Република България от учредяването 

му и винаги активно участва в неговата работа. Като израз на това 
взаимодействие ние получихме устойчиво признание като национално 
значима организация, занимаваща се с важни за българското общество 

проблеми и бяхме включени в бюджета на държавата. Бяха направени 
дипломатически постъпки за решаването на проблема с паметника на 
Капитан Петко войвода в Доганхисар и поставяне на негови паметни плочи 

на остров Крит и в Санкт Петербург. По предложение и настояване на 
Съюза на тракийските дружества всяка година на 2 юни се поставят венци 

и цветя от името на българската държава пред паметниците на Капитан 
Петко Войвода в Рим и Киев, като това става и по време на гостуване на 
официални делегации от България в Италия и Украйна. С удовлетворение 

констатираме, че това вече се превръща в традиция. 
Десето. В нашата дейност ние и през този период изхождахме от 

позициите, че това, което прави СТДБ трябва да получава максимална 
видимост за максимално широка аудитория. Трябва да присъстваме не само 
в регионалните публични пространства, където провеждаме нашите събори, 

събрания, срещи, митинги, но и в националното и глобално пространство. 
Затова и продължи практиката на активно участие в три основни вида 
публични пространства. Първото е на вестник Тракия, който се стремеше да 

бъде огледало на ставащото в организациите на тракийци и в СТДБ. 
Вторият тип публично пространство бяха телевизионните изяви, чрез които 

нашите аргументи да стигнат до колкото се може по-широка общественост. 
Такива през този период имаме десетки. Третият тип публично 
пространство, което тепърва ще развиваме е създаването на една нова 

Тракия, бих я нарекъл Дигитална Тракия, с която всеки от която и да е 
точка на света би могъл да влезе в контакт. Така хилядите наследници на 
тракийските българи, които през последните десетилетия тръгнаха в 

различни посоки по света биха могли да се чувстват като част от нас. 
Географското пространство може да ни разделя, но във виртуалното 

пространство ще сме заедно. Затова и непрекъснато развиваме сайта на 
СТДБ, с редактор д-р Ваня Иванова .  На него публикуваме почти всичко и 
в перспектива се надявам да създадем една по-мащабна стратегия за 
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дигитална Тракия, да качваме всичко, което се отнася до тракийци в 

общото дигитално пространство. 
В реализацията на всички тези идеи трябва специално да отбележа 

активната роля на ръководството и членовете на СТДБ за живота на 
организацията. Специално бих искал да дам висока оценка за дейността на  
основните структури на тракийското движение у нас. Първата е на вестник 

„Тракия“ – основен инструмент в продължение на дълги години за взаимно 
информиране на многохилядната членска маса на организацията, за 
нейното мобилизиране, мотивиране, обединение в общо публично 

пространство. Тук водещата роля е неговият главен редактор Тодор Коруев – 
един от ветераните на българската журналистика и публицистика, който е 

изключително полезен на организацията.  През 2016 г. вестникът насочи 
вниманието си към всички важни събития в тракийската организация – от 
Денят на Тракия, честванията на 120-годишнината от организираното 

тракийско движение, множеството паметни дати, събори, срещи, 
годишнини, реакциите на неоосманистките домогвания на турския 

президент Реджеп Ердоган до шествието-протест в столицата. Много важна 
бе публикацията в няколко страници за 120-та годишнина на вестник 
„Странджа“, разказаното за първия вестник на тракийци. Два са основните 

проблема на вестника – първо, недостатъчният абонамент, припомняме, че 
вестник „Странджа“ от 1896 г. е имал по-голям тираж от днешния „Тракия“; 
второ, това е фактът, че някои дружества не изпращат информации и 

снимки за своите прояви.  
Втората структура е на Тракийския научен институт, който има за 

задача да организира научно нашата дейност, да изследва и 
разпространява информация и анализи, свързани с дейността на тракийци. 
Като се има предвид, че ТНИ няма спонсори от чужбина, за да изпълнява 

