
 

ПОЗИЦИЯ 

НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СТДБ  ПО ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ 

ЧОВЕШКИ ПРАВА И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ   

НА БЪЛГАРИТЕ  

ОТ ИЗТОЧНА ТРАКИЯ И МАЛА АЗИЯ 

 

 

 

През 2013 г. се навършват  сто години от трагичните събития, които академик Любомир 

Милетич нарича „разорение на тракийските българи”, а някои съвременни изследователи в 

началото на 21 век определят като геноцид.  За тези сто години въпросът за имуществените права 

на бежанците от Източна Тракия и Мала Азия не е получил своето справедливо решение.  

Изминалият период е съпътстван с откъслечни  опити за неговото уреждане чрез международни 

договори и включването му в последващи двустранни преговори. Народното събрание е 

приемало декларации. Отделни политически сили и дейци от различни политически партии са 

подкрепяли с действия неговото придвижване. По него изрази отношение и  Европейският 

парламент чрез т. 40 в резолюцията си от 21 май 2008 г. относно напредъка на Турция през 2007 г. 

за присъединяването й към ЕС.  

За изтеклия период  българската държава не се е ангажирала в нужната степен с неговото 

решаване. Пасивно отношение демонстрира и сегашното политическо управление. 

Категорично не приемаме, че  въпросът за имуществените права на българите от Източна 

Тракия и Мала Азия носи частен характер. Той е пряка отговорност на турската и българската 

държава и техните правителства, които вече сто години са длъжници на прокудените и ограбени 

тракийски и малоазийски българи. 

СТДБ неотстъпно е отстоявал ясна позиция за решаването на въпроса за имуществените 

интереси и права на българите от Източна Тракия и Мала Азия, търсил е ангажирането на 

българските държавни институции и се е опитвал чрез своята многостранна дейност да 

заинтересува цялата българска общественост с неговото развитие. Това  продължава да бъде и 

днес необходимо условие за уреждането  му. 

Ние не подценяваме усилията на отделни тракийци да търсят индивидуално 

удовлетворяване на своите имуществени интереси и в същото време категорично настояваме 

този въпрос да се реши с водещото участие на българската държава.  

Във връзка с т. 40 от резолюцията на Европейския парламент от  21 май 2008 г. и 

позицията на СТДБ настояваме българското правителство да предложи на Турция директни 

преговори по въпроса за имуществените права и интереси на източнотракийските и малоазийски 

българи, без обвързването им с други двустранни въпроси, като по този начин приложи модерен 

подход в духа на съвременните международни отношения. Ние смятаме, че преодоляването на 

наследството от историческото минало ще създаде още по-благоприятни предпоставки за по-

нататъшното развитие на двустранните българо-турски отношения в европейски контекст. 

Разчитаме на подкрепата на всички политически сили, партии и парламентарни групи, на 

държавните институции и българската общественост, и на българите, живеещи в чужбина за 

постигането на тази национално значима цел. 

 

 

19 януари 2013 г.  

Върховен комитет на Съюза на тракийските дружества в България 

     

 