поръчани от отвън задачи, няма например годишен бюджет от над 1 милион 
като организации от рода на Институт „Отворено общество“ с цел 

изпълняване на заложени отвън цели, то при минималните ресурси, с които 
разполага, ТНИ успява да направи почти невъзможното чрез своята 
дейност. Организира научна конференция, посветена на 120-годишнината 

от организираното тракийско движение, стана съорганизатор на 
Национална среща – конференция в Кърджали, посветена на 115-тата 
годишнина от рождението на Мара Михайлова, основателка на Тракийския 

женски съюз в България. Успява да мобилизира учени от различни 
институции в изследването на тракийската проблематика. Продължава 

издателската му дейност. Мисля, че приемствеността и устойчивостта на 
нашите цели и задачи са основа за нашия успех и запазване на 
същностните характеристики на нашата организация. 

Висока оценка бих дал също на ролята и взаимодействието ни с 
Политически клуб „Тракия“ и с Тракийския женски съюз. Отдаваме голямо 
значение и на Тракийския младежки съюз, но в същото време отчитаме, че 

предстои намирането на най-добрия възможен модел за приобщаване на 
младите хора в България към нашата кауза. Трябва да продължим да 

търсим нови форми на организация на тракийското движение. Един от 
добрите модели в това отношение е Дискусионният клуб във Варненската 
организация на Румяна Вълчева. Като израз на доброто ни взаимодействие 

и добра работа, през изминалия период бяха наградени с юбилеен златен 
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плакет и медал „Капитан Петко Войвода“ с лента Тракийското дружество 

във Варна и Румяна Вълчева, Тракийското дружество в Поморие и Елена 
Мурджева, Тракийското дружество в Димитровград и Тодор Каваков, 

Тракийското дружество в Ямбол и зам.-председателя на ЦР г-н Михаил 
Вълов,  Издателство „Захарий Стоянов“ и Иван Гранитски, Екзархията в 
Истанбул и Васил Лязе, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, 

председателят на РАО „Тракия“ Ангел Папазов , председателят на ОбС в 
Стара Загора Емил Христов, Тракийското дружество „ Екзарх Антим I“ гр. 
Бургас. 

Важна роля отдаваме също на работата на библиотеката на СТДБ, 
където събираме в книжен вариант всичко, което се отнася до Тракия и 

тракийското движение. Освен текущата работа по обработването на 
книгите, които са част от библиотечния фонд, продължава и изработката на 
систематичен и азбучен каталог, както и редовното обслужване на читатели. 

Новобавените книги са главно дарения от автори и дарители – Тодор 
Коруев, Красимир Премянов, Краснодар Беломорски, Калинка Згурова, 

посланик Любомир Шопов и др. 
Като имам предвид именно, че не трябва да затваряме очи за 

задачите, които трябва да решаваме в усъвършенстването на 

организацията, целенасочеността и ефективността на нашата дейност, 
специално внимание бих искал да обърна на няколко по-важни въпроса: 

Първо. Това е необходимостта да направим преглед на членството в 

организацията, защото колкото и да е динамична тя, трябва да има яснота 
за основното ядро членове. Нашите последни данни са от 2011 г., според 

които имаме 74 000 души организирана членска маса. За да можем да 
добием яснота обаче за реалната членска маса в момента, решихме да 
използваме най-известният и утвърден инструмент за тази цел – наличието 

на единни членски карти, които биха улеснили силно нашата работа и биха 
дали представа за реалното състояние на организацията. 

Второ. Тъй като имаме дисбаланс в членската маса, активността, 
задачите, възможностите на различните местни организации, смятаме, че е 
целесъобразно с постъпленията на средства от различните тракийски 

дружества да формираме вътрешен фонд за подпомагане на дейността на 
отделни дружества и национални инициативи. 

Трето. Радостен е фактът на създаване на нови тракийски дружества. 

Такива бяха изградени във Велинград, Червен бряг и на други места. Това 
означава, че организацията е жива и се развива. Расте, но не старее. 

Същевременно отчитаме необходимостта от оказване на непосредствена 
методическа помощ, за да се развиват успешно тези новопоявили се 
структури. 

Четвърто. Във времена на рязко ускоряване на всички процеси, на 
бързи промени са се появявали не само различия, но и конфликти между 
поколенията. Днес ние живеем във времена на промени, които се 

извършват с по-голяма скорост от всякога в историята, поради което и 
отчитаме, че трябва да полагаме много повече усилия, за да не допускаме 

конфликт между поколенията. Затова е необходимо по-добро 
взаимодействие между отделните членове и формираните групи, които не 
трябва да налагат волята си на останалите, трябва да се търси консенсус, да 

се ограничават случаите на изключване на членове от тракийското 



11 

 

движение. Това трябва да бъдат само много редки изключения, свързани с 

много крайни случаи. Като цяло бих казал, че всички ние като членове на 
ръководствата на тракийските организации трябва сериозно да променим 

подхода си към решаването на въпросите. За една неправителствена, 
доброволна, свързана с кауза и ценности организация като СТДБ основен 
инструмент за решаване на проблемите трябва да бъдат не 

административните и организационни мерки, а консенсусът и по-големият 
синхрон. Особено внимание искам да обърна на решаването на 
съществуващите конфликти в отделни тракийски дружества. Моята лична 

преценка е, че те са породени от липсата на диалог и конструктивна нагласа 
в спорещите страни. Настоявам Нонка Матова да предприеме, в рамките на 

тази година всички мерки, за изглаждането на конфликтите сред 
пловдивските тракийци. Ние ще следим и подпомагаме този процес като 
Върховен комитет и Централно ръководство.  Смятам, също така, че с 

решението на ЦР и насоките дадени от него се преодоляват спорните 
въпроси и колизии между отделни тракийски дружества и инициативата 

„Завръщане към корените“. 
Ние ще приветстваме всяка инициатива, идваща от отделни тракийци 

и тракийски дружества, но за да носят национален тракийски характер, те 

трябва да бъдат включени в План-програмата и тяхното провеждане трябва 
да бъде координирано с Върховния комитет и Централното ръководство. 

В заключение искам да изтъкна, че СТДБ продължава да бъде 

вероятно най-масовата неправителствена организация в България, която 
прави всичко възможно за защита на националните интереси, за 

съхраняване на историческата памет, за защита на  интересите на 
тракийските българи, които са близо 1.5 млн от сегашните български 
граждани. Тази година по всички прогнози на наши и международни 

аналитици се сочи като преходна, като свързана с големи промени в 
глобален и регионален план, които вероятно ще се отразят и на нашата 

активност. Ако се съди по изявленията на новия американски президент 
Тръмп,  той ще даде тон на обръщане на държавите към своите вътрешни и 
национални проблеми, към търсене на решения на тези проблеми. В такива 

условия и у нас организации като СТДБ ще имат все по-важна роля. Ако на 
мястото на предходния глобализъм и тенденция на размиване на 
национални идентичности имаме обратният стремеж, на обръщане към 

родното и националното, то можем да очакваме, че през тази и следващите 
години нашата дейност ще става все по-значима.  Ние и занапред ще 

отстояваме балансирана външна политика, в която наред с ангажиментите 
на страната ни като член на Европейския съюз и НАТО, няма да загърбваме  
духовните, културни и хуманитарни мостове, изградени през вековете от 

българския народ с православните и славянски държави и народи, и на 
първо място с Русия и страните от ОНД. Не трябва да рушим изграденото 
приятелство в минали години с Китай, Индия, Япония, страните от 

Латинска Америка и Близкия Изток. В тях ние виждаме резерви за 
просперитета на България и за укрепване на мира. 

Искам да благодаря на всички вас, които сте тук, и които с личните си 
усилия превърнахте нашата дейност в национално-значима. Изразявам 
увереност, че и през тази  и през следващите години, ще продължим да 

работим  активно за просперитета на България.  
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България има нужда от нас!  

 


